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 A Agroflor Engenhar ia e Meio 
Ambiente apresenta nessas páginas um 
pouco de sua experiência e áreas de 
atuação no mercado de consultoria e 
prestação de serviços ambientais nos 
segmentos: florestal, mineral e de constru-
ção civil, infraestrutura, para os setores 
privado e público. Mais do que elaborar e 
executar projetos, dedicamos a oferecer 
soluções integradas para demandas de 
diferentes naturezas, otimizando técnicas 
para a obtenção de resultados mais viáve-
is e coerentes. Oferecemos assistência 
para o planejamento, gestão de recursos 
e execução segura em obras com diferen-
tes características. Conheça um pouco 
sobre a Agroflor! 

Mensagem inicial



Apresentação

A AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente está 
sediada em Viçosa, Minas Gerais, onde se situa um 
dos maiores centros de ensino, pesquisa e exten-
são em ciências agrárias do país. Conta com 
profissionais sêniores da área ambiental e possui 
um corpo técnico multidisciplinar qualificado que 
emprega métodos e técnicas recentes e inovado-
ras para investigar o meio, avaliar restrições, prever 
impactos, reabilitar áreas degradadas e conduzir 
programas e projetos, otimizando recursos e per-
petuando resultados. A filosofia de melhoria 
contínua da empresa é traduzida em sistemas de 
gestão de projetos, da qualidade, de segurança, 
que atualizam e aproximam colaboradores, em 
toda abrangência de atuação da empresa e 
resultam em uma consultoria completa e diferenci-
ada. A AGROFLOR atua por meio de duas gerências 
técnicas, uma destinada à elaboração e outra à 
execução de projetos, amparadas por uma gerên-
cia de planeja
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Responsabilidade Corporativa

Decidimos contribuir para uma sociedade mais justa e um ambiente mais limpo. Norteamos nossas ações para 
gerar impactos positivos nos níveis interno, o que envolve os colaboradores, e externo, que contempla nossos 
parceiros de negócio, o meio ambiente e as comunidades em que atuamos.

Praticamos uma gestão ética e transparente e incorporamos gradativamente uma responsabilidade social 
demonstrada.

Ações junto às comunidades locais e regionais são nossa forma de demonstrar cuidado. Por isso, promovemos 
campanhas de conscientização ambiental, de segurança no trânsito, de saúde física e mental e realizamos 
coleta e distribuição de donativos. 



saúde e segurança ocupacional
 Possuímos uma estrutura específica e robusta em saúde e segurança ocupacional 
(SSO), cuja equipe, coordenada por um gerente, orienta e acompanha todas as atividades 
de campo, mantendo toda a documentação rigorosamente em dia. Eventuais situações 
inseguras e ocorrências  são sempre tratadas imediatamente, com seriedade e foco na 
segurança e bem estar dos colaboradores, passando por uma investigação rigorosa para 
eliminar riscos de reincidência.Como resultado, nos orgulhamos de nunca ter registrado 
acidentes de alto nível de gravidade ou fatal, sendo nossa meta zero acidente.



ESTRUTURA
Possuímos quadro profissional composto por funcioná-
rios e consultores desde o nível básico ao técnico, 
superior e especialista, distribuído por escritórios em 
diferentes Estados e preparado para se deslocar 
conforme nossa atuação se expande. 

Ÿ Administrador;
Ÿ Agroecólogo;
Ÿ Analista Ambiental;
Ÿ Analista de Controle de Qualidade;
Ÿ Analista de RH;
Ÿ Assessor Jurídico;
Ÿ Assistente Administrativo;
Ÿ Assistente Financeiro;
Ÿ Assistente de Compras;
Ÿ Assistente de Logística;
Ÿ Auxiliar Administrativo;
Ÿ Auxiliar de Almoxarifado;
Ÿ Auxiliar de Campo;
Ÿ Auxiliar de Limpeza;
Ÿ Biólogo especialista;
Ÿ Botânico;
Ÿ Comunicador Social
Ÿ Controlador de Serviços de Máquinas e Veículos;
Ÿ Designer Gráfico;

Ÿ Economista;
Ÿ Encarregado Florestal;
Ÿ Engenheiro Agrícola e Ambiental;
Ÿ Engenheiro Agrimensor;
Ÿ Engenheiro Florestal;
Ÿ Engenheiro de Minas;
Ÿ Engenheiro Químico;
Ÿ Espeleólogo;
Ÿ Filósolo;
Ÿ Fiscal Florestal e Fiscal do Meio Ambiente;
Ÿ Fotógrafo e Cinegrafista;
Ÿ Gestor Ambiental;
Ÿ Geógrafo;
Ÿ Geólogo;
Ÿ Gerente de Segurança;
Ÿ Historiador;
Ÿ Mateiro;
Ÿ Motorista de Caminhão e Operador de Máquinas;
Ÿ Pedreiro;
Ÿ Psicólogo;
Ÿ Recepcionista;
Ÿ Supervisor Florestal;
Ÿ Supervisor de Orçamento;
Ÿ Supervisor de Segurança do Trabalho;
Ÿ Técnico em Segurança do Trabalho.



