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Meio Ambiente

Conheça o trabalho da Associação Cerrado de
Pé que coleta sementes de espécies nativas do
Cerrado e contribuem com re orestamento
14/02/2018

A Associação Cerrado de Pé coleta sementes de espécies nativas, de gramíneas, ervas, arbustos
e árvores do Cerrado que ajudaram a restaurar mais de 100 hectares no Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros.
 
Já foram mais de 15 toneladas de sementes ajudando antigos pastos a voltar a ser Cerrado.
Após os grandes incêndios na Chapada, é possível que outras áreas também precisem ser
restauradas. Especialmente as matas de galeria e veredas, que são muitos sensíveis ao fogo.
Para atender a esta demanda crescente, a Associação Cerrado de Pé precisa se fortalecer.
 

 
 
A primeira etapa é construir um galpão de alvenaria para auxiliar o bene ciamento e
armazenamento das sementes até a semeadura. Com R$35.000 construiremos um galpão de
50m2 que garante o armazenamento de 4 e 7 toneladas de sementes.
 
Ajudar a Associação Cerrado de Pé é ajudar a manter o Cerrado vivo na Chapada e ajudar a trazer
o Cerrado de volta em diversas regiões do Brasil Central.
 
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/cerrado-de-pe-associacao-de-coletores-de-
sementes
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