
 

 

CERTIFICADO DE PLANTIO 
 
O Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (CEPAN), entidade privada sem fins 
lucrativos fundada no ano de 2000 por um grupo de professores e pesquisadores da 
Universidade Federal de Pernambuco, e que tem como missão gerar e divulgar soluções 
estratégicas para a conservação da biodiversidade, mediante ciência, formação de 
recursos humanos e diálogo com a sociedade, vem a público ratificar seu compromisso 
e parceria com a Cariuma, no sentido de promover e potencializar ações de restauração 
florestal com fortalecimento de grupos locais e comunidades tradicionais nas regiões 
Nordeste e Sudeste do Brasil. 
 
Nos projetos realizados até então, foram envolvidas mais de 68 pessoas nas atividades 
de disponibilização de insumos (sementes nativas), ações de condução da regeneração 
natural, acompanhamento técnico e monitoramento de áreas de restauração florestal 
com espécies nativas. Estas ações fortalecem grupos tradicionais locais, principalmente 
comunidades indígenas, em especial as mulheres, e pequenos agricultores. Ainda, 
ajudando também a restaurar áreas no interior de comunidades indígenas, promovendo 
uma melhoria das condições ambientais destes locais e atendendo a anseios das 
comunidades envolvidas. 
 
Na parceria estabelecida, iniciada em 2020, ao longo do ano, foram restaurados 16,5 
hectares, representando cerca de 66 mil árvores de florestas nativas nas terras indígenas 
de Aracruz/ES, com mais de 1.536 kg de muvuca de sementes (técnica de recuperação 
florestal que une sementes nativas e de adubação verde para a recuperação de áreas 
degradadas) plantados e em desenvolvimento.  
Estas são ações-chave executadas no âmbito da parceria, que atua em sinergia com os 
objetivos do Cepan de promover, através de seu programa de restauração florestal, a 
inclusão de pessoas nos processos relativos às ações de restauração e contribuir para a 
melhoria das condições socioeconômicas de base local, principalmente no caso das 
terras indígenas, trabalhando em parceria com as populações tradicionais para a 
disponibilização de sementes nativas para restauração. 
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CERTIFICADO DE PLANTIO 
 
O Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan), entidade privada sem fins 
lucrativos fundada no ano de 2000 por um grupo de professores e pesquisadores da 
Universidade Federal de Pernambuco, e que tem como missão gerar e divulgar soluções 
estratégicas para a conservação da biodiversidade, mediante ciência, formação de 
recursos humanos e diálogo com a sociedade, vem a público ratificar seu compromisso 
e parceria com a Cariuma, no sentido de promover e potencializar ações de restauração 
florestal com fortalecimento de grupos locais e comunidades tradicionais nas regiões 
Nordeste e Sudeste do Brasil. 
 
Nos projetos realizados até então, foram envolvidas mais de 80 pessoas nas atividades 
de disponibilização de insumos (sementes nativas), ações de condução da regeneração 
natural, acompanhamento técnico e monitoramento de áreas de restauração florestal 
com espécies nativas. Estas ações fortalecem grupos tradicionais locais, principalmente 
comunidades indígenas, em especial as mulheres, e pequenos agricultores. Ainda, 
ajudando também a restaurar áreas no interior de comunidades indígenas, promovendo 
uma melhoria das condições ambientais destes locais e atendendo a anseios das 
comunidades envolvidas. 
 
Na parceria, estabelecida desde o ano de 2020, seguimos com as atividades em 2021, 
sendo preparados o plantio de mais 15 hectares de florestas nos territórios, se tornando 
cerca de 60 mil árvores, sendo adquiridas mais de 1.300kg de sementes nativas junto a 
coletores e coletoras indígenas para estas ações, e ainda estão sendo trabalhadas 74,4 
hectares em regeneração natural assistida, que se transformarão em 297,6 mil árvores. 
Ainda estão em processo de mobilização mais 80 hectares para o início das atividades 
de condução da regeneração natural, visando o incremento de cobertura florestal. 
 
Estas são ações-chave executadas no âmbito da parceria, que atua em sinergia com os 
objetivos do Cepan de promover, através de seu programa de restauração florestal, a 
inclusão de pessoas nos processos relativos às ações de restauração e contribuir para a 
melhoria das condições socioeconômicas de base local, principalmente no caso das 
terras indígenas, trabalhando em parceria com as populações tradicionais para a 
disponibilização de sementes nativas para restauração. 
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