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1. Partes interessadas (stakeholders) 

 

Tabela 1 – Parte Interessadas 

Total de convidados 197

Participantes Bº Barreiro 21
Participantes Itapeva 21
Total participantes 42

Grupo Devolutiva de questionário
Fornecedor
Sindicato 1
Governo Municipal 4
Instituição de Ensino 5
Cliente / Consumidor
ONG 1
Governo Estadual 4
Associação comunitária
Empreiteiro 1
Funcionário 2
Governo Federal
Comunidades próximas
Outros 1

Total 19  

 

2. Opinião por parte dos stakeholders de alguma área que se 

enquadre no conceito de FAVC. 

 

- Áreas do entorno Fazenda Bananas 

Considerações Sguario: (Cânion, Fazenda Pinhalzinho – Marquesa, Maciço nativo – 

Plácido, Mata das encosta – Minerita, Pouso Alto – Valor florestal)  

- Fazendas Braganceiro / Santa Rosa / Santana / Santa Clara I e II / Palmeiras / 

Bananas 

Considerações Sguario: As áreas citadas no formulário da consulta pública possuem 

estudos de fauna e flora em andamento. 
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- Cânion Bom Sucesso e Pirituba 

Considerações Sguario: São áreas de importância para preservação, no entanto 

distantes das propriedades da Sguario 

 

- Cânion Itanguá, Estação ecológica de Itapeva e estação experimental Itapeva. 

Considerações Sguario: As áreas de Itapeva (estação ecológica e estação 

experimental) são áreas abrangidas pela legislação federal de conservação. 

O Cânion Itanguá, será visitado, bem como verificar a existência de estudos em 

andamento. Vista que existe registro de pinturas rupestres nas proximidades da Fazenda 

Bananas.  

  

- Bacia do ribeirão fundo 

Considerações Sguario: Área levantada encontra-se distante das propriedades da 

empresa, não tendo nenhuma influência. 

Conforme carta planialtimétrica IBGE 1983 Folha MI-2789-3, Trata-se de rio tributário do 

rio pilão d’água, área demanda de estudos para conservação dos recursos ali existentes 

por parte do poder público, uma vez que este auxilia na manutenção da vazão para 

abastecimento de água ao município de Itapeva. 

 

- Fazenda Rio Claro (estrada Bom Sucesso ao Bº Butiá – 8km) – Bom Sucesso 

Itararé. 

Considerações Sguario: Verificar in loco as condição da área e se a área da Fazenda 

Água Branca de propriedade da empresa possui algum influência. 

 

3. Das regiões Ribeirão Branco, Itapeva, Itararé, Nova Campina, 

Barra do Chapéu, Apiaí e Bom Sucesso de Itararé. 

 

- Ribeirão das Almas, Mato Dentro – Bom Sucesso de Itararé 

Considerações Sguario: Área de arrendamento da Sguario (Fazenda Espinho / Porteira) 

conforme carta planialtimétrica IBGE 1983 Folha SG-22-X-B-I-4 , esta locada no entorno 
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da área citada. A área da Fazenda Espinho e Porteira já foi alvo de levantamento de 

fauna, a qual será considerada novamente em posteriores estudos. 

 

- Borda do Davi coleta de água 

Considerações Sguario: Área já foi levantada durante avaliação e monitoramento de 

impactos sociais, bem como pelo monitoramento de acesso e vigilância das propriedades. 

Foi protocolado ofício junto ao DAEE para consulta quanto as tratativas a serem adotadas 

nestas condições específicas, observadas na propriedade. 

Novas avaliações em loco serão necessárias para averiguação qual ao potencial valor 

para conservação (item: áreas imprescindíveis para captação de água) 

 

- Parques ambientais (Ribeirão Branco e Apiaí) 

Considerações Sguario: No município de Ribeirão Branco não há registro de parques, 

conforme consulta ao site do ministério do meio ambiente. No município de Apiaí consta o 

Parque Petar, o qual está sob influência das áreas da Sguario. 

 

- Região Lavrinhas / Cânion Alto da Brancal – Ribeirão Branco 

Considerações Sguario: Não há influencia das propriedades da Sguario 

 

- Várzea Bº Taquari – avifauna 

Considerações Sguario: Não observado informação suficiente no formulário de consulta 

para localização desta área. Em consulta superficial, o bairro citado encontra-se próximo 

do município de Itapeva/SP estando distante das propriedades da empresa, não havendo 

influência das propriedades da empresa. 