ESTRUTURA

FROTA
Dispomos de frota própria e terceirizada, moderna,  composta por veículos leves, caminhões e maquinário para 
diferentes serviços, todos aptos a serem mobilizados nas áreas de maior nível de exigência em segurança, 
incluindo minas. Possuímos uma estrutura própria para gestão de frotas, que controla as condições e utilizações 
dos veículos, além de realizar fiscalizações periódicas.



preceitos

MISSÃO
Fornecer ao mercado, nos seus diversos segmentos, 
soluções ambientais integradas e inovadoras para o 
desenvolvimento sustentável, por meio da aplicação 
do conhecimento técnico-científico, tendo por 
premissa a  melhoria contínua de processos e produ-
tos.

VISÃO
Ser reconhecida no mercado nacional como  referên-
cia na elaboração e execução de projetos de 
Engenharia e Meio Ambiente.

VALORES
Ÿ Valorização da qualidade de vida e da segurança 

dos colaboradores, refletidos na humanização do 
trabalho.

Ÿ Prioridade no excelente convívio com os clientes, 
por meio de relacionamentos duradouros que 
beneficiam todas as partes envolvidas.

Ÿ Excelência empresarial, foco no cliente, compro-
misso com resultados, cumprimento dos prazos, 
inovação, qualidade nos serviços prestados e 
confiabilidade.

Ÿ Conduta ética para a negociação e condução dos 
contratos.

Ÿ Valorização dos colaboradores por meio de, 
oportunidade de crescimento profissional.



meio ambiente

Buscamos alinhar nossas atividades com as 
boas práticas de sustentabilidade, de 
modo responsável, efetivo e transparente. 

Para tanto, são realizadas campanhas 
mensais e treinamentos sobre: coleta seleti-
va e reciclagem; acondicionamento e 
descarte de resíduos; preservação de 
matas ciliares e cursos d'água; consumo 
responsável de água e energia elétrica; 
condições de risco para proliferação de 
mosquitos transmissores de doenças; entre 
outros temas.

Semanalmente, nossos colaboradores 
recebem orientação sobre interação res-
ponsável com o meio ambiente por meio 
de diálogos em grupo e compartilhamen-
tos de experiências.

Em campo, todos os veículos e áreas de 
vivência são equipados com Kit de 
Emergência Ambiental, adequados para 
a contenção de eventuais vazamentos de 
óleo e combustíveis e descarte correto de 
resíduos.





estudos e licenciamento ambiental
 A gerência de estudos e licenciamento ambiental desenvolve estudos ambientais conforme 
demanda, para empreendimentos de vários setores e já elaborou centenas de produtos, dentre eles 
estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA), relatórios e planos de controle ambiental (RCA/PCA), 
planos de utilização pretendida e projetos técnicos de recomposição da flora nativa (PUP/PTRF), 
planos de recuperação de áreas degradadas (PRAD), Projetos de Compensação Florestal, (PECF), 
projetos de fitorremediação de áreas contaminadas, planos de fechamento de minas (PAFEM), 
projetos de compensação florestal (PECF), mapeamentos temáticos e geoprocessamento, projetos 
de P&D, due diligencie, avaliações de restrições legais e ambientais ao uso e ocupação, projetos de 
compensação ambiental e outros. A qualidade dos produtos gerados culminou, em diversas 

ocasiões, na utilização por órgãos ambientais e clientes para embasamento de termos de 
referência e especificações técnicas.



PRODUTOS E SERVIÇOS:

Ÿ Auditoria ambiental;
Ÿ Averbação de reserva legal;
Ÿ Cadastro técnico municipal;
Ÿ Cadastro ambiental rural - CAR;
Ÿ Consultoria em aquisição de terras 
     com foco em compensação florestal;
Ÿ Criação de unidades de conservação;
Ÿ Diagnóstico ambiental;
Ÿ Diagnóstico de bens materiais e imateriais;
Ÿ Due diligence e parecer técnico;
Ÿ Elaboração e execução de programas 
     de compensação cultural;
Ÿ Elaboração de mapas temáticos;
Ÿ Espacialização de dados;
Ÿ Estudo arqueológico (interventivo ou não);
Ÿ Estudo de dinâmica populacional para flora;
Ÿ Estudo de impacto ambiental (EIA);
Ÿ Estudo de predição de drenagem ácida;
Ÿ Estudo de sensibilidade ambiental;
Ÿ Estudo de similaridade e equivalência 
     ecológica;
Ÿ Estudo de viabilidade ambiental;
Ÿ Georeferenciamento de imóveis rurais;

