
Vamos apreciar a natureza 
e as árvores assim como 
apreciamos a arte

Encantam os 
olhares com a 

arquitetura de suas 
copas, lindas fl ores 

e folhas

Providenciam 
oxigênio necessário 

para nossa existência

A importância 
das árvores

Retém CO2

Promovem ambientes 
sombreados mais 

acolhedores para o lazer

Reduzem o consumo 
de energia, mantendo 

umidade do ar

Essencial para a manutenção 
de ao menos 50% da 

biodiversidade do planeta

Contribuem para a 
saúde do solo e evitam 
erosão com suas raízes

Fornecem chás, sementes, 
frutas, fi bras, madeira, 

látex, resinas, pigmentos e 
medicamentos para nosso dia-a-dia

Pau-brasil Pau-brasil
Caesalpinia echinata Caesalpinia echinata

Para obter mais informações e solicitar orçamentos, 

entre em contato com nossa equipe

11 3338 0544 • contato@arvoresvivas.com.br

twitter @arvoresvivas

www.arvoresvivas.com.br

Reduzem poluição 
sonora, ventos e mantém 

as chuvas regulares

Jequitibá-rosaJequitibá-rosa
Cariniana legalisCariniana legalis
(árvore milenar)(árvore milenar)
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dobrar 
para trás

separar

dobrar 
para trás

Mudas e sementes para eventos 
empresariais e ocasiões especiais. 
Presentes ecológicos, criativos e 
personalizados. Promova o cuidado 
com a natureza presenteando com 
vida, muitas fl ores e frutos!

 Ampliando e criando mais vínculos 
entre cidadãos e natureza de 
maneira criativa através de ofi cinas 
artísticas, inspiradoras e educativas!

produtos 
ecológicos

passeios 
verdes

ações 
culturais

O Árvores Vivas tem por missão 
sensibilizar as pessoas em relação 
às árvores e à natureza que habitam 
nossas cidades e caminhos do dia-a-dia. 
Desenvolvemos serviços e produtos 
que ampliam e aprofundam o vínculo 
das pessoas com a natureza urbana, 
através de ações educativas, 
culturais e informativas de 
forma acessível e criativa.

Conecte-se com as árvores, acesse nosso site: www.arvoresvivas.com.br

1 Destaque* o folheto na linha pontilhada.

2 Siga as instruções de dobra utilizando 
a parte quadrada, até obter um vasinho.

3 Acrescente terra até aproximadamente 
1 cm abaixo da borda.

*Confi ra em nosso site o passo-a-passo para montar seu vaso, germinar 
sua árvore e dicas de como cuidar – www.arvoresvivas.com.br

Estamos lhe dando estas sementes de presente, 
cultive a partir de agora as árvores vivas de amanhã!

4 Deposite as sementes recebidas e 
cubra-as com uma fi na camada de terra.

5 Regue uma vez ao dia, sem encharcar, 
e acompanhe o crescimento da sua 
árvore nativa!

Participe e apóie:
Semana Cultural das Árvores 
semanaculturalarvores.wordpress.com

Pic-Nic de Trocas de Sementes e Mudas das Estações
picnicsementesemudas.wordpress.com

Vivência de sensibilização, com 
guias especializados, para conhecer 
as árvores e natureza da sua rua, 
bairro ou cidade! Para empresas, 
escolas, grupos e comemorando seu 
aniversário com amigos!
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