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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O mundo vem passando por diversas 
transformações econômicas e ambientais 
nos últimos anos. Para novos desafios, 
são necessárias novas soluções. Esta é a 
forma de pensar do Grupo Revest. Uma 
grupo empresarial que atua na área de 
consultoria e assessoria em recuperação 
ambiental, projetos paisagísticos e 
Construção Civil. Nosso negócio é ajudar 
o mercado a encontrar soluções viáveis 
do ponto de vista econômico e 
ambiental. O Grupo Revest se diferencia 
no mercado pela força do quadro técnico 
de suas empresas. Com profissionais 
capazes de dar solução para os desafios 
apresentados por cada um de nossos 
clientes. Com atuação voltada para 
atender todo o território nacional, 
realizamos desde a elaboração do 
projeto até a execução dos serviços. 
 



POLÍTICA DO GRUPO 
 
 
 
EXISTIMOS PARA SERVIR NOSSOS CLIENTES 
Conquista da lealdade dos clientes através de sua plena e duradoura satisfação. Estabelecimento de 
parcerias baseadas em comprometimento e flexibilidade. 
 
BUSCAMOS A EXCELÊNCIA EMPRESARIAL 
Ação empresarial orientada para simplicidade, agilidade, flexibilidade e segurança, com permanente 
busca da melhoria contínua e da excelência. Atitude empreendedora calçada em planejamentos 
integrados, delegação responsável e disciplina de execução. 
  
OUSADIA E INOVAÇÃO SÃO A NOSSA MARCA 
Vanguarda tecnológica, organização que aprende continuamente, capacidade de inovação, de 
transformação da realidade interna e de influência dos mercados em que atua. Visão estratégica e 
capacidade de superação de desafios, com criatividade e coragem. 
  
ATUAÇÃO GLOBAL É A NOSSA FRONTEIRA  
Pensamento e presença globais, com ação local, como alavancas de competitividade, através da 
utilização do que há de melhor em cada lugar. Visão de um mundo sem fronteiras e de valorização 
da diversidade. 
  
NOSSA GENTE É O QUE NOS IMPULSIONA 
Pessoas felizes, competentes, valorizadas, realizadas e comprometidas com o que fazem. Pessoas que 
trabalham em equipe e agem com integridade, coerência, respeito e confiança mútua. 
  
CONSTRUÍMOS UM FUTURO SUSTENTÁVEL 
Incessante busca de construção das bases para a perpetuidade da Empresa, com rentabilidade ao 
grupo, respeito à qualidade de vida, ao meio ambiente e à sociedade. 



SOBRE NÓS 
 
 
 
O Grupo Revest, é composto pelas empresas Revest Hidrossemeadura e Consultoria e Eficaz Construções e Meio 
Ambiente. Especializadas na área de soluções voltadas para a recuperação e proteção ambiental, construção 
civil, reflorestamento e paisagismo. Baseado em uma séria política de fomento a pesquisa e valorização de 
nossos colaboradores, desenvolvemos uma gama de técnicas para o revestimento vegetal do solo, controle de 
erosão, recuperação de córregos, rios e igarapés, proteção de encostas, taludes, aterros e bota-fora. Além de 
diversas técnicas na área da construção civil e projetos paisagísticos. Dispomos de completa estrutura para 
atender todo o Brasil. 
 
Somos o parceiro ideal para empresas de Engenharia Civil, Mineradoras, Construtoras que não têm sua própria 
divisão de meio ambiente e necessitam de apoio altamente qualificado. Também desenhamos projetos para 
organismos públicos e empresas privadas que simplesmente precisam de uma atuação ambiental ou paisagística 
e requerem uma empresa que ofereça todo o serviço: desde o desenho do projeto até a execução, logística, 
contratação de pessoal, etc.” 
  
Em nosso portfólio de serviços desenvolvemos diversas técnicas, como a Hidrossemeadura, Hidromanta 
projetada, aplicação de bio-mantas, Bio-Canaletas, Rip-rap Ecológico, aplicação de grama “carpet green”, 
dentre outras. 
  
Com mais de 10 anos de atuação no mercado, nos tornamos referência nacional nas áreas em que atuamos. 
Trabalhamos com compromisso e buscando sempre a excelência em qualidade, para atingirmos a satisfação 
total de nossos clientes. 



