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APRESENTAÇÃO

Criada a partir de um projeto de pré-incubação do Centro Tecnológico de Desenvolvimento
de Viçosa (CENTEV), vinculada a Universidade Federal de Viçosa, a Rupestris é uma
empresa que atua na idealização, elaboração e execução de pesquisas e desenvolvimento
de técnicas e produtos que minimizem os custos da recuperação de áreas degradadas, e na
revegetação com espécies nativas, principalmente espécies florestais da mata atlântica e
ambientes associados, tal como campos rupestres. 
 
Temos uma equipe politécnica composta por profissionais qualificados, dentre os quais:
mestres e doutores, especialistas em planejamento florestal, conservação de recursos
naturais renováveis, propagação clonal e seminal de espécies nativas, legislação ambiental,
gestão da produção, além de experientes taxonomistas botânicos especializados em campos
rupestres e formações florestais.
 
Temos sede em Viçosa e unidade de produção em Conceição do Mato Dentro-MG, onde
conduzimos experimentos para registro de patentes de produtos voltados à restauração de
áreas degradadas, à implantação de campos rupestres artificiais, produção e comercialização
de mudas.

Foto: Maytenus rupestris Pirani &
Carvalho-Okano



ESTRUTURA

A Rupestris pode atuar em qualquer estrutura de
viveiro solicitada e conta com viveiro próprio na cidade
de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, onde
desenvolve experimentos de cultivo de espécies
ameaçadas e metodologias de introdução, além da
adaptação de plantas de campos rupestres para uso
em recuperação de áreas degradadas e melhoramento
genético de espécies para o mesmo fim.

Foto: Vellozia compacta Mant. ex Schult. & Schult. f. 
(cultivada a partir de meio semi estéril)



PRODUTOS E SERVIÇOS

• Produção de mudas de espécies endêmicas
de campos rupestres
 
• Inventário florestal e levantamento florístico
 
• Análise de viabilidade de projetos
 
• Avaliação e implementação de projetos de
fomento
 
 
 
 
 

 
• Capacitação técnica
 
• Resgate de DNA e indução de florescimento
precoce
 
• Recuperação de áreas degradadas com
flora local
 
• Consultoria técnica especializada
 

 
• Compensação florestal
 
• Técnicas de produção precoce de
sementes florestais
 
• Paisagismo com espécies nativas
 
• Produção de mudas de espécies nativas,
ornamentais e frutíferas
 



A equipe Rupestris planeja, dimensiona e implanta viveiros
florestais customizados, adequando à produção de mudas a
demanda local e a realidade financeira de seus clientes. 
 
Com uma equipe técnica composta por administrador,
engenheiros florestais e agrônomos que atuam no mercado
de produção de mudas a mais de 15 anos e que dominam a
tecnologia operacional da produção em escala de mudas
nativas em sacolas plásticas, tubetes e embalagens
biodegradáveis.
 
 
 
 

VIVEIROS FLORESTAIS



A Rupestris possui equipe e recursos para realização de
identificações fiéis às espécies de campos rupestres
ferruginosos, quartizíticos ou outros substratos, além de
localização de espécies em possíveis áreas de ocorrência ou
áreas de compensação e amplo conhecimento de espécies
endêmicas e/ou ameaçadas.

ESTUDOS TAXONÔMICOS DE
FLORA EM CAMPOS RUPESTRES

Foto: Barbacenia delicatula 
L. B. Sm & Ayensu em perigo (MMA 2014)



Recuperar áreas degradadas utiliza como critério a
ocorrência ou facilidade de colonização em ambientes
estéreis, que consiste em vegetar pilhas de estéril ou outro
ambiente utilizando-se espécies da flora local e exóticas
anuais ou não dispersivas, favorecendo a sucessão
ecológica ou estabelecimento de espécies. 
 
A Rupestris possui produtos inovadores patenteados para
uso em recuperação com flora nativa e já selecionou mais
de 30 espécies com potencial para usos em PRAD.
 
