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Essa é a nossa 
natureza.
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Nós somos a PlantVerd, uma empresa diferente 
e inovadora na área de projetos ambientais, pois 
vamos muito além de uma simples consultoria ou 
apenas da comercialização de mudas. Fazemos 
isso, claro, mas de um jeito profissional e com 
uma visão de negóciodiferenciada.

Na verdade, firmamos uma forte parceria com 
nossos clientes em cada projeto, isso significa 
atenção e envolvimento em todas as etapas, desde 
a escolha e plantio das mudas até a formação 
da floresta. Tudo passa por nós. Por isso, nossos 
clientes possuem total segurança e confiança 
no sucesso dos projetos. 

Missão
Ser referência em recuperação de áreas degradadas 
buscando eficiência através de novas tecnologias.

Visão 
Ser, até 2027, uma das três maiores empresas privadas 
de recuperação de áreas degradadas do Brasil.

Valores 
Ética, Cooperação, Melhoria Contínua, Excelência, 
Responsabilidade Socioambiental.



Equilibrar inovação 
com desenvolvimento 
sustentavel.
Gerar resultados 
com responsabilidade 

social.

Desde 2013, nós criamos soluções inovadoras 
para o desenvolvimento de projetos socio-
ambientais, que abrangem as mais urgentes 
demandas da área ambiental hoje. 

Equilibramos o plantio de árvores nativas 
e a restauração florestal à geração de 
emprego e renda na região, além disso, 
mobilizamos e capacitamos gestores 
externos quando necessário. 

TENDO COMO FOCO PRINCIPAL A 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, 
REALIZAMOS TAMBÉM RECUPERAÇÃO DE 
NASCENTES, PLANTIO COMPENSATÓRIO, 
RESTAURAÇÃO DE ÁREAS COM ESPÉCIES 
ARBÓREAS NATIVAS.



O reflorestamento é uma atividade profis-
sional recente, que ainda se consolida no 
Brasil como um modelo de negócio susten-
tável. Por isso, contamos com profissionais de 
grande conhecimento técnico, especialistas em 
planejamento ambiental.

Em nossos projetos, utilizamos, preferen-
cialmente, mão de obra local que conhece 
de perto a realidade climática do local. 
Com isso, ainda promovemos a geração de 
emprego para a comunidade e desenvolvi-
mento econômico na região.

Conhecimento técnico: 
é natural que alcance 
mais resultados!

Porque 
somos 
diferentes:

Mão de obra local: 
é natural que seja 
assim!

Mudas nativas: é natural 
que produza melhor!

Trabalhamos em parceria com viveiros por 
todo o Brasil para a produção de mudas na-
tivas, que são produzidas em um raio de até 
150 km do local do projeto. Por serem da 
região, com as mesmas condições climáti-
cas, garantimos maior sucesso no plantio 
e menor custo de logística. 



Presença:
é natural do 

Brasil.
Além de ser uma empresa 100% brasileira, 
possuímos projetos espalhados pelos quatro 
cantos do país. Atendemos diversas deman-
das sempre com inovação, excelência, aten-
ção e acompanhamento completo.
Estamos presentes especialmente nos esta
dos Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Mato 
Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina. 
Aumentamos, a cada ano, a nossa presença 
na região Norte e Nordeste, onde possuímos 
alto grau de conhecimento com projetos nos 
estados Acre, Tocantins, Maranhão e Bahia.

Alguns números:
é natural que 
representem.

DE MUDAS PLANTADAS 
E MONITORADAS. 

MAIS DE 

 3.200.000

DE CERCAS.

MAIS DE 

1.200 km
DE ACEIROS JÁ FORAM 
CONSTRUÍDOS PARA 
PROTEGER NOVAS 
FLORESTAS. 

HECTARES RESTAURADOS.

