
Semeando Viveiros 
 

responsável: Ricardo Anderáos 
investimento: R$ 50.000 

realizado até o momento: R$ 45.000 
 

parcerias: 
ilhabela.org 

Florestal Atlântica 
SOS Mata Atlântica 



Objetivos do Ecoprojeto 
 

• criar um viveiro-piloto de mudas florestais 
da Mata Atlântica 

• desenvolver um business plan que garanta 
sua sustentabilidade e replicação 

• recuperação de áreas degradadas 

• neutralização de emissões de CO2 



Metodologia 
• VIVEIRO:  tubetes em mesas elevadas, ciclo 

de produção de 120 dias, 80 espécies 

• BUSINESS PLAN: planejamento estratégico, 
descrição de produtos e serviços, análise de 
mercado, planos de marketing e finanças 

• PARCERIAS com ONGs para neutralização 
de emissões de CO2 



Resultados esperados 
 

• montagem do viveiro 

• produção de 30 mil mudas/ano 

• 80 diferentes espécies de árvores 

• ações de educação ambiental 

• criação e manutenção do website 

• desenvolvimento do business plan 

 



Resultados alcançados 
 montagem do viveiro 

 



Resultados alcançados 
 

5 mil mudas já produzidas 
capacidade 50 mil mudas/ano (em expansão) 

 



Resultados alcançados 
 43 diferentes espécies de árvores 



Resultados alcançados 
 centro de educação ambiental 



Resultados alcançados 
 centro de educação ambiental 

 





O que deu certo?  
 

• montagem  física do viveiro 

• produção de mudas 

• criação do website 

• business plan (em finalização) 

• novos parceiros 

• Centro de Educação Ambiental 



O que não deu certo? O que 
faria diferente? 

• dificuldades na formação da equipe 

• parcerias que não vingaram 

• atraso na produção, menos espécies 

• volume de recursos inicial insuficiente 

• identificação de áreas para plantio 

• multiplicação da experiência não começou 

 



Conclusões Finais  

• Maior desafio não é técnico, mas de RH 

• Empreendimento é economicamente viável, 
mas necessita de prazo maior 

• Centro de Educação Ambiental surpreende 
e oferece rentabilidade no curto prazo 

• Identificação de áreas para plantio é 
condição indispensável para viveiro 

 



Sobre a continuidade 

• Viva Floresta continuará por alguns meses 
com recursos da ilhabela.org e Centro de 
Educação Ambiental, mas necessita de 
novos aportes até viveiro gerar recursos 

• Sistematização das atividades do Centro 
de Educação Ambiental para multiplicar 
sua experiência em outros locais 

• Metodologia própria de neutralização 

• Necessitamos ajuda na identificação de 
áreas para plantio na região 

 



Sugestões de melhoria  

• Alterar sistemática de liberação de 
recursos de maneira a viabilizar aquisição 
de equipamentos, salários, aluguéis etc. 

• Envolver ecoprojetistas na gestão do 
programa 

• Auxílio institucional da Petrobras e 
Unisantos na busca de parcerias 

 


