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Em que país fica a base do Instituto de Reflorestamento Eden?
A nossa matriz, a Eden Reforestation Projects (edenprojects.org), está localizada 
em Glendora, na Califórnia (EUA). Aqui no Brasil, temos um time formado por 
especialistas brasileiros e pessoas locais das comunidades, que é representado 
pelo Diretor Presidente, James Tiburcio, com sede em São Paulo - SP. Estamos 
sempre em sintonia com a matriz a partir de uma missão em comum: fornecer 
empregos dignos para pessoas que querem restaurar e transformar o meio 
ambiente de suas comunidades. 

Quantos empregos o Eden pode gerar a cada 1.000 hectares ou a cada 
novo projeto?
É muito difícil responder essa questão com números exatos, pois dependemos de 
diversos fatores importantes, como: o bioma onde o plantio vai acontecer (isso 
vai afetar sobre quais formas de plantio serão usadas), a densidade das árvores 
a serem plantadas, a distância do viveiro até o local de plantio, em qual época 
do ano o plantio vai acontecer. Mas podemos adiantar o seguinte: já oferecemos 
dezenas de empregos nos projetos que estão em operação, mas queremos mais - 
centenas, milhares. 

Em média, qual a duração desses vínculos empregatícios?
Quanto maior a área a ser plantada, maior o período de contratação. Trabalhamos 
desde o início com a instalação e manejo de viveiros, depois mais vários anos 
protegendo a área plantada. É muito importante para o Eden continuar por longos 
anos na comunidade que recebe o projeto, a!nal, queremos ter a certeza de que 
as árvores plantadas irão prosperar! 

Quais são os critérios mais importantes para a escolha das áreas a serem 
trabalhadas?
Antes de vários fatores técnicos signi!cativos, duas condições são avaliadas: se a 
área está degradada e se a comunidade local foi impactada, seja !nanceiramente 
ou de qualquer outra forma, e interessada em um projeto de restauração. Mas 
também é necessário considerar se há fonte de água para o viveiro; o tamanho da 
área disponível; e se existe mão de obra disponível nas comunidades. 

Como as mudas são escolhidas? 
A escolha das mudas vai depender de qual ecossistema (terrestre/manguezal) 
e do foco principal. Dentro do terrestre, por exemplo, podemos ter sistemas 
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agro"orestais a serem desenvolvidos ou, talvez, pode ser uma área de centenas ou 
milhares de hectares em que não haverá extrativismo algum para a comunidade, 
como em um APP ou RL. O mais imprescindível: queremos fazer o melhor para o 
ecossistema local, portanto plantamos apenas espécies nativas, nunca exóticas, e 
sempre estamos amparados por pro!ssionais especialistas e pesquisas cientí!cas 
recentes. 

O extrativismo nessas áreas pode ser uma meta?
Geralmente, apenas uma porcentagem do re"orestamento - cerca de 20% da 
área, por exemplo, pode ser usada para consumo/extrativismo, se for do interesse 
da comunidade.
 
Como todos esses projetos em grande escala são financiados?
Parceiros corporativos, fundações, doações e doadores individuais são as fontes 
de !nanciamento do Eden. Temos parceiros realmente audaciosos e interessados 
em fazer parte dessa história. Os doadores, e o público em geral, podem ter 
acesso a todos os nossos relatórios !nanceiros sobre como a doação foi usada 
diretamente em nosso site. Basta clicar em “Financials”. 

Qual o perfil das comunidades envolvidas nos projetos em operação e como os 
trabalhadores foram escolhidos?
Como mencionamos anteriormente, queremos estar em comunidades que 
precisam de projetos que, além de restaurar áreas degradadas, também ofereçam 
um impacto social e econômico. Atualmente, atuamos em territórios Quilombolas 
e Indígenas, no interior de Goiás, do Piauí e do Maranhão. Quanto à escolha dos 
trabalhadores, desenvolvemos um processo socioeconômico, com o intuito de 
contratar pessoas em situação de maior vulnerabilidade. 

Quais serão as funções das trabalhadoras e trabalhadores das comunidades?
Construção e manutenção do viveiro, atividades referentes ao preparo, plantio e 
colheita. Assim como Monitoramento e Avaliação das áreas plantadas.

Quais são os planos do Instituto de Reflorestamento Eden para o futuro?
Nossos planos estão sempre alinhados com a maior missão do Eden: fornecer 
a dignidade de um emprego consistente e com remuneração justa a milhares de 
pessoas no mundo e, claro, no Brasil inteiro. Não pensamos em números quando 
almejamos a expansão, mas, sim, em mais vidas sendo transformadas. Portanto, 
a meta é operacionalizar dois novos projetos, de, pelo menos, cinco mil hectares, 
por mês. 
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