
APRESENTAÇÃO

A FORESTALIS foi criada com o intuito de atuar nas questões de

sustentabilidade e planejamento florestal, difundindo assim os serviços

socioambientais com excelência e inovação, de modo a contribuir para o

desenvolvimento do setor florestal no sudoeste goiano. O diferencial da

Forestalis é o preço abaixo do mercado e a qualidade na prestação de serviços.



PROFISSIONAIS

A FORESTALIS é formada por uma equipe multidisciplinar, capacitada

para elaboração e implantação de projetos com eficácia e respeito ao

desenvolvimento sustentável e, principalmente, ao meio ambiente.

Nossos profissionais são capazes de fornecer um serviço de qualidade,

com agilidade e eficiência. Contamos com profissionais das áreas de

Engenharia Florestal, Geografia, Biologia, Direito e Ciência da Computação.

Além da Consultoria de Engenheiros Florestais Formados.



φ INVENTÁRIO FLORESTAL

É o procedimento que consiste em obter informações sobre as características

qualitativas e quantitativas das espécies que compõe a floresta, as quais são base

para o planejamento do uso dos recursos florestais. O objetivo do levantamento

é estimar o volume e biomassa de madeira e, consequentemente, a

produtividade. Além disso, identificar as árvores com potencial uso madeireiro e

não madeireiro.



φCONSULTORIA EM LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

O serviço consiste em sanar as dúvidas em relação ao Código Florestal (Lei nº

12.651, de 25 de maio de 2012), de modo que o proprietário rural adeque a

Reserva Legal e Área de Preservação Permanente (APP) de acordo com a

legislação ambiental. Além de assessorar nas recomendações para que essas

adequações sejam realizadas conforme a lei. O público-alvo são os proprietários

rurais que estejam com pendências perante a lei, devido a não adequação dessas

áreas.



φ CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR

Refere-se ao documento eletrônico obrigatório a todos o imóveis rurais com a

finalidade de integrar as informações ambientais referentes as APPs , reserva

legal, áreas de uso restrito e das áreas consolidadas das propriedade para

controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais

formas de vegetação nativa do Brasil. O público alvo são todos o proprietários

rurais da região que ainda necessitem realizar o cadastro para cumprir as

exigências da legislação nacional.



φ RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD é um documento solicitado

pelo órgãos ambientais como parte do processo de licenciamento de atividade degradadoras ou

modificadoras do meio ambiente ou em casos, em que o empreendimento ser punido

administrativamente.

EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD consiste

na recuperação da funcionalidade e integridade ecológica dos ecossistema, incluindo um nível de

biodiversidade e variabilidade na estrutura, devolvendo o equilíbrio e estabilidade dos processos

ecológicos.



φ PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO

É a arte e a técnica de planejar e organizar a paisagem para garantir melhoria na

qualidade de vida da população e do meio ambiente.

 Residências

 Escolas

 Praças



φ CURSOS DE CAPACITAÇÃO

 Softwares (Excel, Mata Nativa, ArcGis)

 Empreendedorismo universitário

 Atividades Florestais

- Podas

- Plantios de mudas

- Uso de motosserras



φ PROJETOS SOCIAIS

Arborização urbana em parceria com a instituições governamentais e não

governamentais.

Educação ambiental consiste em promover a conscientização de crianças e

adultas para os problemas ambientais e como mitigá-los, conservando os

recursos naturais e não poluindo o meio ambiente. É essencial para garantir o

desenvolvimento sustentável da sociedade.



φ PUBLICO ALVO SÃO PESSOAS QUE: 

 Buscam alternativas potenciais de uso florestal em sua propriedade e tenham

interesse na exploração da Reserva Legal. Estejam com pendências perante a

lei, devido a não adequação de APPs e Reserva Legal;

 Necessitem realizar o cadastro ambiental rural ou recuperação de áreas

degradadas para cumprir as exigências da legislação;

 Procuram agregar valor, beleza estética e melhorar a qualidade de vida em

residências e empreendimentos através do uso da arborização.
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