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Projeto “Restauração de Campos e Savanas no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros” é premiado em conferência internacional sobre restauração

Equipe do projeto “Restauração de Campos e Savanas no Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros” recebendo o prêmio na VII Conferência Mundial da
Sociedade Internacional de Restauração Ecológica (SER). (Foto cedida pela equipe)

O projeto “Restauração de Campos e Savanas no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV)” foi premiado como o melhor projeto de restauração
apresentado na VII Conferência Mundial da Sociedade Internacional de Restauração Ecológica (SER), realizada entre agosto e setembro de 2017. O projeto,

coordenado pelo ICMBio, concorreu com outros 14 projetos, tendo ficado entre os três finalistas. Este projeto foi iniciado em 2010, no intuito de erradicar espécies invasoras e

restaurar áreas degradadas no Parque. Em 2012, o analista Alexandre Bonesso Sampaio (CECAT/ICMBio) em parceria com outros servidores, propuseram a ampliação da escala

dos experimentos de restauração, incluindo as espécies herbáceo-arbustivas do Cerrado. A técnica testada foi a semeadura direta de espécies nativas, em muito inspirada no

método de restauração das florestas do entorno do Parque Nacional do Xingu. Este projeto já contou com o financiamento da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e

Rede de Sementes do Cerrado, e conta, com apoio de pesquisadores da Embrapa, como Daniel Mascia Vieira e José Felipe Ribeiro, e da UnB, Isabel Belloni Schmidt e Sarah

Caldas, além de contar com o apoio da comunidade do entorno do PNCV. O projeto sempre buscou gerar conhecimento e aprimorar técnicas de restauração de menor custo e alta

eficiência para restaurar formações savânicas e campestres do Cerrado, envolvendo as comunidades locais em todas as etapas. Em 2016, todos os envolvidos no projeto se uniram

para orientar uma ação inovadora no Parque. O objetivo era realizar reposição florestal via semeadura direta de plantas nativas, promovendo em larga escala a primeira

restauração de formações savânicas e campestres do Cerrado. Os plantios desta reposição foram realizados em 2015 e 2016, onde foi possível restaurar 94 ha.

A restauração ecológica de savanas e campos do Cerrado é um desafio ainda pouco estudado e aplicado. Apesar disso, as práticas desenvolvidas no PNCV, com réplicas na REBIO

Contagem (Brasília-DF) e na Fazenda Entre-Rios (PAD-DF), indicam que é possível restaurar em larga escala as formações savânicas e campestres. Este resultado só foi atingido

graças ao envolvimento ativo da comunidade do entorno do PNCV, especialmente na produção de sementes nativas e nas atividades de semeadura e manutenção das áreas. Hoje,

há mais de 70 famílias de coletores de sementes organizadas junto à Associação Cerrado de Pé, que é primeira a ofertar sementes de espécies herbáceo-arbustivas no Cerrado.

Atualmente os coletores da Chapada dos Veadeiros ofertam sementes de 80 espécies nativas, entre ervas, arbustos e árvores. Desde 2012 foram restaurados 105 ha, a partir da

semeadura de cerca de 25 toneladas de sementes de plantas nativas, movimentando R$ 170.000 para comunidades locais.

adaptado do texto enviado por Alexandre Bonesso Sampaio – Analista Ambiental CECAT/ICMBio

 (/#whatsapp)  (/#google_plus)  (/#google_gmail)  (/#facebook)  (/#twitter)  (/#linkedin)

Notícias

cerrado conservação restauração

Share (https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcepfcerrado.iieb.org.br%2Fprojeto-restauracao-de-campos-e-savanas-no-parque-
nacional-da-chapada-dos-veadeiros-e-premiado-em-conferencia-internacional-sobre-restauracao%2F)

Tweet (https://twitter.com/intent/tweet?
text=Projeto%20Restaura%C3%A7%C3%A3o%20de%20Campos%20e%20Savanas%20no%20Parque%20Nacional%20da%20Chapada%20dos%20Veadeiros%20%C3%A9%20p

restauracao-de-campos-e-savanas-no-parque-nacional-da-chapada-dos-veadeiros-e-premiado-em-conferencia-internacional-sobre-restauracao/)

http://cepfcerrado.iieb.org.br/
http://cepfcerrado.iieb.org.br/
http://cepfcerrado.iieb.org.br/noticias/
http://cepfcerrado.iieb.org.br/wp-content/uploads/2017/10/Pr%C3%AAmio_restaura%C3%A7%C3%A3o.jpeg
http://cepfcerrado.iieb.org.br/#whatsapp
http://cepfcerrado.iieb.org.br/#google_plus
http://cepfcerrado.iieb.org.br/#google_gmail
http://cepfcerrado.iieb.org.br/#facebook
http://cepfcerrado.iieb.org.br/#twitter
http://cepfcerrado.iieb.org.br/#linkedin
http://cepfcerrado.iieb.org.br/category/noticias/
http://cepfcerrado.iieb.org.br/tag/cerrado/
http://cepfcerrado.iieb.org.br/tag/conservacao/
http://cepfcerrado.iieb.org.br/tag/restauracao/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcepfcerrado.iieb.org.br%2Fprojeto-restauracao-de-campos-e-savanas-no-parque-nacional-da-chapada-dos-veadeiros-e-premiado-em-conferencia-internacional-sobre-restauracao%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Projeto%20Restaura%C3%A7%C3%A3o%20de%20Campos%20e%20Savanas%20no%20Parque%20Nacional%20da%20Chapada%20dos%20Veadeiros%20%C3%A9%20premiado%20em%20confer%C3%AAncia&url=http://cepfcerrado.iieb.org.br/projeto-restauracao-de-campos-e-savanas-no-parque-nacional-da-chapada-dos-veadeiros-e-premiado-em-conferencia-internacional-sobre-restauracao/


19/02/2018 Projeto "Restauração de Campos e Savanas no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros” é premiado em conferência internacional s…

http://cepfcerrado.iieb.org.br/projeto-restauracao-de-campos-e-savanas-no-parque-nacional-da-chapada-dos-veadeiros-e-premiado-em-conferen… 2/2

SCLN 211 Bloco B Salas 101 e 102, Asa Norte CEP. 70863-520 Brasília-DF, Brasil / Telefone: +55 61 32487449 / E-mail: cepfcerrado@iieb.org.br

Built with Make. Your friendly WordPress page builder theme.

 (https://twitter.com/cepfcerrado)  (https://www.facebook.com/CriticalEcosystemPartnershipFund/)  (https://www.youtube.com/CEPFVideo)

 (mailto:cepfcerrado@iieb.org.br)

https://thethemefoundry.com/make/
https://twitter.com/cepfcerrado
https://www.facebook.com/CriticalEcosystemPartnershipFund/
https://www.youtube.com/CEPFVideo
mailto:cepfcerrado@iieb.org.br

