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Brasília, setembro de 2021

     Erick Almeida, estudante, tem 14 anos e frequenta
o atendimento de altas habilidades na Escola Classe
64 da Ceilândia na área artística e acadêmica.
Trabalha com pintura em Aquarela pela liberdade e
possibilidade que essa técnica oferece. Os processos
químicos e biológicos, as formas, as cores, e as
texturas sempre despertaram seu interesse e
curiosidade. 
  Ama a vida, acha os animais extremamente
interessantes e procura retratá-los em seus trabalhos
artísticos. Pintou o lobo-guará por apreciar sua beleza
e ser um animal típico do cerrado.

Capa - Lobo Guará - Erick Almeida - Pintura em Aquarela - 2020.
Professora Claudia Maciel 
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Brasília, 11 de setembro 2021

VIVA O CERRADO
11 DE SETEMBRO - DIA DO CERRADO
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     Cara Professora, Caro Professor 

     Em celebração ao Dia Nacional do Cerrado, comemorado em 11 de
setembro, a  Subsecretária de Educação Inclusiva e Integral desta
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, divulga o
informativo VIVA O CERRADO. 
     Nessa importante data e durante o mês e setembro, acontecem em
todo Distrito Federal, várias ações comemorativas e de conscientização do
uso, aproveitamento e preservação do  bioma Cerrado.
     

 
 

      Neste informativo, estão reunidas algumas divulgações sobre eventos,
culinária, dicas de vídeos e materiais diversos que estão disponíveis para
consulta e uso nas atividades pedagógicas relacionadas com o tema.
      Desejamos que as informações apresentadas sejam inspiração e
possam ser utilizadas pela comunidade escolar, promovendo, o
conhecimento e o envolvimento de todos. 
        A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF
coloca à disposição a Gerência de Educação Ambiental, Patrimonial,
Língua Estrangeira e Arte - Educação - GEAPLA por meio do e-mail
geapla.deint@edu.se.df.gov.br, para mais informações sobre orientações
pedagógicas que se fizerem necessárias. 
           Aproveite a leitura. Inspire-se. Realize. Divulgue.
 
      

Viva o Cerrado

Sugere-se, assim, a inclusão dos estudantes em várias atividades e
realização de projetos interdisciplinares de forma permanente uma vez
que ajudam a “desenvolver o letramento pleno porque expõem os
estudantes a vários tipos de textos em vários tipos de eventos, ou a
várias formas de ler um mesmo texto, dando oportunidades para se
vivenciarem a várias práticas de forma colaborativa e com a ajuda de
alguém já familiarizado com elas”. (KLEIMAN, 1999, p.99).
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     O Cerrado, considerado o berço das águas no Brasil, abriga as
nascentes das maiores bacias hidrográficas do país e destaca-se como
um dos biomas mais ricos e antigos do planeta. 
       Com mais de 12 mil espécies de plantas catalogadas e mais de 2,5
mil espécies de animais, entre aves, mamíferos, répteis, anfíbios e
peixes, desde 2003, o Cerrado tem um dia especial que é dedicado à
reflexão e mobilização em sua defesa.
      A data do dia 11 de setembro como o Dia Nacional do Cerrado, foi
escolhida em homenagem ao ambientalista Ary José de Oliveira, o Ary
Pára-Raios, um defensor dos direitos humanos e do meio ambiente, que
transformou a cultura do bioma Cerrado em arte mambembe. Ary foi o
fundador do grupo teatral Esquadrão da Vida – uma famosa troupe de
artistas do Distrito Federal.
   O Cerrado possui grande importância social, cultural, econômica e
alimentar para diversas comunidades (indígenas, quilombolas, ribeirinhos
entre outros), que retiram do Cerrado a sobrevivência de suas famílias,
com uso do conhecimento tradicional. Entre as espécies de sua flora,
mais de 220 têm uso medicinal e mais de 416 podem ser usadas na
recuperação do solo degradado. Mais de 10 tipos de frutos são
considerados comestíveis, conhecidos e comercializáveis; entre eles, o
Pequi (Caryocar brasiliense), Buriti (Mauritia flexuosa), Mangaba
(Hancornia speciosa), Cagaita (Eugenia dysenterica), Bacupari (Salacia
crassifolia), Cajuzinho do cerrado (Anacardium humile), Araticum
(Annona crassifolia) e as sementes do Barú (Dipteryx alata).      

