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PROJETO PEDAGÓGICO DO VIVEIRO EDUCADOR 

O Viveiro Educador tem por objetivo a produção de mudas para ações de 

recomposição e incremento vegetal, dando suporte à recuperação das áreas 

alteradas dentro do Condomínio Mansões Entre Lagos – COMEL, decorrentes 

das obras de sua implantação, bem como fornecimento de mudas aos 

moradores e entorno para formação de corredores ecológicos e/ou incremento 

vegetal do entorno. 

Além da semeadura e acompanhamento das espécies até que possam atingir 

tamanho e idade ideais para inserção nas áreas definitivas, o espaço deverá ser 

utilizado também para fomentar processos educativos junto aos moradores, 

contribuindo para a viabilização das transformações socioambientais 

necessárias ao resgate da qualidade de vida e do bem-estar humano. Desta 

forma, o papel do viveiro comunitário do COMEL deverá transcender a simples 

produção de mudas, transformando-se, então, em um espaço de aprendizagem: 

um Viveiro Educador. 

São ações pertinentes ao viveiro educador:  

• Promoção de expedições para coleta de sementes nativas dentro do 

próprio condomínio; 

• Aprendizado da semeadura de diversas espécies; 

• Acompanhamento do processo de germinação; 

• Tutoria de cada planta; 

• Transposição da muda para as áreas definitivas. 

entre outras práticas lúdicas que poderão ser utilizadas como “temas geradores” 

para a formação de um novo pensar sobre o nosso espaço de moradia e também 

sobre nossa casa maior: o planeta Terra. 

Cabe destacar que a missão do viveiro educador não deverá ter, em hipótese 

alguma, caráter comercial, não sendo necessário, portanto, submeter-se ao 

disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003 e ao Decreto no 5.153, de 23 

de julho de 2004, que a regulamenta.  
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As espécies prioritárias para semeadura no viveiro são as protegidas por lei no 

Distrito Federal (Decreto no 38.849/2018), uma vez que foram classificadas 

como “patrimônio ecológico do DF”. A saber: 

- Copaiba (Copaifera langsdorffíi Desf.) 

- Sucupira-branca (Pterodon pubescens Benth); 

- Pequi (Caryocar brasiliense Camb); 

- Cagaita (Eugenia dysenterica DC); 

- Buriti (Mauritia flexuosa L.f.); 

- Gomeira (Vochysia thyrshoidea Polh); 

- Pau-doce (Vochysia tucanorum Mart.); 

- Aroeira (Astromium urundeuva (Fr.All), Engl.) ; 

- Embiriçu (Pseudobombax longiflorum (Mart.,et Zucc.) a. Rob); 

- Perobas (Aspidosperma spp.); 

- Jacarandás (Dalbergia spp.); e 

- Ipês (Tabebuia spp.) 

 

Deverão também ser consideradas prioritárias as espécies recomendadas no 

Plano de Plantio de 2010, parte integrante do processo de licenciamento 

ambiental do COMEL (no 191.000.489/98) indicadas no quadro a seguir: 
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Estrutura 

Para bem operar e cumprir sua missão, o espaço do viveiro deverá conter as 

seguintes estruturas e equipamentos, com detalhamento na planilha em anexo 

VI: 

• Caixa d´água e ponto de água (CAESB);  

• Área coberta para estocagem de insumos e ferramentas de 

jardinagem;  

• Bancada para os trabalhos, preferencialmente em área protegida do 

sol e da chuva; 

• Sombrite 70% preto para cobertura das mudas (proteção contra a 

ação do sol, chuvas e ventos); 

• Espaço e estrutura para compostagem de folhas 

• Espaço para casinha de abelha nativa sem ferrão (caráter 

demonstrativo). 

As ações no viveiro deverão ser de atribuição e responsabilidade técnica dos 

membros da Comissão Permanente de Meio Ambiente, cabendo ao grupo: 

• Coleta e semeadura de espécies; 

• Controle de pragas; 

• Adubação; 

• Acompanhamento e definição de quando as espécies poderão ser 

removidas do viveiro; 

• Avaliação e controle de luminosidade, vento e outros fatores 

determinantes para o bom desenvolvimento das espécies; 

• Promoção de ações lúdicas; oficinas etc. 

Considerando o caráter educativo de todas as ações fomentadas, qualquer 

morador do COMEL poderá participar das atividades para manutenção do 

viveiro, desde que tenha sido convidado por um membro da Comissão 

Permanente de Meio Ambiente, ou ainda quando forem organizadas oficinas, 

palestras e demais atividades. 
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Da mesma forma, as mudas do viveiro poderão ser doadas a qualquer morador, 

desde que a ação não tenha fins comerciais e seja autorizada pelos membros 

da Comissão. 

À Administração do COMEL caberá: 

• Implantação do espaço e aquisição dos insumos e ferramentas; 

• Roçada da área do viveiro, quando demandada pelos membros da 

Comissão de Meio Ambiente;  

• Controle do caramujo africano (Achatina fulica) na temporada das 

chuvas, nas áreas de entorno ao viveiro; 

• Irrigação das mudas (segunda à sábado); 

• Apoio na divulgação das atividades educativas. 

Em hipótese alguma a Administração poderá retirar sementes, insumos ou 

plantas do Viveiro Comunitário do Condomínio Mansões Entre Lagos sem que 

os membros da Comissão tenham assim autorizado.  

A tutoria das plantas inseridas nas áreas definitivas no COMEL será de 

competência da Administração que, entretanto, poderá solicitar apoio técnico da 

Comissão Permanente de Meio Ambiente (controle de pragas, supressão de 

vegetação, etc). 

A horta comunitária e a biblioteca poderão ser envolvidas nas ações educativas 

propostas. 
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ANEXO III 

CROQUIS DE VISUALIZAÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICAS 
SUSTENTÁVEIS COMEL 

  

 

PLANTA DE SITUAÇÃO  

ENDEREÇO: SETOR HABITACIONAL ITAPOÃ, CONDOMÍNIO MANSÕESENTRELAGOS, ETAPA 1, CONJUNTO 1K, 

S/N 

ESCALA 1:1200  

N 
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Figura 1 – Projeto original do Viveiro Educador - 2019 
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Figura 2 – Reformulação do espaço do Viveiro educador – fev.2021 
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