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1. Bioma/Estado/Município: 
Cerrado/Brasília/DF

2. Fitofisionomia (IBGE, 2012): 
Mata Ciliar ou Mata de Galeria

3. Categoria da área onde o modelo foi testado: Área de Preservação 
Permanente

4. Objetivo de implantação do modelo: 
Restauração ecológica de Mata Ciliar

5. Aplicabilidade: a aplicação do modelo independe do tamanho da propriedade 
rural

6. Histórico da área: 
A área de estudo é de vegetação secundária, na zona ripária, que passou por 
intensas transformações com drenagem das partes mais úmidas para ampliar 
a área agricultável. A área de estudo, que apresenta um hectare, está em pro-
cesso de regeneração natural, sendo dominada por espécies da família Melas-
tomataceae.

7. Condições gerais da área com relação a solo e relevo: 
O solo as margens do córrego Sarandi é caracterizado como Gleisolo Háplico, 
mas com área adjacente de Latossolo Vermelho-Amarelo. Ao longo da zona ri-
pária do córrego Sarandi ocorrem remanescentes de vegetação primária (ma-
tas de galeria), em solos bem drenados e mal drenados, variando em largura 
(5 a 50 metros).

8. Descrição passo a passo para a implantação:
A riqueza e a abundância das espécies de Melastomataceae foram determina-
das em cinco parcelas permanentes, de 10 m x 10 m, distantes 50 m entre si, 
em 2010. O material botânico foi coletado, herborizado e depositado no Her-
bário da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (CEN). A abundância foi 
considerada alta quando o número de indivíduos foi maior que 50. Segundo 
Gandara e Kageyama (1998), a quantidade mínima para garantir a viabilida-
de genética de uma população é de 500 indivíduos, considerando as reservas 
genéticas, e de 50 indivíduos para plantio de recuperação em curto prazo. As-
sim, foi utilizado esse número de indivíduos para estabelecer a linha de corte, 
o que determinou se as espécies apresentaram alta ou baixa abundância na 



área amostrada. A abundância foi utilizada para subsidiar o cálculo do potencial de 
uso das espécies da família Melastomataceae na restauração ecológica. 

9. Custo total de implantação/ha (R$): 
Custos associados à construção de cerca e aceiros nos limites da pastagem. 

10. Avaliação: 
Entre as espécies da família Melastomataceae indentificadas na área, as espécies 
Miconia chamissois, Miconia ibaguensis, Miconia albicans, Miconia theaezans e 
Tococa formicaria foram as que apresentaram o mais alto potencial de restaurabi-
lidade. Essas espécies podem atuar como “nucleadoras”, fornecendo recursos aos 
polinizadores e dispersores de sementes, aumentando o grau de conectividade 
entre os fragmentos e a área em processo de restauração ecológica. Estas espécies 
podem criar, ao longo do tempo, um ecossistema estável e resiliente por meio da 
maximização das interações biológicas e incremento da biodiversidade. Deve ser 
destacado que para o sucesso de qualquer ação de restauração ecológica é neces-
sário que haja a reativação dos processos ecológicos, o que se dá pelas múltiplas 
interações bióticas e abióticas. 
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