Estudos e Licenciamento Ambiental

Ÿ Inventário de florestas equiâneas e inequiâneas;
Ÿ Levantamento de passivos ambientais;
Ÿ Monitoramento de áreas por VANTs;
Ÿ Monitoramento de ruídos;
Ÿ Outorgas de uso de águas superficiais 
     e subterrâneas;
Ÿ Plano ambiental de conservação e uso 
     do entorno do reservatório artificial (PACUERA);
Ÿ Plano de controle ambiental (PCA);
Ÿ Plano de fechamento de mina (PAFEM);
Ÿ Plano de recuperação de áreas degradadas 

(PRAD);
Ÿ Plano de utilização pretendida (PUP);
Ÿ Projeto de cortinamento arbóreo;
Ÿ Projeto executivo de compensação florestal (PECF);
Ÿ Projeto técnico de reconstituição da flora (PTRF);
Ÿ Relatório de controle ambiental (RCA);
Ÿ Relatório de impacto ambiental (RIMA);
Ÿ Sobrevoo com drones.

E outros estudos relacionados 
           ao licenciamento ambiental...



PRODUTO EM DESTAQUE

DRENAGEM ÁCIDA DE MINA

Trata-se de um dos principais impactos da mineração 
nos corpos hídricos locais e regionais. Os processos 
cinéticos de acidificação podem ocorrer por anos 
após o descomissionamento de estruturas de 
superfícies ou subterrâneas. O controle e remediação 
é complexo e oneroso. 

Portanto, estudos de caracterização geoquímica que 
visem avaliar seu potencial de ocorrência são 
necessários na atividade de mineração e devem ser 
elaborados durante as diversas etapas de vida da 
mina, da exploração ao fechamento.

Possuimos corpo técnico especializado e parceiro 
para realizar estudos de predição por meio de 
atividades como o planejamento de amostragem de 
rochas, minério e rejeitos; o acompanhamento e 
interpretação de ensaios laboratoriais; a proposição e 
execução de medidas de controle, o monitoramento 
e a remediação. 

estudos e licenciamento ambiental

Os ensaios laboratoriais são realizados no Brasil, com 
nosso acompanhamento periódico. As técnicas de 
remediação propostas são as mais adequadas à 
mineração, com o melhor custo-benefício aliado a 
práticas de menor custo operacional e manutenção.



PRODUTO EM DESTAQUE

COMPENSAÇÃO CULTURAL
 Dentre os 14 estados por onde se expande 
nossa atuação, Minas Gerais se destaca por  sua 
riqueza cultural, que inclui patrimônios materiais e 
imateriais centenários e de valor sociocultural e 
econômico. Neste contexto, são crescentes as 
demandas por elaboração e execução de projetos 
de socioambientais, de educação patrimonial e 
compensação cultural visando. No caso da 
implantação de empreendimentos, esses projetos 
visam garantir que mesmo com o desenvolvimento 
econômico, as questões culturais sejam preservadas e 
valorizadas.Para tanto, contamos com equipe das 
áreas de ciências humanas e sociais,  experientes no 
assunto, cujos trabalhos podem ser complementados 
com equipe de consultores em mídia, destacando-se 
a fotografia e a cenografia, que aplicam um olhar 
sensível aos diferentes contextos sociais, registrando 
sua cultura para, posteriormente, elaborar dossiês 
i n t e r p r e t a t i v o s , c a d e r n o s  d e  p a t r i m ô n i o , 
documentários, materiais educacionais e outros 
materiais audiovisuais primorosos.

estudos e licenciamento ambiental



Realiza espacialização de dados, por meio de 
técnicas  computacionais , conver tendo em 
informações cada compartimento ambiental para a 
fundamentação de avaliações de impactos, 
realização de sínteses e planejamento de estudos 
ambientais. Utiliza tecnologias modernas para 
levantamento de dados em campo, terrestre ou aéreo, 
mapeamento e análise de dados, com análises 
integradas e estudos de monitoramento em 
geoambientes aplicando  também métodos 
geoestatísticos.