 

Fazenda Bebedouro – Vale do taquariguassú (áreas sem desbaste há 40 anos) 

Considerações Sguario: Considerar verificações in loco para obtenção de maiores 

informações, e constatação de influência de propriedades da empresa. Conforme as 

informações obtidas as tratativas adequadas devem ser adotadas. 
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4 - Opinião por parte dos stakeholders de alguma área dentro das propriedades da 

Sguario que se enquadre no conceito de FAVC. 

Considerações Sguario: Considerando as respostas do formulário em consulta pública, 

observado que não há um conhecimento abrangente por parte dos participantes, das 

áreas de propriedade da empresa (5400 há) quais são destinadas a preservação e 

conservação. Foi citado a área da Fazenda Bananas e paisagem do entorno (Cânion). 

 

4. Considerações, críticas ou sugestões quanto ao estudo 

apresentado por parte dos stakeholders. 

 

Fomentar parcerias junto dos demais proprietários do entorno da Fazenda Bananas 

para criação de uma unidade de paisagem maior. 

Considerações Sguario: A empresa mantém a propriedade denominada Fazenda 

Bananas com 721 ha, composta integralmente de florestal natural, visto que trata-se de 

uma área de grande importância para conservação e preservação dos atributos ali 

observados. 

- Conforme informou o Vice-Presidente da ONG Cílios da Terra (ONG com objetivos de 

Estudos em educação ambiental e de preservação ambiental) há pedido de projeto em 

conjunto com a Prefeitura Municipal de Itapeva para criação de Parque entre os Cânions 

que compõem a paisagem do entorno da Fazenda Bananas. 

- Será verificada junto da secretaria do meio ambiente do município de Nova Campina, a 

existência de estudos relacionados à região onde está situada a área da Fazenda 

Bananas com possibilidade de fomentar parcerias. 

 

- Monitorar espécies raras e ameaçadas 

Considerações Sguario: Monitorar espécies raras e ameaçadas é de suma importância 

para manutenção da área como de alto valor para conservação. Conforme o plano de 

estudo para fauna e flora, é considerado a totalidade das espécies encontradas durante 

os monitoramentos. Entretanto, estudos para monitoramento específico de espécies 

ameaçadas, como: Felis concolor (Onça parda) serão implantados posteriormente.    
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- Ampliar acesso e vigilância / monitorar caçadores 

Considerações Sguario: Conforme plano apresentado no estudo, dos impactos 

potenciais a vigilância da área será percorrendo todo seu perímetro, através de 

monitoramentos mensais. Adicionalmente biólogo da empresa fará monitoramentos 

constantes no interior desta área. Ambos irão observar quaisquer ocorrências anormais 

na propriedade, como: Presença de pessoas não autorizadas, animais exóticos, 

caçadores, extração ilegal, pescadores, dentre outros. As ocorrências não conformes são 

registradas em formulários específicos de monitoramento, e posteriormente serão 

adotadas medidas de correção necessárias.  

 

- Ampliar educação ambiental 

Considerações Sguario: As ações em educação ambiental da Sguario são constantes 

em toda região de abrangência. Adicionalmente, as ocorrências não conformes 

identificadas nos monitoramentos, devem nortear as medidas de educação ambiental de 

acordo com sua abrangência e especificidade. 

 

- Há rios que cortam a fazenda bananas 

Considerações Sguario: Os recursos hídricos existentes na área da Fazenda Bananas 

são compostos por dois córregos, quais sejam: Córrego das Bananas e Córrego Água 

Salgada. Ambos com nascentes no interior da área. São tributários do Córrego Braço-

Quebrado, que por sua vez é tributário do rio taquari-guacú (sub-bacia hidrográfica do Alto 

Paranapanema).  

 

- A pequena quantidade de espécies da fauna, não compromete a certificação 

FAVC? 

Considerações Sguario: Não. Os critérios para eleger uma floresta de alto valor de 

conservação, pressupõe considerar características especificas, podendo a área ser 

considerada uma FAVC na existência de apenas um quesito, seja no caso da área em 

questão a presença de espécies ameaçadas, para fauna e flora. Adicionalmente os 

critérios preveem o monitoramento para preservação e quando possível à ampliação do 
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alto valor encontrado. Portanto a baixa diversidade encontrada não é fator limitante para a 

eleição da área como FAVC. 

