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Painel 4: 
Promoção de usos socioambientais em áreas 
de reserva 

 
 

 
Fabio Oti (ICMBio) no painel “Promoção de Usos Socioambientais de áreas de reserva”. 

Foto: Maycon Nunes/Comunicação PPA 
 

 

Mediando o painel, João Meirelles (Diretor Geral, Instituto Peabiru) trouxe 
breve introdução à importância da criação de reservas privadas, com usos sociais 
ampliados em atividades de ecoturismo, serviços ambientais, Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN). Meirelles citou casos como o Parque das Neblinas 
(Instituto Ecofuturo – Suzano), Legado das Águas (Votorantim) e de fazendas no 
Pantanal que criaram associação para tratar questões acerca da paisagem e 
desenvolver soluções conjuntas.  
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O tema do painel tem relação com o GT4 da PPA – Relações com 
comunidades, iniciativa privada e políticas públicas – discutindo as parcerias 
para o desenvolvimento territorial nos casos das áreas de reservas. 

Ima Vieira (Pesquisadora especialista, Museu Goeldi) apresentou um dos 
estudos em execução pelo GT4. Intitulado “Usos socioambientais de áreas de 
reservas privadas”, o estudo guiou-se pela questão central de como potencializar 
o uso de reservas geridas por empresas. A pesquisa apresenta 3 desafios: fazer 
diagnóstico aprofundado do quadro legal nesse assunto; entrevistar as empresas 
e trazer casos relacionados; e lançar recomendações para a conservação e uso 
socioambiental das reservas. Responsável técnica do estudo encomendado pelo 
GT4, Vieira compartilhou a identificação de 10 parcerias acontecendo entre 
empresas, tendo o beneficiamento de produtos grande potencial nessas áreas 
(produção de mudas, coleta de sementes). Destacou-se ainda que a conservação 
de paisagem é vista com grande valor pelos atores consultados. 

Algumas oportunidades também identificadas estão no aprimoramento do 
papel das reservas privadas para além dos interesses internos da empresa, a 
intensificação do debate sobre os pagamentos por serviços ambientais (PSA) e o 
intercâmbio das diferentes experiências de reservas (trocas e visitas). 

Plinio Ribeiro (Co-fundador e Presidente, Biofílica) explicou que a empresa 
atua há 11 anos gerando valor econômico para ativos florestais através do mercado 
de carbono, através de atividades ligadas à gestão certificada REDD+ de estoque 
de carbono; à regularização de reservas legais (com banco de hectares para 
compensação e a comercialização de serviços ambientais), ao manejo florestal e 
às reservas legais. Ribeiro complementou que, com o acordo de Paris, existe a 
expectativa de que o mercado de carbono ganhe maiores dimensões, através de 
novas demandas e pedidos de propostas. 

A Suzano tem a maior extensão territorial, com uma área corporativa. A área 
de sustentabilidade responde pelo terceiro maior orçamento dentro da empresa, 
dedicada exclusivamente ao relacionamento com as diversas comunidades no 
Brasil.  

Fausto Camargo (Gerente-geral executivo de Desenvolvimento Social, 
Suzano) destacou que os projetos com maior benefício e agregação de valor para 
a empresa são os executados nas reservas e compreendem atividades de 
apicultura, extrativismo sustentável via associativismo e cooperativismo. Zuleide 



 

3 
 

de Sousa (Representante, Associação das Quebradeiras de Coco de Coquelândia) 
contou que ao saberem da chegada da empresa à região houve medo na 
comunidade, mas, ao contrário da expectativa, foram gratificados pela parceria 
estabelecida, que incentivou o empreendedorismo social e o beneficiamento do 
produto. A parceria possibilitou acesso a mercados locais, gerando a valorização 
da atividade dentro da própria comunidade e a organização do conselho de 
desenvolvimento comunitário. 

“Eu faço cocada, meu grande sonho é em 5 anos estar fornecendo em 
alimentação para a Suzano, minha cocada como sobremesa.” Zuleide de Sousa, 
representante da Associação das Quebradeiras de Coco de Coquelândia. 

Representando o ICMBio, Fábio Oti (Coordenador Regional, ICMBio) falou da 
atuação enquanto articulador entre as iniciativas/projetos do setor privado e entre 
as comunidades, sendo o órgão um ator de mediação nesse relacionamento, para 
alcance dos objetivos de ordenamento territorial e sustentabilidade. Na questão 
das reservas legais, Oti destacou que a melhor forma para sua governança é a 
estruturação de um conselho participativo valorizando as demandas sociais e 
conhecimentos tradicionais. Ordenamentos coletivos são a principal ferramenta 
para se desenvolver usos socioambientais. 

Segundo os painelistas, o desafio para avançar a questão está na falta de 
clareza no conhecimento acerca do desenvolvimento de práticas possíveis em 
reservas e de um glossário comum para entendimento entre os diferentes atores.  

  