11 de setembro - Dia Nacional do Cerrado

Cachoeira do Prata – Cavalcante/GO 
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       É no Cerrado que nascem rios importantes como: o São Francisco, o
Jaguaribe, o Parnaíba, o Tocantins, o Araguaia, o Xingu, o Madeira, os
formadores do Paraguai (o Pantanal), o Paranaíba, o Grande e o Rio
Doce, o que dá ao bioma Cerrado, o título de “caixa d’água” do Brasil.
Sua devastação ameaça o fornecimento de água doce no País, e pode
nos levar a uma crise hídrica e energética. Estima-se que 95% da
população brasileira depende da energia gerada pelas água do Cerrado.
      Cerca de 30% da biodiversidade brasileira está no Cerrado. Com a
devastação, uma riqueza incalculável ainda não pesquisada está
desaparecendo; 44% das espécies do Cerrado são endêmicas, ou seja,
somente existem aqui.

      

      Abriga imensa sociodiversidade de povos e comunidades tradicionais,
indígenas, sertanejos, ribeirinhos e quilombolas, que estão com suas
culturas ameaçadas pelo impacto do avanço da fronteira agrícola. Tais
culturas têm o conhecimento, trazido pela vivência, de como lidar com a
complexidades do Cerrado, para mantê-lo vivo.      

Foto: iStock
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       Concurso Fotográfico Eu Amo Cerrado
     Compartilhe seu olhar de amor pelo nosso bioma no Concurso Fotográfico Eu
Amo Cerrado. A ação será realizada de 2 a 17 de setembro, pela rede social
Instagram, dividido em duas categorias: comunidade em geral e alunos do
Programa Parque Educador. Promovido pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e
pelo Instituto Brasília Ambiental, por meio da Unidade de Educação Ambiental
(Educ), o concurso integra as comemorações da Semana do Cerrado. A ação conta
com o apoio do CITinova, projeto multilateral do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI).

http://www.ibram.df.gov.br/participe-do-concurso-fotografico-eu-amo-cerrado
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Cerrado em soneto 

 
Olha! A imensidão do cerrado ao teu ver figura

 Detém-te! Neste encontro de misteriosas plagas
  O belo da natureza, de variantes e viçosas fragas

Este, o chão do sertão, da diversidade e fartura!
 

Encanta-te com o desigual do torto e suas sagas
Ó loucura! O espanto se fazendo de ternura pura
Que a tua vastidão ao olhar é de plena formosura
- e as tuas quimeras, sedução, ao fascínio, afagas

 
Achega-te! O sol tropical nos dá o toque doirado
Tem o canto da seriema, e o perfume do pequi
O esplendor da alvorada, de um fulgor arrojado

 
Achega-te! é a pluralidade da natureza inteira!
E farta-te de atrativos nestes encraves, daqui...
Ó cerrado, caipira, amado, da terra Brasileira!

            
 (Luciano Spagnol – poeta do cerrado) 

     
 
 
 

Olhos cerrados  
 

olhos cerrados 
abertos
para ver
certos 

cerrados 
certos

e certos
cerrados 
errados

(o deserto certo chora areia)
 

                                                    (Nikolas Behr)
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Gastronomia do Cerrado 
 

      Qual o pedido para hoje? Uma deliciosa galinhada com pequi? Um saboroso
frango com guariroba? Um bolo de buriti com suco de cagaita ou um brigadeiro de
baru? 
       O Cerrado nos oferece uma variedade de frutos, frutas, palmitos, sementes e
castanhas com sabores autênticos e nutritivos. O consumo pode acontecer de
diversas formas: in natura, em compotas, doces, geleias, chás, picolés, sucos,
vitaminas, farinhas, manteigas, óleos, pães, bolos e outros. 
      Jatobá, baru, cagaita, pequi, buriti, mama-cadela, jatobá, cajuzinho do cerrado,
bacurapi, mangaba, guariroba são apenas alguns exemplos da diversidade de
alimentos que o Cerrado nos presenteia. 
   Que tal elaborar um delicioso brigadeiro de baru ou jatobá? Fugir do
convencional nos oportuniza novos conhecimentos e prazeres gastronômicos
únicos e inesquecíveis. Panela ao fogo! Vamos lá?  

Brigadeiros do Cerrado - Receitas que incorporam baru e jatobá
                                                                        

                  Brigadeiro de Baru 

              Nota técnica: 
     Tempo de preparo: 1 hora
     Nível de dificuldade: Fácil 
    Rendimento: 30 docinhos  

                                                                                                                                              Bárbara Linsset 29, 2017

         Atenção!!! Cuidado! Uso do fogão, portanto, sugerimos o auxílio de um adulto no
preparo da receita.

