
SERPENTÁRIO 
Comercial - Startup



Olá!
Somos criadores de serpentes em
processo de autorização ambiental
pelos órgãos brasileiros.

Estamos situados em plena Mata
Atlântica – maior diversidade de
espécies do mundo - no estado de
São Paulo, Brasil.
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O Projeto do serpentário

Definição

Somos uma startup que
está iniciando no
segmento de produção de
veneno cristalizado da
espécie em alerta de
extinção Lachesis Muta

Muta ou quaisquer

espécie necessária para

nosso parceiro comercial

com devido planejamento

de criação e extração.
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Objetivo Geral

Fornecer veneno
cristalizado de serpentes
contendo fosfolipase A2.

Objetivos específicos

 proteção da 
biodiversidade 

 fomento da educação 
ambiental, recebendo 
visitas guiadas. 



Interesse Comercial
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Gostaríamos de saber do seu interesse pelas toxinas, qual espécie
que necessita, quantidade mensal, etc.
Podemos nos adequar para produzirmos os venenos que precisa, com
a qualidade que exige.

Gostaríamos de firmar parceria para venda futura do nosso veneno,
pois iniciado o projeto teremos custos com pessoal, local,
ambientação, cuidados e ambientação dos animais.

Firmaremos inicialmente como pré contrato com a Associação
CEICO e ou se preferir via pessoa física, mas posteriormente
iniciaremos pela empresa que será aberta para a startup.



Diversidade

Temos uma grande diversidade de
espécies no Brasil. A família Vipiridae
é bastante representativa. Só no
gênero Bothrops - Jararacas - são
mais de 30 espécies. Do gênero
Lachesis - conhecidas popularmente
por surucucu, surucucu-pico-de-jaca,
surucutinga e malha de fogo- existem
apenas uma espécie no Brasil, a
Lachesis muta muta.



Exemplo de Toxinas

Bothrops
(jararacas, jararacuçus, caiçacas
e urutus)

O Veneno possuí a fosfolipases A2.
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Lachesis Muta Muta
(surucucu, surucucu-pico-de-
jaca, surucutinga e malha de
fogo)

O Veneno possui a fosfolipase
A2.

Aplicações Terapêuticas
Existem diversas finalidades sendo farmacêuticas, pesquisas e
terapêuticas como por exemplo:

Soro ante ofídico, Tratamento e pesquisa para o Câncer, pressão
alta, Trombose, Infarto do Miocárdio, Colesterol, Diabetes de Melito,
Menopausa.

Já existem diversos desses fármacos já à venda na Europa, EUA e
Ásia.



Instalações

Em nossas instalações damos
destaque a criação em baias, onde
os animais tomam sol, podem se
alongar e se ter uma vida mais
natural e saudável possível,
produzindo assim toxinas com
qualidade.



Alimentação

A alimentação das serpentes é feita
com camundongos do nosso biotério,
sendo vermifugados e com total
sanidade.
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Padrão de Qualidade.

Qualificação Profissional.

Dispomos de pessoal
altamente qualificados
e treinados em todas
as etapas do nosso
criadouro, dispomos de
biólogo e veterinário.
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Extração.

Todas as serpentes são
examinadas pelo
veterinário antes da
extração, de modo a
fornecer toxinas altamente
puras e isentas de
contaminações.



Quantidade de veneno a ser 
fornecida de Lachesis Muta 
Muta

À Principio estamos planejando o
plantel para oferecer a quantidade
aproximada de 4g de veneno
cristalizado ao mês bruto, Chegando à
50g ao final da estruturação.



VISITAS 
TECNICAS

Importância das serpentes

O que fazer em um encontro
inoportuno?

E seu eu for picado?

O veneno
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Conscientização 
ambiental
O nosso serpentário está de portas
abertas para receber escolas da
educação básica que queiram
aprender sobre as serpentes.
Temos parceria com ONG’s e
associações de proteção a
biodiversidade, além da Faculdade
Einstein e a Erich Fromm University
Florida-EUA.
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Obrigado!
claudiorangeln

contato@ceico.org.br

claudio@ceico.org.br

+55 19 98271-2902

wxid_621v20x2xsy722

www.ceico.org.br/startup


