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QUESTÕES-CHAVES PARA OS LOCAIS DE VISITAS DE CAMPO 

 
RPPN ESTAÇÃO VERACEL 
Tema: Áreas de Alto Valor de Conservação com status legal de proteção (Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural). 
 

1- Considerando a escala de paisagem, qual a relevância das Áreas de Alto Valor de 
Conservação para a proteção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos? 

 
2- De que maneira o status legal das mesmas afeta sua efetividade de gestão e proteção? 

 
3- Como estas áreas podem ser utilizadas em uma estratégia regional de implantação de 

paisagens sustentáveis? 
 

4- Quais são os prós e os contras dessas reservas serem manejadas pelas empresas? 
 

5- Qual tem sido os resultados das empresas ao assegurar a proteção de Áreas de Alto 
Valor de Conservação do tipo 5 (bens básicos e segurança alimentar) e do tipo 6 (sítios 
sagrados e identitários)? 

 
FAZENDA COM FOMENTO FLORESTAL 
Tema: Propriedades rurais como produtoras de madeira para celulose e para outros usos. 
 

1- Quais são os principais gargalos para a ampliação da oferta de madeira para celulose e 
outros usos por parte de produtores fomentados e independentes? 

 
2- Quais são os principais desafios para a certificação florestal dos fomentados? 

 
3- Considerando a escala da paisagem, qual seria o papel dos fomentados na diversificação 

da cadeia produtiva de base florestal na região? 
 

4- Que tipo de apoio os fomentados recebem (do governo, das empresas, da associação, 
de outros) para implementar práticas ambientalmente, socialmente e economicamente 
sustentáveis? 
 

5- Que tipo de influência o fomento florestal poderia ter sobre as questões ambientais?   
 

 
 



ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA 
Tema: Inserção dos assentamentos de reforma agrária e das comunidades de pequenos 
agricultores na cadeia produtiva florestal. 
 

1- Quais as principais lições aprendidas pelas empresas e pelos agricultores a partir das 
ações de cooperação que têm sido implementadas na região entre os movimentos 
sociais de luta pela terra e as companhias de papel e celulose? 

 
2- De que maneira a inserção dos pequenos agricultores nas atividades de base florestal 

poderia contribuir com sua segurança alimentar, independência econômica e redução 
da pobreza? 

 
3- Considerando a vulnerabilidade destes grupos aos efeitos das mudanças climáticas, de 

que maneira as atividades florestais podem contribuir para o aumento da resiliência 
dos mesmos? 
 

4- O que mudou na relação com as empresas nos últimos dez anos? O que deve 
continuar e o que é necessário melhorar? 
 

5- Os órgãos do governo têm sido capazes de oferecer suporte aos assentamentos? 
 

  

ÁREAS EM RESTAURAÇÃO 
Tema: Restauração florestal como parte da estratégia de paisagens sustentáveis 

 
1- Como ampliar a escala das ações de restauração florestal no território? Qual o papel das 

empresas de papel e celulose nesta estratégia? 

2- Considerando que 11 municípios da região possuem planos de conservação e 
recuperação da Mata Atlântica – dez na Bahia e um no Espírito Santo, na fronteira com 
a Bahia – de que maneira as empresas e outras instituições podem contribuir para a 
implementação das ações previstas nestes planos?  

3- Como estreitar as relações entre o Diálogo Florestal/Fórum Florestal do Extremo Sul da 
Bahia e o Pacto Pela Restauração da Mata Atlântica, para a ampliação da escala e da 
eficiência das ações de restauração na região e para adaptar e replicar os bons exemplos 
em outras paisagens com atividades de silvicultura? 

4- Como é o trabalho das empresas com os cientistas e especialistas em restauração?  

 
TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS 
Tema: Respeito aos direitos e oportunidades de inserção na cadeia produtiva florestal 

 
1- Quais são os principais conflitos entre os direitos e demandas dos quilombolas e os 

interesses e atividades das empresas de papel e celulose? 
 
2- Como estes conflitos têm sido tratados pelas partes interessadas? Houve avanços 

nos últimos dez anos? 
 



3- Quais são as oportunidades e os desafios para inserção dos territórios e do povo 
quilombola nas cadeias produtivas florestais, incluindo proteção, restauração e 
produção? 

 

4- Quais são os principais desafios enfrentados por essas comunidades? De que 
maneira o envolvimento com o setor florestal poderia ajuda-las a enfrentar tais 
desafios? 

 
 

RESERVAS INDÍGENAS 
Tema: Respeito aos direitos e lições aprendidas 

 
1- Quais são os principais conflitos entre os direitos e demandas das etnias indígenas 

que vivem no território e os interesses e atividades das empresas de papel e 
celulose? 

 
2- Como estes conflitos têm sido tratados pelas partes interessadas? Houve avanços 

nos últimos dez anos? 
 
3- Quais são as lições aprendidas a partir dos acordos estabelecidos entre Fibria e 

comunidades das etnias Guarani e Tupinikim? 
 

4- Quais são os principais desafios enfrentados por essas comunidades? De que 
maneira o envolvimento com o setor florestal poderia ajuda-las a enfrentar tais 
desafios? 

 
 

 
 
 