Ingredientes: 

1 lata de leite condensado (395 gramas); 
1 colher de sopa de manteiga sem sal em temperatura ambiente;
3 colheres de sopa de farinha de baru; 
Farinha de castanha de baru para enfarinhar os docinhos; 
Manteiga para untar o prato e as mãos.
Farinha de baru (Modo de preparo - Torre levemente as castanhas de baru, deixe-as
esfriar, retire a casca e passe no processador ou no liquidificador. Pronto!)
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Modo de preparo

   1 - Em uma panela de tamanho médio adicione o leite condensado, a manteiga e a farinha de
baru. Misture até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Em seguida, leve a
panela ao fogo baixo e mexa sempre até que a massa solte do fundo da panela. Isso levará
aproximadamente 12 minutos.
   2 - Retire do fogo e coloque a massa num prato untado com manteiga. Espere esfriar. 
  3 - Com auxílio de uma colher de sobremesa retire uma quantidade de massa e faça as
bolinhas, depois passe-as na farinha de baru e coloque–as nas cestinhas de papel.
         Agora é só compartilhar e saborear essa delícia. 

 Dica: 
    Você pode adicionar 200ml de creme de leite à massa para reduzir a intensidade do doce.

Brigadeiro de jatobá 

       Esta receita é semelhante ao brigadeiro de baru. Troque apenas o ingrediente do cerrado.
Ao invés de usar a farinha de baru, você usará 2(duas) colheres de sopa de farinha de jatobá e
2(duas) colheres de sopa de cacau, chocolate ou achocolatado em pó. 

                 Interessados em mais receitas do cerrado? Nossas dicas: 

                Museu do Cerrado - https://museucerrado.com.br/gastronomia
    
                                 Central do Cerrado - Produtos de origem do Cerrado Verificar 
                                               https://www.centraldocerrado.org.br/

                Livro Gastronomia do Cerrado – Rita Medeiros (Fundação Banco do Brasil) 
                      https://fbb.org.br/files/14/Livros/56/Gastronomia-do-Cerrado_2011.pdf

          

                                              Receita do brigadeiro com adaptações
      https://descobertasbarbaras.com.br/amp/brigadeiros-do-cerrado-confira-receitas-que-levam-baru-e-jatoba/

Modo tradicional de preparo de comida Kalunga. 
Preparativos para a Folia dos Reis - Quilombo Kalunga – Cavalcante/GO
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 Você já ouviu falar de SACIs? ou Sistemas Agrocerratenses? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      A Rede Pequisação (Rede de Pesquisa e Extensão sobre o Cerrado da RIDE-
DF), juntamente com a Araticum (Articulação pela Restauração do Cerrado) e a Ação
RIDE SAN DF +, convidam para um primeiro Encontro de Discussão sobre a
Restauração Ecológica do Cerrado com um Olhar para os Sistemas Agrocerratenses
(SACIs). 
        A proposta é uma prosa virtual com agricultores, técnicos, pesquisadores e quem
mais chegar sobre: espécies de interesse, consórcios possíveis, políticas de apoio,
disseminação de conhecimentos e outros assuntos.

 Quando? 
 01 e 02 de setembro de 2021, das 9 às 12 horas. 

Achou interessante?  
Divulga e se inscreve:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZsiAdNdBo0m3nDaZR3xazH3daZJNNI
dvoRODScR1uj59ozQ/viewform?usp=sf_link

Instituições de Apoio:
Embrapa, WWF Brasil, IFB, UnB, IFNMG, 
NEA Candombá e Pequi - Pesquisa e Conservação
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      O Museu do Cerrado tem a missão de ser um centro de referência nacional
sobre o Sistema Biogeográfico do Cerrado para divulgar e preservar os
conhecimentos científicos e os saberes e os fazeres populares acerca da
sociobiodiversidade do Cerrado, contribuindo para a formação de profissionais e
cidadãos comprometidos com a cultura do cuidado e da sustentabilidade desse
bioma. Sendo assim, professores e estudantes da Rede Pública de Ensino
estão convidados a visitar o museu virtual através do site:
https://museucerrado.com.br/. 
     Ferramenta fundamental para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem,
sobretudo de temas voltados à Educação Ambiental e Patrimonial. Além da
“Colheita Dourada”, os visitantes poderão apreciar outras exposições, tais como:
"Perto de muita água, tudo é feliz"; "Cerrado em aquarela"; "Por que que o sapo
não lava o pé?" e outras informações sobre o Museu.   

