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Relatório de Plantio de Florestas no “Projeto de Carbono no Corredor 
de Biodiversidade Emas-Taquari”  

 

Com o objetivo de recuperar áreas que já sofreram algum tipo de interferência 

antrópica e restaurar os processos ecológicos através do resgate da diversidade vegetal, 

bem como seqüestrar e neutralizar os gases que provocam o efeito estufa foi realizado a 

primeira fase do reflorestamento com espécies nativas do Cerrado do “Projeto de 

Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari”. Nesta primeira etapa foram 

plantados 20% da área total do projeto original, que corresponde a 118,4 hectares, onde 

foram plantadas 111.718 mudas representadas por 53 espécies (Tabela 1) nativas do 

Cerrado, essas atividades foram realizadas com metodologia e respectivas áreas abaixo 

descritas: 

Tabela 01: Lista de espécies e total de mudas plantadas no reflorestamento 2010 – 2011 e a estimativa da 
quantidade de cada espécie por hectare de área plantada do projeto. 
 

Lista de espécies e quantidade de mudas plantadas em dezembro 2010 à fevereiro 2011 
N Nome popular Espécies QT Sp / hectare 

1 AMENDOIN DE BURRO Sterculia striata 104 1,03 

2 ANJICO BRANCO Anadenanthera colubrina 1950 19,40 

3 ARAÇÁ  Psidium cattleianum 356 3,54 

4 ARATICUM DO MATO Annona crassiflora 540 5,37 

5 AROEIRA PRETA Myracrodruon urundeuva 3874 38,55 

6 Aroeira verdadeira Astronium fraxinifolium 2150 21,39 

7 BALSAMO Myroxylon peruiferum 1560 15,52 

8 BARU Dipteryx alata 13220 131,54 

9 BOCA BOA Buchenavia tomentosa 624 6,21 

10 CAFEZINHO Rhamnidium elaeocarpus 260 2,59 

11 CAMISA FINA Albizia niopoides 2198 21,87 

12 CANAFÍSTOLA Peltophorum dubium 6084 60,54 

13 CAPORORÓCA Rapanea gardneriana 2990 29,75 

14 CARAÍBA Tabebuia aurea 3324 33,07 

15 CARVÃO BRANCO Callisthene fasciculata 2786 27,72 

16 CEDRO ROSA Cedrela fissilis 1948 19,38 

17 CURRIOLA Pouteria torta 390 3,88 

18 EMBAÚBA Cecropia pachystachya 1144 11,38 

19 EMBIRUÇU PELUDO Eriotheca pubescens 1976 19,66 

20 GENIPAPO Genipa americana 1690 16,82 
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21 GUARITÁ Astronium graveoleans 2642 26,29 

22 INGÁ Inga vera 3526 35,08 

23 INGÁ BRANCO Inga laurina 2574 25,61 

24 INGÁ CIPÓ Inga edulis 260 2,59 

25 INGA FEIJÃO Inga marginata 546 5,43 

26 IPE AMARELO Tabebuia chrysotricha 3292 32,76 

27 IPE BRANCO Tabebuia roseo-alba 170 1,69 

28 IPE ROSA Tabebuia heptaphylla 7407 73,70 

29 IPE ROXO Tabebuia impetiginosa 2444 24,32 

30 IPE VERDE Cybistax antisyphilitica 1222 12,16 

31 JACARANDÁ Jacaranda cuspidifolia 2132 21,21 

32 JAMBOLÃO Syzygium cumini 4056 40,36 

33 JATOBÁ Hymenaea stigonocarpa 7953 79,13 

34 LOBEIRA Solanum lycocarpum 234 2,33 

35 LOURO BRANCO Cordia glabrata 454 4,52 

36 MARIA POBRE Dilodendron bipinnatum 1274 12,68 

37 MARMELADA Alibertia edulis 964 9,59 

38 MOREIRA Maclura tinctoria 482 4,80 

39 MUTAMBA Guazuma ulmifolia 548 5,45 

40 PATA DE VACA Bauhinia forficata 858 8,54 

41 PAU FORMIGA Triplaris americana 286 2,85 

42 PAU FORMIGA Apeiba tibourbou 750 7,46 

43 PAU ÓLEO Copaifera langsdorffii 634 6,31 

44 PAU SANGUE Pterocarpus violaceus 338 3,36 

45 PAU TERRA Qualea grandiflora 1846 18,37 

46 PEQUI Caryocar brasiliense 2230 22,19 

47 PERIQUITEIRA Trema micrantha 182 1,81 

48 SABONETEIRA Sapindus saponaria 936 9,31 

49 SANGRA D'AGUA Croton urucurana 2834 28,20 

50 TAMBORIL Enterolobium contortisiliquum 5798 57,69 

51 TENTO VERMELHO Adenanthera pavonina 1560 15,52 

52 TINGUI Magonia pubescens 1512 15,04 

53 TIPUANA Tipuana tipu 546 5,43 

TOTAL 111658 1111,02 
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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 

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

 

 

Fazenda Babilônia – Lugar denominado Jacubinha 

Proprietário: Rogério Vian 

Município de Mineiros - Goiás 

Área total da propriedade: 1.302,1 hectares 

Área de reflorestamento previsto pelo projeto: 60,1 hectares 

Área reflorestada em fevereiro 2011: 7 hectares. 

Quantidade de mudas nativas do cerrado plantadas na área : 6.270 mudas 
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Figura 02: Área reflorestada fazenda Babilônia – Jacubinha 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.  
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Coveamento 

 As covas foram abertas com um equipamento chamado de “chucho” ( Foto 1), 

essa ferramenta foi construída contendo um cabo de madeira com uma ponta de ferro no 

formato pontiagudo fixado ao cabo, tendo o mesmo o formato de um tubete no qual as 

mudas foram feitas, com a ferramenta foram abertas as covas obedecendo espaçamento 

de 3 x 3 metros. 

