MISSÃO
Desde o descobrimento do Brasil, nosso país vem observando a degradação do bioma Mata
Atlântica. A AMBIENTAL MATA ATLÂNTICA: Treinamento e Consultoria, tem como missão
contribuir para a reversão dessa degradação, bem como o resgate do balanço ecológico em
favor da sociedade e da natureza.
EXCELÊNCIA
Visa oferecer o mais elevado nível de qualidade em suas atividades de treinamento e
capacitação e na prestação dos serviços de treinamento e consultoria.
EFETIVIDADE
Buscar sempre a efetividade em suas atividades de treinamento, capacitação e na prestação
dos serviços de consultoria em coleta de sementes e restauração ecossistêmica.
COMPROMETIMENTO
Com a conservação ou restauração das áreas cujos ecossistemas estejam degradados,
principalmente no domínio da Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila
Mista e Florestas estacionais).
ÉTICA
Respeitar os valores morais em todas as ações em que a AMBIENTAL MATA ATLÂNTICA:
TREINAMENTO E CONSULTORIA esteja envolvida.

JUSTIFICATIVA DE CRIAÇÃO
A AMBIENTAL MATA ATLÂNTICA: TREINAMENTO E CONSULTORIA foi criada para
oferecer apoio técnico a programas governamentais e não governamentais, tanto na área
de treinamento como através de consultoria. Além das Consultorias, ela pretende, entre
outras ações, dar a qualificação técnica necessária para que o participante de seus cursos
possa efetuar com sucesso a coleta de sementes florestais nativas, especialmente em
árvores matrizes de elevado porte. Nesse sentido, a AMBIENTAL MATA
ATLÂNTICA:TREINAMENTO E CONSULTORIA atuou em parceria com importantes
Instituições, destacando-se o Instituto Terra, Fundación Moisés Bertoni (Paraguai) e Itaipú
Binacional, trabalhando com sucesso no desenvolvimento de suas ações, entre elas, os
treinamentos de capacitação em coleta de sementes florestais nativas. Desde 2000, à época
da parceria Rede Semente Sul – Embrapa Florestas, foram realizados muitos cursos de
treinamento em coleta de sementes florestais, com o objetivo principal de atender à
legislação brasileira, em especial ao Art. 149-III do Decreto Nº 5.153, de 23 de julho de 2004,
sempre buscando o aprimoramento e a elevação da qualidade de seus serviços e produtos.

OBJETIVOS
O objetivo fim da AMBIENTAL MATA ATLÂNTICA: TREINAMENTO E CONSULTORIA é
contribuir para que ocorra a transformação positiva de ecossistemas antes degradados em

florestas autossustentadas, com a reintrodução de espécies arbóreas outrora existentes na
região.

ATUAÇÃO
A AMBIENTAL MATA ATLÂNTICA: TREINAMENTO E CONSULTORIA atua em todos os
segmentos envolvidos na restauração de florestas nativas, desde coleta de sementes, a
elaboração de projetos, produção de sementes e mudas, até a implantação e manutenção
de reflorestamentos ecossistêmicos.
Objetivos da AMBIENTAL MATA ATLÂNTICA: TREINAMENTO E CONSULTORIA
a) Promover, estimular e apoiar ações de treinamento e trabalhos de consultoria em
defesa, valorização, conservação e preservação do patrimônio genético florestal e dos bens
e valores culturais da Mata Atlântica e ecossistemas associados;
b) Realizar, incentivar ou divulgar pesquisas e estudos sobre preservação,
conservação, uso e manejo sustentável dos recursos genéticos florestais da Mata Atlântica
e ecossistemas associados;
c) Editar, apoiar e incentivar a publicação de revistas, informativos, jornais,
audiovisuais, vídeos, DVD's e outras formas de publicação, sobre assuntos relativos ao uso,
conservação e defesa dos recursos florestais e saberes associados a estes;
d) Promover cursos, seminários, workshops, dias de campo, palestras e outras formas
de ensino, junto às comunidades, escolas, empresas, órgãos públicos ou outras
organizações da sociedade, para socializar e disseminar conhecimentos e saberes sobre
conservação, produção, uso e manejo de sementes de espécies florestais nativas.
Para alcançar os seus objetivos, a AMBIENTAL MATA ATLÂNTICA:TREINAMENTO E
CONSULTORIA poderá realizar, entre outras, as seguintes ações e atividades:
a) Divulgação e difusão de informações relativas à preservação, conservação,
recuperação e manejo sustentável dos recursos naturais e do meio ambiente, através de
meios físicos e virtuais disponíveis;
b) Realização e participação em congressos, conferências, seminários, workshops,
cursos, palestras, dias de campo, caminhadas, visitas, campanhas e exposições, sobre a
preservação, conservação, recuperação e manejo sustentável dos recursos naturais e do
meio ambiente;
c) Realização de atividades práticas e de campo, relativas à recuperação de áreas
cujos ecossistemas estejam degradados, manejo florestal sustentável, coleta de sementes
e produção de mudas de espécies da flora nativa;
d) Realização de intercâmbios e parcerias com organizações ambientalistas ou
similares, do Brasil ou do exterior;
e) Realização de parcerias e intercâmbios com poderes públicos federais, estaduais,
municipais e instituições de ensino, pesquisa ou extensão, empresas privadas, visando
alcançar os seus objetivos;

f) Realização de vistorias, elaboração de relatórios, laudos técnicos ou estudos
científicos, prestação de serviços, com a finalidade de apoiar as ações a serem
desenvolvidos pela AMBIENTAL MATA ATLÂNTICA: TREINAMENTO E CONSULTORIA;
g) Adoção de todas as demais ações e atividades necessárias à consecução dos
objetivos aqui previstos.
h) Promoção de estudos e pesquisas sobre métodos de manejo e cultivo de sementes
e plantas da Mata Atlântica, contribuindo para a geração de conhecimentos, capital social e
a conservação/recuperação ambiental.

SERVIÇOS E PRODUTOS
Contribuir com treinamento e consultoria em assuntos relacionados à restauração da Mata
Atlântica em áreas de sua primitiva ocorrência natural. Com destaque especial, para que
sejam coletadas, armazenadas e distribuídas sementes de espécies ameaçadas de
extinção, espécies arbóreas de uso medicinal e espécies importantes em projetos de
recuperação de áreas cujos ecossistemas estejam degradados na Mata Atlântica (Floresta
Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista e Florestas Estacionais).
Maiores informações:
Nome empresarial: MEDEIROS AMBIENTAL CONSULTORIA – EIRELI-ME
CNPJ: 23.475.679/0001-70
Endereço para correspondências: Avenida Paraná, nº 1634, Apt. 702 – Bairro Bacacheri,
82.510-000, Curitiba-PR.
Telefone Celular-Whatsapp: +55 41 99228-5192
E-mail: contato@ambientalmataatlantica.eco.br
Website: www.ambientalmataatlantica.eco.br
Diretor: Antonio Carlos de Souza Medeiros
Endereço para acessar o Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/680199601077261