Materiais Eco Pedagógicos, cartazes da coleção Eu Amo
Cerrado e o Plano Distrital de Educação Ambiental (PDEA) 

 
      A iniciativa visa apresentar o Cerrado, suas belezas e riquezas, por meio das
publicações constantes, para a população e aos estudantes de toda rede pública do
Distrito Federal de modo a valorizar este Bioma e tem a missão de levar a máxima
ambiental - o conhecimento do ambiente pelo indivíduo o leva a uma maior
capacidade de preservá-lo - aos estudantes desta SEEDF e acrescer informações
que os tornarão cidadãos mais conscientes de suas responsabilidades para a
conservação e preservação do meio ambiente e em especial do nosso Cerrado.

      Informamos que os materiais Eco Pedagógicos podem ser acessados através do
site institucional http://www.ibram.df.gov.br/publicacoes-ecopedagogicas-da-
educacao-ambiental-do-ibram/ e site da coleção Eu Amo Cerrado
http://www.ibram.df.gov.br/publicacoes-ecopedagogicas-da-educacao-ambiental-do-
ibram .

Museu do Cerrado
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      A coleção Eu Amo Cerrado é uma iniciativa da Unidade de Educação
Ambiental – Educ do Instituto Brasília Ambiental - Ibram, órgão governamental
que tem como missão juntamente com a população de proteger o patrimônio
natural do Distrito Federal-DF. A coleção catalogou algumas espécies presentes
nas Unidades de Conservação (tipo Parques) de: aves, mamíferos, árvores,
frutos e peixes. Para enriquecer a experiência, nada melhor do que entrar em
contato com as nossas belas unidades de conservação realizando trilhas em
meio à natureza. O projeto parte da perspectiva de que só cuida quem ama e só
ama quem conhece. Assim, espera-se que, por meio dessa ferramenta cada vez
mais pessoas conheçam e dediquem a cuidar do meio ambiente e incentivem
outras pessoas no contato com a natureza.

Acesse e conheça - https://www.euamocerrado.com.br/#/sobre

Eu Amo Cerrado
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Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) 

 

       As plantas alimentícias são plantas que podem ser utilizadas de maneira direta
na alimentação humana. Essas plantas possuem uma ou mais partes consumíveis,
como: folhas, frutos, raízes, casca, talos, sementes, brotos, flores, óleos, goma,
resinas, bulbos, tubérculos, adiciona-se ainda, as especiarias, elementos aromáticos
e condimentares.  São exemplos de PANC: caruru - Amaranthus deflexus L.;       
 mastruz  - Chenopodium ambrosioides L.; cajá-manga  - pondias dulcis Parquison;        
jasmim – manga Plumeria rubra L.; 
         O Ipê – amarelo – Handroanthus chrysotrichus (Mart. Ex DC.) Mattos e  o Ipê-
branco – Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith são alguns exemplos de PANC.      
 Suas flores belas e sutilmente perfumadas são comestíveis, possuem leve amargor e
perfume adocicado. Podem ser consumidas salteadas no azeite ou na manteiga,
empanadas, in natura em salada ou até mesmo em sorvete.
      O Buriti – Mauritiaflexuosa L.f. possui alto teor de carotenóides, alfa-caroteno e
beta-caroteno. Geralmente o buriti é consumido em forma de doces, sucos, geleias,
sorvetes e vitaminas. Receitas como pudim de buriti, frisante de buriti e tapioca
recheada com doce de buriti são deliciosas pedidas gastronômicas.
      
     

     
     Diante as inúmeras interferências humanas no Cerrado, cabe-nos refletir sobre os
impactos desastrosos impostos ao bioma e as decisões que assumimos perante a
sociedade e a toda a forma de vida no Planeta. 

