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Relatório de Plantio de Florestas no “Projeto de Carbono no Corredor
de Biodiversidade Emas-Taquari”
Foi finalizada em janeiro de 2012 a 2ª etapa de reflorestamento com espécies
nativas do Cerrado do “Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade EmasTaquari”, dando sequencia ao processo que no final de 2010 e início de 2011 no qual
foram plantados plantou 111.718 mudas de 53 espécies, correspondendo a 118 hectares.
Nesta etapa foram plantadas 146.975 mudas de 54 espécies nativas (Tabela 1)
totalizando 101,8 hectares reflorestados, contemplandos o replantio das falhas no ano
anterior.
Açoita cavalo

Luehea paniculata

Algodãozinho

Cochlospermum regium

Amargoso

Vatarirea macrocarpa

Amburana

Amburana cearensis

Anjico preto

Anandenanthera macrocarpa

Anjico preto do cerrado

Anadenathera falcata

Araçá
Aroeira preta

Psidium catteleianum
Myracrodruon urundeuva

Bacupari

salacia elliptica

Banha de galinha
Baru

Swartzia langsdorffi spp
Dipteryx alata

Bolsinha-de-pastor

Zeyheria montana

Caju

Anacardium occidentale

Cajuzinho do cerrado"arboreo" Anacardium humile
Peltophorum dubium
Canafistola
Caraíba

Tabebuia aurea

Cedro rosa

Cedrela fissilis

Chicha

Sterculia strita
Cecropia pachystachya

Embaúba
Genipapo

Albizia niopoides
Genipa americana

Genipapo de cavalo

Genipa

Goiaba

Psidium Guayaba

Guapuruvu

Schizolobium parahiba

Guarita

Astronium graveolens

Imbiruçu

Pseudobombax tomentosum

Farinha seca
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Inga branco

Eriotheca pubescens
Inga laurina

ipê amarelo

Tabebuia Chyrsotricha

Ipê Amarelo cascudo

Tabebuia vellosoi

ipê rosa

Tabebuia avellanedae

ipê roxo

Tabebuie Chyrsotricha

Ipê verde

Cybistax antisyphilitica
Jacaranda cuspidifolia

Imbiruçu peludo

Jacarandá boca de sapo
Jatoba

Hymenaea courbaril

Lobeira

Solanum lycocarpum

Mamica de porca

Zanthoxylum rhoifolium
Dilodentron bipinnatum

Maria pobre

Alibertia edulis
Macluria tinctoria

Marmelada
Moreira
Mulungu
Mutamba

Erythrina verna

Paineira do campo

Eriotheca gracilipes

Pau formiga

Triplaris surinamensis

Pau Oleo

Copaifera langsdorffii.

Pau santo
Pau-jangada

Kielmeyera marauensis
Apeiba tibourbou

Pera do cerrado

Eugenia klotzschiana

Pessego do mato

Hexachlamys edulis

Pitomba

Talisia esculenta

Saboneteira

Sapindus divaricatus
Bowdichia virgilioides

Guazuma ulmifolia

Sucupira do cerrado
Tamboril

Enterolobium contortisiliquum
Plathymenia reticulata

Vinhatico
Tabela 01: Lista de espécies plantadas no reflorestamento 2011 – 2012
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Plantio na Fazenda Babilônia – Lugar denominado Ribeirão Preto
Proprietário: Vanir Potrich
Município de Mineiros - Goiás
Área total da propriedade: 619,35 hectares
Área de reflorestamento previsto pelo projeto: 381,3 hectares
Área reflorestada em dezembro 2010, janeiro e fevereiro 2011: 84,7 hectares.
Quantidade de mudas nativas do cerrado plantadas na área: 91.234 mudas
Área reflorestada em dezembro 2011 e janeiro de 2012: 95 hectares.
Quantidade de mudas nativas do cerrado plantadas na área: 139.420 mudas
Totalizando 179,7 hectares e 230.634 mudas plantadas ate o presente momento.

Figura 01: Área reflorestada fazenda Babilônia – Ribeirão Preto 2011/2012
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Figura 02: Área reflorestada fazenda Babilônia – Ribeirão Preto 2010/2011

Metodologia de reflorestamento realizada nas Fazendas
Babilônia – Jacubinha e Ribeirão Preto
Para o reflorestamento foi utilizado o plantio heterogêneo procurando mesclar
o maior número de espécies possíveis por hectare ( Tabela 1), objetivando ter maior
diversidade das mesmas por hectare, as quais quando se estabelecerem melhor
assemelharão aos ambientes naturais dos Cerrados originais.
Preparo da Área
Antes de iniciar o plantio foi necessário fazer a dessecação com herbicida
seletivo recomendado para o controle de plantas daninhas de folhas estreitas da área que
estava ocupada com 99 % de brachiaria.
Sulcamento
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Foram abertos as linhas de plantio, onde foi retirado a matéria seca num raio de
1,5m e descompactando o solo a uma profundidade de 40cm. (Foto 1)

Foto 1: Sulcador preparando linha para o plantio

Reflorestamento
O reflorestamento deste período 2011/2012 foi mecanizado, utilizando-se uma
plantadeira acoplada a um trator, reduzindo o trabalho manual, otimizando e acelerando
o processo de plantio. A plantadeira executou o trabalho (Fotos 2 e 3) seguindo as linhas
de plantio e distribuido as mudas ao longo da mesma.