Geoprocessamento



execução de projetos



 A gerência  de execução de projetos é com-
posta por equipe qualificada para o planejamento e 
execução de atividades de recuperação de áreas 
degradadas, adotando sempre boas técnicas para 
realização das atividades, tais como hidrossemeadu-
ra, plantio de mudas florestais nativas resgate de flora 
e fauna, implantação de viveiros e demais estruturas, 
além de manutenções e monitoramento.
 Possui ampla experiência na execução de 
projetos em áreas industriais de mineração ou obras 
civis de grande porte, envolvendo operadores de 
equipamentos pesados e auxiliares de campo 
treinados para a realização de trabalho em altura 
utilizando técnicas de rapel.
 Apoiada por uma equipe de planejamento 
experiente e utilizando ferramentas modernas de 
controle e acompanhamento, apresenta obtenção 
de altos índices de sucesso e atenção às eventuais 
demandas por manutenções, conquistando confiabi-
lidade junto aos clientes. Tudo isso aliado a uma 
robusta gestão em saúde e segurança garantem a 
aplicação das melhores técnicas aliadas aos melho-
res resultados.

Execução de projetos



Execução de projetos

PRODUTOS E SERVIÇOS:

Ÿ Abertura e manutenção de aceiros e acessos;
Ÿ Capina manual e química;
Ÿ Construção de trilhas interpretativas e estruturas de 

apoio (portarias, corrimões, decks etc);
Ÿ Controles ambientais;
Ÿ Controle de processos erosivos;
Ÿ Elaboração de projeto e execução de obras para 

construção de viveiros florestais;
Ÿ Execução de projetos paisagísticos;
Ÿ Gestão ambiental;
Ÿ Implantação e manutenção de plantios florestais 

com espécies nativas e exóticas;
Ÿ Instalação de mobiliário paisagístico;
Ÿ Instalação de porteiras e mata-burros;
Ÿ Instalação e manutenção de cercas;
Ÿ Monitoramento ambiental;
Ÿ Plantio de grama e espécies de forração;
Ÿ Produção de mudas em diferentes embalagens;
Ÿ Projetos  agrícolas;
Ÿ Reconformação e drenagem de áreas erodidas;
Ÿ Recuperação de áreas degradadas;
Ÿ Recuperação de campos rupestres;
Ÿ Reintrodução de fauna e flora;

Ÿ Remoção e espalhamento de solo orgânico.
Ÿ Resgate e reintrodução de flora e fauna;
Ÿ Revegetação de taludes por diferentes técnicas;
Ÿ Roçagem e limpeza de áreas;
Ÿ Supressão florestal e romaneio.



PRODUTO EM DESTAQUE

RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E APP’S

 Contempla a realização de serviços de 
recuperação/revegetação de solo degradado, 
reflorestamento, construção de cercas, construção de 
caixas e barraginhas para captação de enxurradas, 
implantação de bebedouros para animais , 
monitoramento de infiltrações e vazões, realização de 
eventos de capacitação e educação ambiental e 
outras atividades correlatas de modo a garantir a 
eficácia das ações. Como resultados em curto a 
médio prazo já observa-se o  aumento na infiltração 
de água no solo; redução da erosão e assoreamento 
de mananciais na zona rural. 
 Ainda, possibilita a capacitação e incentivo 
aos proprietários rurais a  conciliar a produção à 
conservação ambiental e resulta em propriedades 
rurais em conformidade com a legislação além da 
possibilidade aos produtores rurais de pleito de 
pagamento pelos serviços ambientais prestados.

eXECUÇÃO DE PROJETOS



PRODUTO EM DESTAQUE

AUMENTO NA CAPACIDADE PRODUTIVA  DE 
PROPRIEDADES RURAIS

 Contempla a realização dos seguintes 
serviços:  abertura de acessos internos; manutenção 
de acessos internos; espalhamento de cascalho em 
via não pavimentada; terraplenagem; incorporação 
de solo; aplicação de formicida; capina manual; 
capina semi mecanizada; roçada manual; roçada 
semi mecanizada; aração do solo;  gradagem do 
solo; sulcagem; adubação de plantio; semeadura 
manual ;  semeadura  mecan i zada;  p lan t io ; 
transplantio; adubação de cobertura;monitoramento 
de áreas recém-trabalhadas; transporte e entrega de 
insumos.
 Dentre os objetivos de tais práticas podem-se 
citar a recuperação das propriedades físicas e 
químicas de solos degradados; aumento da 
capacidade produtiva; e a melhoria do aspecto visual 
e inserção da área no contexto da paisagem local, 
com maior geração de renda por unidade de área.

eXECUÇÃO DE PROJETOS



eXECUÇÃO DE PROJETOS

PRODUTO EM DESTAQUE

PLANTIO EMERGENCIAL

 A AGROFLOR foi a primeira empresa a realizar serviços de revegetação, em caráter emergencial, após o 
rompimento da barragem de fundão. As atividades realizadas tiveram como principal objetivo conter o 
material depositado às margens de cursos d'água após rompimento da barragem da SAMARCO Mineração 
S.A., não permitindo que houvesse novo carreamento de partículas sólidas ao curso d'água. Foram realizadas 
correções químicas do substrato e selecionadas espécies não agressivas ao meio.
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