         

  PANC nada mais é do que uma sigla para tentar contemplar as “Plantas Alimentícias Não
Convencionais”, ou seja, plantas que possuem uma ou mais das categorias de uso alimentício
citada(s) mesmo que não sejam comuns, não sejam corriqueiras, não sejam do dia a dia da grande
maioria da população de uma região, de um país ou mesmo do planeta, já que temos atualmente
uma alimentação básica muito homogênea, monótona e globalizada.  (Kinupp & Lorenzi, 2014, p.14)   

      Até quando vamos destruir, e.g., o rico Cerrado, para plantar soja, algodão e até cana e eucalipto,
espécies importantes e úteis, mas todas em monoculturas insanas e com base genética estreitíssima,
dependendo de motomecanização pesada, usos intensivos de agrotóxicos  e adubos sintéticos  e uso
irracional dos recursos hídricos. Algo insustentável, até do ponto de vista econômico, se os custos
ambientais fossem devidamente computados. 
     Deveríamos sim, no Cerrado manejar e plantar baru, marolo, pequi, gueiroba e tantas outras
PANC adaptadas a este bioma. (Kinupp & Lorenzi, 2014, p.21)
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Sugestão de material áudio-visual

 
        “As pessoas precisam valorizar mais o Cerrado e enxergá-lo além da
aparência de vegetação seca. Isso dá a sensação de que ele é desprezível,
sem importância. Mas ele é fundamental para a existência do ser humano na
Terra. Sem ele, os outros biomas se descontrolam.” 

 André D’Elia
Fonte: www.geonauta.com.br 

Documentário Ser Tão Velho Cerrado (2018). Diretor do filme, André D’Elia. 
Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5BZoEyBvXpc&t=35s

      Projeto  Sou amigo do Lobo 
https://www.youtube.com/watch?v=xCjjblBKczI

 
O cerrado depende de você 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=PJd_45xHhHw
 

#CerradoVivo Você conhece o Cerrado? 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=orGhCBbK4Iw

 
Guardiões do Cerrado – Indígenas 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=PzNIkz5E_Wk
 

Guardiões do Cerrado – Quilombolas 
https://www.youtube.com/watch?v=C3QT5jYMTTc

 
Guardiões do Cerrado – Quebradeiras de coco
https://www.youtube.com/watch?v=jcUnwqxszSo

 

Informativo  (69572975)         SEI 00080-00161984/2021-49 / pg. 15



 
Plantas medicinais do Cerrado

 

    

       Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, as plantas medicinais são
entendidas da seguinte maneira: “As plantas medicinais são aquelas capazes de aliviar ou curar
enfermidades e têm tradição de uso como remédio em uma população ou comunidade. Para
usá-las, é preciso conhecer a planta e saber onde colhê-la, e como prepará-la.”
(https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/fitoterapicos). 
      As práticas populares e tradicionais no uso de plantas medicinais estão presentes há
tempos na civilização humana. O conhecimento e o uso dessas plantas geralmente ocorrem por
meio da socialização dos saberes populares compartilhados ao longo da existência humana. 
       Vale ressaltar que o consumo de plantas medicinais deve-se ater a exata identificação da
planta, visto que a ANVISA alerta sobre possíveis reações adversas. 
  
      
       

    Cabe salientar que
investigações científicas são
desenvolvidas em diversas
áreas de conhecimento com o
propósito de identificar e
oportunizar elementos fármacos
sustentados nas espécies do
cerrado no combate a várias
doenças. 
         

       Os medicamentos elaborados com as plantas medicinais podem ter diversas apresentações
como: chá, pomada, tintura, xarope, soluções, óleos e comprimidos.
       As plantas arnica-camprestre, sucupira-preta, ipê roxo, mama-cadela, alecrim-do-campo,
barbatimão, batata-de-purga são exemplos de plantas medicinais. 

         Vamos conhecer um pouco mais sobre a lobeira (Solanum lycocarpum) e a mama-cadela?
       A  lobeira (Solanum lycocarpum), conhecida também por berinjela-do-mato, fruta-do-lobo,
loba, capoeira-branca, baba-de-boi, jurubebão é encontrada na flora do Cerrado. As partes
utilizadas da planta são folhas, frutos e flores.

       
A lobeira é usada como diurético, calmante, antiespasmódica, antiofídica e antiepilética. O
chá de suas folhas é indicado contra afecções das vias urinárias, cólicas abdominais e
renais, espasmos e epilepsia e o chá de suas flores é indicado contra hemorroidas.
((https://museucerrado.com.br/lobeira-2/) 

O consumo de fitoterápicos e de plantas medicinais tem sido estimulado com base no
mito “se é natural não faz mal”. Porém, ao contrário da crença popular, eles podem
causar diversas reações como intoxicações, enjoos, irritações, edemas (inchaços) e até a
morte, como qualquer outro medicamento. (https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/medicamentos/fitoterapicos) 