 

- Os reflorestamentos de Pinus no entorno do maciço nativo (fazenda bananas) não 

pode ser um fator negativo quanto à possibilidade de incêndios florestais? 

Considerações Sguario: A possibilidade de ocorrência de incêndios em áreas florestais 

é relevante, porém não é fator limitante, pois as atividades de manejo florestal 

pressupõem a proteção da propriedade, através de metodologias específicas para 

prevenção e combate de incêndios florestais. 

 

- Possibilidade de reflorestamento na área de entorno? 

Considerações Sguario: Os reflorestamentos de espécies exóticas (Pinus) do entorno 

da área (Fazenda Bananas) não pertencem a Sguario. Desta forma o reflorestamento 

com espécies nativas no entorno da área demanda de projeto de Recuperação de Áreas 

por parte dos proprietários circunvizinhos. 

 

- Possibilidade de remuneração de produtores agrícolas e pecuários do entorno, 

para preservação de remanescentes nativos? 

Considerações Sguario: O código florestal dispõe sobre a obrigatoriedade da 

manutenção de áreas de preservação permanente – APP e Reserva Legal – RL nas 

propriedades rurais, o que tange a empresa cumprir as disposições impostas nas leis 

vigentes. 

A remuneração para preservação e conservação destas áreas está condicionada aos 

incentivos de políticas públicas.  

 

5. Outras Considerações das Partes Interessadas 

 

- “A Fazenda Bananas fica muito próxima a grandes áreas de conservação em outras 

propriedades que manejam plantações exóticas. Muito positivo para Fazenda Bananas”. 
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- “Esses estudos feitos permitem a constatação de espécies raras nesta região, sendo 

importante para o conhecimento da comunidade, para que a mesma possa mantê-la e até 

mesmo manter seus valores sustentáveis”. 

 

- “Esse estudo e conhecimento sobre a área é fundamental na preservação do meio 

ambiente, além de manter as características locais. Assim, gostaríamos de parabenizá-los 

pelo excelente trabalho.” 

 

- “Aproveito para agradecer o convite e dizer que pude aprender um pouco mais da 

questão ambiental. Quisera todos os grandes proprietários tivesse a consciência e 

responsabilidade como a Sguario”. 

 

- “Achei muito positivo a apresentação do assunto e parabenizo pela iniciativa”. 

 

- “É de grande importância para a região o trabalho realizado pela Sguario na questão de 

preservação do meio ambiente”. 

 

- “A área possui diversidade de ambientes, caracterizando presença de diferentes itens de 

fauna e flora. Uma área que sofreu alterações e que está se regenerando, de extrema 

importância para o ecossistema da região”. 

 

- “O desenvolvimento deste trabalho é de grande importância para a área e possui 

interessante diversidade ambiental”. 

 

- “O estudo da área é de extrema importância para o meio ambiente, pois é possível 

conhecê-lo para manter seus recursos, sua fauna e flora conservada. Também é 

importante porque a população passa a conhecer a área em que vive e aprender a 

preservar melhor”. 

 

- “Pelo meu ponto de vista, vocês estão fazendo um bom trabalho de estudo na área, e 

pelo visto prezam pela conservação e melhoramento da mesma”. 
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6.  Considerações Finais 

 

A participação das partes interessadas é fundamental para determinar Áreas com Alto 

para Conservação, uma vez que podem fazer considerações legitimas quanto à área em 

questão. A apresentação dos resultados de estudo por parte do empreendedor detentor 

tem o intuito de demonstrar qual importância destas áreas para conservação do meio 

ambiente. 

   

Todas as informações obtidas nesta consulta pública serão utilizadas para corroborar no 

processo de elegibilidade de área com de Alto Valor para Conservação. 

 

7. Agradecimentos 

 

A Sguario vem expressar seus sinceros agradecimentos aos participantes da 

consulta pública, bem como reconhecer as contribuições prestadas por 

pessoas e organizações neste processo de elegibilidade da FAZENDA 

BANANAS como Área com Alto Valor para Conservação. 

 

 

 

Nova Campina/SP, 13 de Setembro de 2012 

 

 

 

Sguario Florestal S/A 