1.300 km

2.000
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Basicamente, a degradação de uma área 
acontece quando a vegetação é destruída, 
removida ou expulsa, bem como quando a 
camada de solo fértil é perdida, afetando 
a sua qualidade ambiental. Dessa forma, 
ocorre a alteração das características 
físicas, químicas e biológicas da área, 
afetando seu potencial socioeconômico.
Para realizar a recuperação das áreas 
degradadas, é preciso realizar um 
planejamento ambiental, de acordo com 
a natureza e o grau da degradação, 
considerando o esforço para a reversão 
desse estado.

Um pouco
de como trabalhamos.

Planejamento
é natural que aconteça!

RESTAURAÇÃO
Retorno completo da área degradada 
às condições existentes antes da 
degradação, ou a um estado 
intermediário estável. 

É fundamental a definição de um 
plano que considere os aspectos 
ambientais, estéticos e sociais, 

visando a destinação que se 
pretende dar à área, que podem 

ser de três tipos:

REABILITAÇÃO
Retorno da área degradada a um estado  
intermediário da condição original.

REDEFINIÇÃO  
OU REDESTINAÇÃO
Recuperação da área com vistas 
ao uso e destinação diferente da 
situação preexistente.

Existem diversas variáveis e informações 
que são necessárias para fazermos o diag-
nóstico inicial do projeto, e assim, definir o 
plano e objetivo.

1. Modelo jurídico do projeto

2. Experiência com a terra

3. Informações sobre a propriedade  
de plantio

4. Atual utilização da área

5. Identificação das fontes de recursos

6. Período para implantação  
do projeto florestal

7. Estimativa de capital a ser investido

8. Necessidade de insumos e materiais

9. Qualificação da mão de obra  
e prestadores de serviços

10. Determinação de área  
tratorável/mecanizável

11. Concentração de elementos do solo

12. Investimentos de adubos e corretivos

Diagnóstico inicial:
é natural para o 
sucesso do projeto



Nossos 
principais 
serviços.

MONITORAMENTO 24 HORAS
Somos os criadores da tecnologia de monitoramento 24 horas por vídeo em áreas 
de  restauro florestal. Assim, em questão de minutos, colocamos em prática um plano 
de  contingência para mitigar os impactos causados por incêndios, invasão de animais 
domésticos e outros riscos. Além disso, os projetos se tornam mais viáveis, por ser 
uma ferramenta muito útil para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da 
vegetação, reduzindo os custos com manutenções corretivas .

reflo
resta
mento
Reflorestamento 
Execução do plantio de florestas para 
a recuperação de áreas degradadas. 

Serviço de manutenção  
e podas de vegetação 
urbana
População mais segura e a cidade mais 
bonita.

Elaboração e execução 
de PRAD (Projeto de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas)
Empreendimentos sustentáveis com 
proteção aos impactos ambientais.

Manutenção (Conservação/
Recuperação) de Vegetações 
de Faixas de Domínio 
de rodovias, linhas de 
transmissão de energia, 
adutoras, tubulações etc.
Garantia de conservação e segurança 
das vias públicas.

Contenção e manutenção 
de encostas, taludes, aterros 
e saias.
Manutenção da vegetação em áreas já 
recuperadas

Plantio de encostas, 
aterros ou taludes por 
hidrossemeadura
Domínio de tecnologia para proteger o 
solo contra erosão. 

Recuperação de Nascentes
Cercamento das nascentes e das áreas 
de proteção permanente, com o plantio 
de espécies nativas da região.

Obras para Minimização 
de Impacto Ambiental
Projetos customizados para redução 
dos impactos ambientais.

Obras para Contenção 
de Erosão
Criação de estruturas para retenção 
e infiltração de terrenos, como lagoas 
secas e terraços em nível.



Nossos clientes



Vamos conversar sobre seu projeto?
contato@plantverd.com.br

www.plantverd.com.br

MG
Rua Ari  de Lima,  37
São Sebastião do Paraíso/MG
 (35)  3531-57 7 7 

SP
Avenida Presidente Kennedy,  1386, 
sala 53 –  Indaiatuba/SP
(19)  3318-0206

BA
Avenida Tancredo Neves,  450, 
16°  andar -  Salvador/BA
(71)  3340-0619