 
 

PLANO DE RECUPERAÇÃO 
DE ÁREAS DEGRADADAS



A Rupestris desenvolveu e patenteou técnicas de implantação
florestal e reintrodução de flora inovadoras como a Bioplaca. 
 
A um custo menor que o convencional, consiste-se numa placa
biodegradável, que pesa em média 10% do peso  de caixotes de
canga usados convencionalmente e permite que plantas
resgatadas possam ser reintroduzidas na mesma estação,
diminuindo o tempo de permanência em viveiro, se molda a
rochas naturais e garante até um ano de nutrição para o
estabelecimento das plantas até se degradar totalmente,
praticamente zerando as perdas em campo.

REINTRODUÇÃO DE FLORA
RESGATADA

Foto: Bioplaca Rupestris



RESGATE DE DNA NATIVO

Consiste em uma nova tecnologia desenvolvida pela Rupestris
em parceria com a Universidade Federal de Viçosa que permite
resgatar o DNA de árvores com risco de morte, conservando a
constituição genética do indivíduo "ex situ" até que a área
afetada esteja pronta para receber novamente o DNA dessa
planta. Com essa técnica é possível clonar e multiplicar o DNA
de árvores que passaram por acidentes ambientais ou são parte
de áreas que sofrerão supressão vegetal.
 
Com essa técnica é possível ainda realizar o florescimento
precoce de árvores nativas, favorecendo a rápida produção de
pólen, flores, frutos e sementes.

Foto: Indução de florescência precoce com sucesso



A Rupestris desenvolveu uma técnica de utilização de
vegetação herbácea (inclusive capins nativos) de áreas de
supressão para vegetação de taludes e pilhas de estéril, que
estabiliza e evita erosão no mesmo tempo que o
convencional, sem o uso de exóticas permanentes. 
 
Esta técnica permite a estabilização ecológica das áreas em
um prazo curto de tempo.

TRANSPLANTIO DE ÁREAS
DOADORAS NA RECUPERAÇÃO
DE TALUDES

Foto: Introdução de capins nativos



FOMENTO FLORESTAL

O fomento florestal é uma estratégia viável para suprir
demandas econômicas além de possibilitar ganhos sociais,
ambientais e econômicos na região em que é
implementado. 
 
A Rupestris detém experiência na implementação de
projetos de fomento florestal e apresenta expertise técnica
na área de biotecnologia em produção de espécies nativas,
ornamentais, frutíferas e de difícil produção, podendo atuar
em qualquer estrutura de viveiro solicitada, fornecendo
capacitação técnica aos produtores rurais envolvidos no
projeto e estrutura inicial para o desenvolvimento das
mudas no viveiro.



COMERCIALIZAÇÃO 
DE PRODUTOS

Na sede em Conceição do Mato Dentro,
Minas Gerais, o viveiro da Rupestris possui
diversas mudas de espécies ornamentais,
nativas e frutíferas sob encomenda e a pronta
entrega para comercialização.



TORE MAGER

QUEM SOMOS

CIBELE SOUZA 
Engenheira Florestal (UFV)
Mestre em Ciência Florestal (UFV)
Doutora em Ciência Florestal (UFV)
 
 

OTÁVIO RIBEIRO
Engenheiro Agrônomo (UFV)
Pós-graduando em Botânica (UFV)
Taxonomista Botânico e Especialista em
Campo Rupestre
 
 
 

ELIZABETH NEIRE
Engenheira Florestal (UFV)
Mestre em Ciência Florestal (UFV)
Doutora em Ciência Florestal (UFV)
Pós-Doutora em Ciências dos Solos (UFV)
 
 

DARIO ORLANDINI
Engenheiro Florestal (UFV)
Mestre em Ciência Florestal (UFV)
Doutor em Ciência Florestal (UFV)
 
 



(31) 99789-7129
www.rupestris.com.br
Rupestris: Biotecnologia 
em Produção Vegetal

Contato:


