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1. Bioma/Estado/Município: 

Cerrado/Goiás: Mambaí e Ceres;

Cerrado/Distrito Federal: Brasília

1. Fitofisionomia (IBGE, 2012): 

Savana Arbórea , Cerrado sentido restrito

2. Categoria da área onde o modelo foi testado:

Reserva Legal-RL; Área de Uso Restrito-AUR 

3. Objetivo da implantação do modelo:

Os Módulos demonstrativos de restauração ecológica do Cerrado são 
unidades de plantio onde são estabelecidas espécies arbustivas e arbó-
reas nativas do Cerrado, e que apresentam uso múltiplo. O modelo visa 
recuperar áreas degradadas, em especial de Reserva Legal. As Unidades 
consistem em um plantio misto, utilizando-se espécies que ocorrem na-
turalmente nos ambientes florestais (mata ciliar e de galeria) e savâ-
nicos (cerrado sentido restrito), e atendam aos seguintes critérios: (1) 
sejam nativas e representativas do bioma Cerrado; (2) sejam atrativas 
para oferta de recursos à fauna e, por conseguinte, de polinizadores 
e dispersores de sementes, e (3) tenham potencial para uso múltiplo 
e valor econômico. As diferentes espécies utilizadas nos Módulos têm 
a função inicial de formar a primeira cobertura de vegetação, visando 
facilitar a sua reabilitação. 

4.  Aplicabilidade: o uso dos módulos independe do tamanho da proprie-
dade rural.



6. Históricos das áreas: 

 Área perturbada em processo de regeneração natural– Agrovila Mambaí, 
Mambaí, GO: originalmente coberta por Cerrado sentido restrito. A vegeta-
ção natural foi parcialmente removida nos últimos dez anos. O objetivo do 
plantio foi acelerar o processo de regeneração natural da vegetação.  

Área degradada - Escola Agrotécnica Federal de Ceres, Ceres, GO: nesse 
local, a vegetação original foi removida (data desconhecida), o solo foi re-
volvido e houve plantio de braquiária. Adjacente ao local do plantio de re-
cuperação há vegetação natural de Cerrado sentido restrito e Mata Seca. O 
objetivo do plantio foi possibilitar o retorno da paisagem anterior, tentando 
eliminar/controlar a braquiária. 

Área perturbada – Instituto Nacional de Meteorologia, Brasília, DF: origi-
nalmente coberta por Cerrado sentido restrito. Em meados da década de 
1970, durante a construção do Instituto, a vegetação foi parcialmente re-
movida e o solo foi recoberto com Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webs-
ter (braquiária), que foi constantemente aparado. Na área adjacente, existe 
um grande  remanescente de Cerrado sentido restrito. O objetivo do plantio 
foi possibilitar o retorno da vegetação natural, promovendo melhoras nas 
condições ambientais locais que permitissem o desenvolvimento dos pro-
págulos vindos da vegetação natural adjacente. 

7. Descrição passo a passo para a implantação:

Os módulos foram implantados em dezembro de 2004 e janeiro de 2005. 
Todas as unidades de demonstração possuem áreas de 1 hectare. Houve o 
plantio de 19 espécies com cerca de 57 indivíduos por espécie. As mudas 
foram plantadas em espaçamento 3 x 3 m, em covas de 40 x 40 x 60 cm. 
Em cada cova foi aplicado 200g de calcário dolomítico; 30% de esterco de 
gado curtido ou adubo orgânico e 150 g de adubo químico (NPK 4-14-8). 
Todos os materiais foram misturados ao solo retirado na abertura das co-
vas, e incorporados novamente junto com as mudas no plantio.



Figura 1. Disposição das mudas no campo.

Figura 2. Visão geral das dimensões da cova para plantio.

Espécies Utilizadas: 

Grupo savânico: 
Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. 
Bowdichia virgilioides Kunth 
Caryocar brasiliense Cambess
Dipterix alata Vogel
Eugenia dysenterica DC 
Hancornia speciosa Gomes 
Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne 
Solanum lycocarpum A. St. Hil.
Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook.f. ex S. Moore
 
Grupo forestal: 
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 
Copaifera langsdor i Desf.



Genipa americana L.
Hymenaea courbaril L. var. stilbocarpa (Hayne) Lee & Langenh. Inga cylindrica 
(Vell.) Mart.
Myracroduon urundeuva Allemão
Myroxylon peruiferum L. f.
Tibouchina stenocarpa (DC.) Cogn.
Ormosia stipularis Ducke 

8. Custo total de implantação/ha (R$): 

Aproximadamente 10.000,00

9. Detalhamento dos custos

Diarista para plantios 500,00, diarista para manutenção dos plantios 1500,00 , Alu-
guel de equipamentos 1000,00, Mudas 3.000,00, Combustível, fertilizantes, outros 
(gel, formicida, etc.) 1200,00, serviço de terceiros (transporte das mudas, pessoal, 
hora trator) 2500,00 = 9700,00

10. Avaliação (se finalizado ou não; uso em outras categorias de área; pontos 
fortes, fracos, etc):

Estudo Finalizado. De maneira geral, as unidades de observação do Módulo Demons-
trativo de Recuperação do Cerrado implementadas confirmaram a validade da pro-
posta, destacando-se algumas espécies como Anadenanthera macrocarpa (angico), 
Genipa americana (jenipapo) e Solanum lycocarpum (lobeira). São espécies que apre-
sentaram maior crescimento e sobrevivência nas áreas em relação às demais espé-
cies utilizadas, sendo importantes no processo de recuperação. Adicionalmente, há 
facilidade de obtenção de suas sementes, sejam para uso na produção de mudas em 
viveiro ou mesmo para uso em semeadura direta. 

Regularmente, nos anos subsequentes à instalação do plantio, as unidades de obser-
vação foram monitoradas e os resultados indicam que a vegetação está responden-
do positivamente ao plantio de recuperação, encontrando-se num nível avançado de 
regeneração. No caso do plantio no INMET, em dezembro de 2015, após 11 anos de 
plantio, a cobertura do solo é maior que 90% (Figuras 3, 4 e 5). Pela localização central 
em Brasilia, a unidade de observação no INMET recebe visitas periódicas da comuni-
dade científica e de alunos do ensino fundamental e médio, fazendo parte da divulga-
ção de informações sobre o clima e a importância da conservação e recuperação de 
áreas degradadas do Bioma Cerrado.



Figura 3. Área perturbada – Instituto Nacional de Meteorologia, Brasília, DF Área 
após  seis meses do plantio.

Figura 4. Área perturbada – Instituto Nacional de Meteorologia, Brasília, DF . 
Área vista aérea após 11 anos do plantio



Figura 5 Área perturbada – Instituto Nacional de Meteorologia, Brasília, DF . Vi-
são geral da área após 11 anos do plantio.

11. Informações adicionais não contempladas acima (ex: parcerias, etc):

A implantação dos módulos demonstrativos de recuperação faz parte de uma 
ação conjunta do Ministério do Meio Ambiente (Diretorias de Educação Am-
biental – DEA, de Conservação da Biodiversidade – DCBIO e Núcleo dos Biomas 
Cerrado e Pantanal – NCP) por meio do programa “Vamos Cuidar do Brasil: Bioma 
Cerrado”, Embrapa Cerrados, Universidade de Brasília e Rede de Sementes do 
Cerrado. 
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