
 

 

 
Novos rumos para Bioflora 

 

 

A Bioflora Tecnologia da Restauração investe em tecnologia de ponta para incorporar em 

seu viveiro, em Piracicaba (SP), o conceito de arborização urbana e continuar a produzir mudas 

para restauração florestal, que é a especialidade. A perspectiva é de destinar 90% das mudas para a 

restauração e 10% para arborização urbana. 

A Bioflora produz cerca de 4 milhões de mudas por ano, com capacidade para chegar a 5 

milhões de mudas. No entanto, a empresa investe uma nova tecnologia de plantio que trará redução 

de custos e maior produtividade do viveiro. 

Segundo André Nave, engenheiro agrônomo e diretor da Bioflora, pesquisas mostram que, 

para reduzir custos com a restauração, o ideal é fazer o recobrimento com semeadura direta, e não 

com mudas. O objetivo de Nave é trabalhar com mudas somente das espécies de diversidade. 

“Dessa forma, será possível obter melhor qualidade genética e maior controle das formas de vida da 

área reflorestada”, explica. Dentro de cinco anos, com essa mudança no perfil das espécies, metade 

do viveiro será liberado para outras atividades. Toda essa tecnologia é feita em parceria e com a 

supervisão científica do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal (LERF/ESALQ/USP). 

A expectativa de André Nave é de que o uso do plantio direto com sementes fique até 70% 

mais barato que o plantio por meio de mudas, mas isso será possível somente com a tecnificação da 

semente. A meta é trabalhar no aperfeiçoamento das sementes de espécies nativas de recobrimento 

associadas a uma adubação verde específica para o rápido recobrimento do solo. “Queremos ter a 

garantia de que ela germinará com qualidade e no tempo certo”, afirma Nave. Algumas experiências 

com adubação verde mostraram que esse tipo de técnica não deixa que as espécies invasoras 

cresçam e atrapalhem o desenvolvimento e o crescimento de árvores da diversidade.   

Com essas mudanças, haverá espaço no viveiro para o cultivo de mudas usadas em 

arborização urbana. Para isso, a Bioflora atuará com uma técnica de plantio de mudas em três 

recipientes (tubetes) diferentes, conforme o crescimento da muda.  Desta forma, as raízes já 

crescerão no formato adequado. Inicialmente a muda será plantada em um tubete de 56 cm³; quando 

atingir cerca de 40 centímetros de altura será transferida para outro de 280 cm³ e chegará a 1,0 



 

 

metro de altura. Por último, a muda irá para um tubete de 3,8 litros e alcançará a altura de 2 metros. 

Nesta fase será vendida para a arborização urbana.   

“O nosso desafio é usar uma composição de adubos para ter um bom desenvolvimento da 

muda, bem nutrida, de melhor qualidade a um custo reduzido de produção”, diz André Nave. 

Segundo ele, com a consolidação das mudanças e as tecnologias bem desenvolvidas por meio de 

treinamento e cursos específicos para a equipe, o objetivo é ter um viveiro-escola em cada Estado 

brasileiro. Hoje as unidades estão em Piracicaba (sede), Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da 

Bahia, e Petrópolis (RJ). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viveirobioflora.com.br/galeria-de-fotos/mudas-arborizacao-urbana
http://www.viveirobioflora.com.br/galeria-de-fotos/mudas-arborizacao-urbana


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