 
         Foto 1: Cova sendo aberta com o “chucho” 

 

Aplicação do Hidrogel 

 O gel é um produto de hidratação aplicado na cova antes do plantio da 

muda, esse produto ajudará a muda favorecer o enraizamento e disponibilizar umidade 

às raízes em caso de veranicos, melhorando assim o aumento da sobrevivência das 

espécies plantadas por atuarem como agente armazenador e disponibilizador de águas 

para as espécies.  Este produto após sua hidratação em água foi utilizado em 

quantidades que variaram de 300 a 500 ml por cova.  
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Foto 2: Cova já aberta com hidrogeo, apta a receber a muda. 

 

Adubação. 

Foi feita uma adubação de 150 gramas por muda do adubo com a seguinte 

formula na tabela abaixo:  

 
Elemento % 
Nitrogênio 3 
P2O5 Total 31 

P2O5 Solúvel Ácido Cítrico 22 
P2O5 Solúvel em água 17 

Cálcio 15 
Enxofre 8,5 
Zinco 0,76 
Boro 0,15 
Cobre 0,06 

Manganês 0,17 
Ferro 0,25 

Molibdênio 0,008 
Tabela 02: Composição química do adubo utilizado no reflorestamento. 
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Foto 3 : Muda plantada. 
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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 em fevereiro 2011: 26,7 hectares. 

Quantidade de mudas nativas do cerrado plantadas na área : 14.214 mudas 

 

 
Figura 03: Área reflorestada fazenda Babilônia – Flores do Ipê 2010/2011 

 
 
Metodologia de Plantio - Fazenda Flores do Ypê: 

 

Este reflorestamento foi realizado pelo proprietário da mesma, o mesmo adotou 

uma metodologia diferente da metodologia estabelecida, fato este devido as grande 

maioria da mudas serem de mesma espécie, foi definido que na área fosse realizado o 

plantio com espaçamento de 3 x 6 metros, para que no próximo período chuvoso seja 

completados os espaços entre as mudas já plantadas com espécies diferentes daquelas  

plantadas este ano. O objetivo dessa metodologia é aumentar a diversidade biológica da 
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flora a ser plantada, ficando definido que no reflorestamento 2011 – 2012 a área seja 

estabelecida com espaçamento previsto no projeto original de 3 x 3 m.  

A área foi prepara utilizando aplicação de herbicida seletivo, o qual desseca 

somente espécies de folha estreita, na sua totalidade brachiárias. 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 

 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 quinzenalmente 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 área reflorestada da mesma no ano 2010-2011. 
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  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. 

 

 
Foto 5 : Muda plantada em dezembro 2010, foto monitoramento fevereiro 2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Foto 6 : Espécie de tatu - Euphractus sexcintus utilizando a área de reflorestamento, foto monitoramento 
abril 2011. 
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Regime de trabalho e alojamento 

 No plantio foram contratados oito 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 e 

vice versa.Na sexta feira voltavam para a cidade para descanso aos sábados de meio dia 

para tarde e domingos. Aos sábados pela manhã os mesmos trabalhavam no viveiro da 

Oréades no perímetro urbano. 

Espécies da fauna observadas durante o refloretamento. 

Foram encontradas algumas cobras, que foram capturadas com a pinça e soltas 

em uma área de reserva, próxima ao local de plantio, algumas das cobras capturadas: 

cascavel (Crotalus durissus), jararaca (Bothrops asper), urutu (Bothrops alternatus) e 

coral (ssp). Foram observados a ocorrência de outras espécies de animais, algumas 

foram vistas nas áreas e outras pelas pegadas, algumas das espécies observadas foram: 

Ema, Anta, Raposa, Tatu e vários pássaros.  

  
Foto 7: Papagaios  
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Foto 8: Cascavel -  Crotalus durissu 

 

Resultados  

Estamos em fase inicial de implantação do  “Projeto de Carbono no Corredor 

de Biodiversidade Emas-Taquari” o qual já está com seu PDD finalizado, auditado e 

com certificação do Voluntary Carbon Standard (VCS) e certificado no padrão Climate, 

Community and Biodiversity (CCBS). 

Nesta primeira fase já foram reflorestados pelo projeto os primeiros 118 

hectares o que equivalem a 100,5 de hectares, levando se em conta o número de mudas 

plantadas em relação à quantidade da proposta original que é de 1111 mudas por 

hectare, visto que na área da Fazenda Babilônia - Flores do Ipê foi realizado o 

reflorestamento de uma área a maior, porém com maior espaçamento entre as mudas 

que o previsto pelo projeto original, o qual esta sendo acompanhado e monitorado para 

que o mesmo fique dentro da metodologia proposta. 

O total de áreas a serem reflorestados pelo projeto é de 588,9 hectares do 

mesmo já foram realizados o reflorestamento de 100,5 hectares através do plantio de 

111.658 mudas, restando assim para executar neste ano e anos subseqüentes 488,4 

hectares, dos quais já existem recursos do programa “Natura Carbono Neutro” para 

completar duzentos hectares de reflorestamento. 

Ainda em fase inicial o projeto e sua coordenação esta realizando diversas 

atividades a fim de contemplar todas as atividades da proposta descrita no PDD. Todas 
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as atividades poderão ser acompanhadas, monitoradas e vista através do site do projeto 

www.oreades.org.br/carbono , o qual esta em construção, no entanto já contendo muitas 

informações e vêem sendo diariamente abastecido de informações e edição do mesmo. 

 

Atenciosamente 

 

Renato Alves Moreira 
Coordenador de Projetos. 

 