Fotos 3 : Plantadeira de mudas.
.
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Foto 3 : Mudas plantada.

Fazenda Babilônia – Lugar denominado Flores do Ipê
Proprietário: César Augusto Sandri
Município de Mineiros - Goiás
Área total da propriedade: 454,5 hectares
Área de reflorestamento previsto pelo projeto: 81 hectares
Área reflorestada no plantio de dezembro de 2011 e janeiro de 2012: 20,3 hectares.
Quantidade de mudas nativas do cerrado plantadas na área : 7.555 mudas
Quantidade complementar de mudas nativas do cerrado da área do plantio 2010-2011:
14,1 hectares
Totalizando 34,4 hectares e 38.218 mudas plantadas.

 Rua 20 Qd13 Lt14 nº 36 Vila Manoel Abrão - Cx. Postal 23 - CEP: 75.830.000 – Mineiros –GO 7
www.oreades.org.br - oreades@oreades.org.br Fone: (64) 3661-5825

Oréades Núcleo de Geoprocessamento

8

CNPJ: 05.217.044/0001-91

Figura 03: Área em vermelho refloresta 2010-2012. Fazenda Babilônia – Flores do Ipê

Metodologia de Plantio - Fazenda Flores do Ypê:
O reflorestamento complementar nesta área do plantio 2010-2011 foi realizado
seguindo os padrões descritos no PDD, já que este foi realizado com espaçamento de
3x6 metros. Neste plantio 2011-2012 as lacunas foram preenchidas com uma variedade
maior de espécies, seguindo assim o espaçamento do projeto original de 3 x 3 m.
Além disso, foi acrescido um reflorestamento de 6,8 hectares à área vizinha do
talhão, completando uma bloco de terras previstos no PDD de 34,4 hectares. Esta nova
área foi prepara utilizando aplicação de herbicida seletivo, o qual desseca somente
espécies de folha estreita, na sua totalidade brachiária ssp. Foi feita uma subsolagem na
linha de plantio concomitantemente com a adubação de 150 Kg/ha de fosfato
supersimples + Ca(10%) e Mg(7%).

Monitoramento
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Para garantir o sucesso do restauro florestal e, conseqüentemente a fixação do
carbono, as árvores plantadas serão monitoradas por um período de cinco anos, tempo
considerado mais crítico para o desenvolvimento das novas árvores. O monitoramento
das mudas será realizado mensalmente verificando as necessidades de tratos culturais,
como também observando pontos de perdas de mudas, os quais serão marcados com
GPS a fim de serem repovoadas e repostas as mudas no ano subseqüente, mantendo
assim o stand de 1111 mudas por hectare previsto no projeto original. O projeto prevê
também a utilização e acompanhamento as áreas através de imagens de satélites e
fotografias áreas como mostra a foto 4.

Foto 4 : Fotografia aérea de 2009 das área da fazenda Babilônia Ribeirão Preto, delimitando em vermelho
a a área reflorestada no ano 2010-2011. e em azul o 2º reflorestamento (2011-2012)

Além da avaliação das condições gerais das mudas plantadas, serão realizados
registros fotográficos das áreas com o intuito de acompanhar periodicamente o
desenvolvimento do reflorestamento, bem como o monitoramento da fauna que estará
utilizando a área do reflorestamento e seu incremento do total de espécies.
Regime de trabalho e alojamento
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No plantio foram contratados cinco trabalhadores todos em regime e
conformidades com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cumprindo uma
jornada de 44 horas semanais. Foram disponibilizados Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), como: botina, perneiras, protetor solar, camisa de manga comprida e
boné de proteção solar. Foi alugada uma casa para alojamento próximo as áreas de
reflorestamento, com acomodações dignas e todos os utensílios domésticos necessários
a segurança e conforto dos trabalhadores, ficando a cargo de outros funcionários a
produção de alimentos e seu fornecimento aos trabalhadores no regime de 4 vezes ao
dia: café da manha, almoço, merenda e jantar. Os trabalhadores eram transportados
diariamente em uma vam modelo Kombi dos alojamentos para o local do trabalho.
Resultados
O “Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari” que
abrange áreas de Goiás e Mato do Grosso do Sul no Brasil acaba de receber mais uma
certificação (VCS) no ramo de projetos de florestas (reflorestamento) no Brasil. Agora é
o 23º no mundo a ser registrado no VCS (Verified Carbon Standard), o mais importante
certificado internacional para projetos voluntários de carbono atualmente. Além deste, o
projeto possui o certificado no padrão Climate, Community and Biodiversity (CCBS)
recebido no início do Projeto.
Ate o presente foram plantadas e regularizadas na Fazenda Babilônia - Flores
do Ipê 34,4 hectares e Babilônia – Jacubinha e Ribeirão Preto com 179,7 hectares e 7
hectares na Fazenda Jacubinha.. A área total a ser reflorestada pelo projeto é de 588,9
hectares, dos quais já foram realizados o reflorestamento de 221,1 hectares através do
plantio de 258.633 mudas até o momento, restando assim para executar do projeto 337,8
hectares, assim que comercializados o restante dos créditos. Todas as atividades
poderão ser acompanhadas, monitoradas e vista através do site do projeto
www.oreades.org.br/carbono,

Renato Alves Moreira
Coordenador de Projetos.
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