O Cerrado tem 12.829 ou 27,3% de 25 mil espécies de plantas, algas e fungos nativos do
Brasil, ou seja, são espécies que só existem naturalmente no país. Os dados são do
estudo Flora do Brasil 2020, coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O
Cerrado é uma das savanas mais ricas do planeta Terra. (www.museucerrado.com.br) 

Lobeira (Solanum lycocarpum) - Foto: Museu do Cerrado
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      Mama-cadela - Brosimum gaudichaudii, também
chamada de algodãozinho, algodão-do-campo, apê-
do-sertão, bureré, manacá-do-campo, amoreira-do-
mato, chicletinho, conduru, conduro, conduri, inharé,
inhoré maminha-cadela, mama-de-cadela, mamica-
de-porco, mamica-de-cachorra, maminha-de-
cachorra, espinho-de-vitém, mururerana possui
coloração vibrante e destaca-se entre as folhas e
galhos da planta. 
      Geralmente as partes utilizadas são: a raiz, a
casca, a entrecasca e as folhas. 

        A mama-cadela costuma ser usada como um tônico geral com tropismo para pele e para os
pulmões. Ela é capaz de tratar uma classe de afecções da pele: as despigmentações cutâneas
insidiosas, as psoríases e as dermatites atópicas. Essa planta é antitussígeno, anti-histamínico,
antiespasmódico bronquilar e é dada também a crianças asmáticas. Além disso, ela tem atividade
antifúngica, anti-inflamatória e vasodilatadora (AMERICANO, 2015). A mama-cadela também é um
depurativo do sangue usado no tratamento de doenças reumáticas, intoxicações crônicas, dermatoses
em geral, má circulação sanguínea. Ela ainda é empregada contra gripe, resfriado e bronquite
(LORENZI E MATOS, 2008). 

https://museucerrado.com.br/mama-cadela/

 
                                 Exemplo de tratamento com o uso da mama-cadela:

        A pesquisadora e farmacêutica Mariana Cristina de Morais é portadora de vitiligo e faz uso do
chá de mama-cadela para manter a doença sob controle. Ela relata que as propriedades da planta
do cerrado ajudam a evitar que as manchas claras se espalhem pelo corpo dela.

 (https://g1.globo.com/goias/noticia/plantas-do-cerrado-mama-cadela-e-carapia-podem-ser-usadas-no-combate-ao-vitiligo.ghtml

                                                   Curiosidade
     No passado, essa planta era muito utilizada nos leprosários e nos hospitais com alas
específicas para doenças altamente contagiosas. Ali, contribuía com seu valor regenerativo
cutâneo, repigmentador e tônico geral (AMERICANO, 2015). (https://museucerrado.com.br/mama-
cadela/)
               

Fonte: https://cerradania.wordpress.com/2016/07/11/cerrado-ajuda-pessoas-com-vitiligo/
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Banho de cachoeira veste o planalto central 

É como estar na praia curtindo o litoral 
No rio ou corredeira, no poço ou na lagoa
A turma na cachoeira fica toda numa boa 

 
Itiquira, Poço Azul, Mumunhas, Indaiá

 Na Quebrada dos Deuses Cachoeira do Altar 
Topázio, Tororó, do caminho não me engano
 O Salto de Corumbá e o Riozinho dos Canos 

 
Barragem de Santa Maria no Parque Nacional 

Se a gente está em São Jorge sempre o maior astral
 Canyon1, Canyon 2, o Salto e Carioquinhas 
Tem o Vale da Lua, Raizama e Rodoviarinha 

 
Todo mundo se junta a fim de relaxar 

Vamos tirar um ronco, falar besteira e cantar 
Lá lálálálálálálálálálá..

 
Fonte: bandafeijao.com.br  

 

Águas do Cerrado

Aquarela do Cerrado 
(PauloRavi) 

Canção de Pé do Cerrado
 

Calor do verão chegou
Deixo a tristeza de lado

Flor do Ipê já brotou
Aquarela do Cerrado 

 
Quando a terra ta seca vamos pro rio banhar 

Curtir a mãe natureza e os frutos que ela nos dá
Bota um suco gelado do pé de maracujá
Da graviola acerola viola tu pode tocar

Manga mangaba banana caju castanha e cajá
Se o calor ta danado pode no rio pular

Tem tamarindo ói menino espinho de pequi jatobá
Araticum e goiaba e a jaca é pra já

 
Fonte: https://youtube.com/watch?v=y7-GMClxouc
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