
Programa de Conservação e Manejo da Vegetação Nativa 
Remanescente  

 

Os processos de degradação da vegetação nativa do Estado de São Paulo provocam aumento do 
processo erosivo dos solos, redução da sua fertilidade agrícola e assoreamento do sistema hídrico 
superficial.  

A conservação e o manejo dos fragmentos de vegetação nativa remanescentes das áreas 
próprias da Usina Ferrari e sua conexão com a cobertura vegetal das Áreas de Preservação 
Permanente na paisagem é uma estratégia de grande importância na manutenção do fluxo gênico 
de espécies animais e vegetais, devido à formação de corredores para a biota regional, à 
manutenção e conservação dos recursos hídricos e ao auxílio à estabilidade de terrenos 
(MACEDO, 1993). 

Este Programa ganha mais importância quando no Estudo de Impacto Ambiental da Usina Ferrari, 
foi detectada baixa cobertura florestal remanescente na sua Área de Influência Direta (22,5%) e 
isolamento dos fragmentos existentes e também devido às exigências dos órgãos ambientais 
federais, estaduais e municipais pela preservação, manutenção e recuperação dos fragmentos 
florestais e pelo fato da Usina Ferrari ser signatária do Protocolo Agroambiental do Setor 
Sucroalcooleiro, mostrando assim, seu compromisso ambiental com a sociedade. 

Os objetivos do Programa de Conservação e Manejo da Vegetação Nativa Remanescente 
envolvem a conservação e o manejo dos fragmentos de vegetação nativa das propriedades 
agrícolas pertencentes à Usina Ferrari, visando o incremento e a conservação da cobertura 
vegetal nativa da AID. Além disso, este programa visa delimitar e diagnosticar o uso e a ocupação 
dos remanescentes naturais, possibilitando a produção de mapas de adequação ambiental que 
indiquem as áreas a serem manejadas. 

 

Programa de Conservação e Monitoramento Sazonal da Fauna 
(Mastofauna, Avifauna, Herpetofauna e Ictiofauna) 

Como citado no programa anterior, os municípios diretamente afetados pela expansão das áreas 
de plantio da Usina Ferrari são Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Cruz das Palmeiras e Santa 
Rita do Passa Quatro, sendo que a grande maioria da expansão será no município de Santa Rita 
do Passa Quatro, ou seja, não havendo previsão de ampliação das áreas de plantio desta usina 
em outros municípios da região. 
Desta forma, é importante salientar que a nova proposta dos pontos de amostragem levou em 
consideração as áreas agrícolas atuais e futuras de ampliação da usina, conforme representação 
em mapa. Todo o plantio de cana-de-açúcar sempre foi realizado em áreas já previamente 
ocupadas por uso antrópico. A Usina Ferrari respeita as Áreas de Preservação Permanente de 
suas áreas próprias, não realiza desmatamento para plantio de cana-de-açúcar e, desta forma, 
não possui áreas de reflorestamento da usina. 

A recomendação do órgão ambiental dos monitoramentos em dois pontos localizados ao sul do 
município de Santa Cruz das Palmeiras 

É importante destacar que as complementações solicitadas pelo órgão ambiental serão 
consideradas na implantação do programas de monitoramento de fauna, confroem segue: 



 O levantamento da mastofauna também deverá contemplar busca ativa diurna e noturna, 
com registros de avistamentos e vocalização dos espécimes. 

 Serão utilizadas armadilhas fotográficas. 
 Considerando a proposta de utilização de métodos que envolvem a captura de espécimes, 

o empreendedor obterá a autorização de manejo in situ emitida pelo Departamento de 
Fauna Silvestre da Secretaria do Meio Ambiente. 

 Os resultados do programa deverão ser apresentados também em planilhas eletrônicas 
editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização do empreendimento e dos pontos 
amostrais informada em formato métrico, de acordo com a Projeção Universal Transversa 
de Mercator (UTM) e o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 
2000). 

 

 


