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O presente trabalho apresenta o levantamento de espécies utilizadas na restauração 
ambiental em Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) ocorrentes 
no Bioma Cerrado, porção Oeste do Estado da Bahia. O conhecimento das espécies 
vegetais, os tipos de APP e RL onde são utilizadas, assim como a cadeia da restauração 
ambiental, seus atores e iniciativas de restauração florestal é fundamental para entender a 
demanda de esforços para a conservação da biodiversidade. A invenstigação foi 
conduzida a partir de visitas de campo e entrevistas com atores envolvidos na cadeia da 
restauração dos diferentes segmentos institucionais do governo (municipal, estadual e 
federal), organizações não governamentais, setor privado e Universidades. Com o 
produto final das entrevistas e visitas foi possível estabelecer uma análise dos principais 
tipos de degradação no Bioma Cerrado e uma análise mais sistêmica do status e desafios 
(oportunidades e problemas) para o avanço da recuperação no bioma Cerrado na visão 
dos atores. O trabalho está dividido em 04 partes: Na primeira parte foram caracterizados 
os atores da restauração florestal e suas expertises, bem como a visão sob o tema de 
recuperação. Na segunda parte as iniciativas de recuperação com dados e registros 
fotográficos. Na terceira parte o registro dos viveiros florestais (produção, infraestrutura, 
recursos humanos, etc.) e na quarta parte uma análise mais consolidada com um quadro 
com as principais informações e tipo de degradação e tipos fisionômicos do cerrado e 
principais oportunidades e problemas para ações de recuperação no bioma cerrado, bem 
como a lista de especies vegetais utilizadas. Foram realizadas 36 entrevistas em 08 
municipios que estão localizados no Oeste da Bahia. Nesta região foram encontradas 17 
tipos de APP. Quanto as iniciativas de restauração foram registradas 05 iniciativas, em 
05 municipios, utilizando 04 técnicas de restauração diferentes. Nesta iniciativas e nos 
viveiros florestais foram registradas as principais espécies vegetais utilizadas na 
recuperação tais como: Dimorphandra mollis Benth. (faveira), Pterodon emarginatus 
Vogel (sucupira-branca), Tachigali vulgaris  L.F. Gomes da Silva & H.C. Lima (veludo), 
Bowdichia virgilioides Kunth. (sucupira-preta), Connarus suberosus Planch. (sabiú).  
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