SOLUÇÕES 

HIDROSSEMEADURA 
  
Consiste na aplicação hidromecânica de uma massa pastosa composta por 
fertilizantes, sementes, adesivos e matéria orgânica viva, cujo traço 
característico é determinado pelas necessidades de correção do solo e de 
nutrição da vegetação a ser introduzida. 

 
A vegetação resultante caracteriza-se por um consorcio de plantas 
(gramíneas e leguminosas) de porte herbáceo e arbustivo dotado de alta 
rusticidade e fertilidade e com diversificado tempo de germinação e 
características vegetativas que permitam, inicialmente, a cobertura do solo 
e, em seguida, favoreçam a sua estabilização por um sistema radicular 
profundo e consistente. 

 
Lançada por um jato de alta pressão, essa massa adere e cola na superfície 
do terreno, formando uma camada protetora consistente que, além de fixar 
as sementes e demais componentes funciona como um escudo provisório 
contra a ação das intempéries (sol, chuva, ventos, etc...) até a efetiva 
fixação da vegetação indicada. 
 
Após sete dias  do plantio, as sementes começam a germinar e em um curto 
período de tempo que pode levar de trinta a sessenta dias a vegetação de 
maneira uniforme a área aplicada, proporcionando proteção contra os 
processos erosivos e um aspecto estético agradável a paisagem.  



CAMINHÃO 
HIDROSSEMEADOR 



RESULTADO DA 
HIDROSSEMEADURA 

ANTES 

DEPOIS 



SOLUÇÕES 

HIDROMANTA PROJETADA 
  
A hidromanta projetada, é uma técnica resultante da evolução da 
hidrossemeadura. Criada nos EUA, consiste na aplicação 
hidromecânica de uma massa pastosa composta com a mesma 
composição da hidrossemeadura, em 3 camadas. 

 
A vegetação resultante caracteriza-se por um consorcio de plantas 
(gramíneas e leguminosas) de porte herbáceo e arbustivo dotado de 
alta rusticidade e fertilidade e com diversificado tempo de germinação e 
características vegetativas que permitam, inicialmente, a cobertura do 
solo e, em seguida, favoreçam a sua estabilização por um sistema 
radicular profundo e consistente. 

 
Lançada por um jato de alta pressão, essa massa adere e cola na 
superfície do terreno, formando uma camada protetora consistente que, 
além de fixar as sementes e demais componentes funciona como um 
escudo provisório contra a ação das intempéries (sol, chuva, ventos, 
etc...) até a efetiva fixação da vegetação indicada. 
 
Após sete dias  do plantio, as sementes começam a germinar e em um 
curto período de tempo que pode levar de trinta a sessenta dias a 
vegetação de maneira uniforme a área aplicada, proporcionando 
proteção contra os processos erosivos e um aspecto estético agradável a 
paisagem.  



SOLUÇÕES 

BIO-MANTA 
  

A bio-manta ou tela de vibras vegetais é composta de 
100% fibra de polijuta de alta resistência. Possui 
grande resistência e de baixa higroscopicidade. 
 
As bio-mantas promovem a proteção imediata contra o 
efeito dos agentes erosivos, processos de deslocamento 
e mobilização de partículas em margens de rios e 
canais, taludes, rodovias, ferrovias, e/ou quaisquer 
superfícies de solo desprotegidas contra a ação dos 
processos erosivos. Ela ainda retém a umidade por 
mais tempo, facilitando a germinação de sementes. A 
bio-manta pode ser aplicada diretamente sobre a 
superfície que se deseja proteger com finalidades 
estéticas, ambientais e para estabilização de solos. 
 
As fibras, ao se decompor, se transformam em uma 
camada de material fértil que favorece ao crescimento 
da vegetação. 



APLICAÇÃO DA 
BIO-MANTA 



APLICAÇÃO DA 
BIO-MANTA 

APLICAÇÃO DA 
HIDROSSEMEADURA PARA A 

FORMAÇÃO DA VEGETAÇÃO. 



SOLUÇÕES 

BIO-CANALETAS 
  
A Bio-Canaleta é revestida com manta de polijuta fixada ao solo com grampos de aço 
ou madeira com plantio de espécies vegetais, fixando sementes, fertilizantes e demais 
insumos em situações de risco extremo e sujeitos a carregamento. 
 
Em situações com declives acentuados, são fixados fibro-retentores de sedimentos 
perpendicular a canaleta funcionando como dissipadores de energia. 

 
Os fibro-retentores são redes tubulares preenchidas com palha, mulch ou fibra de 
coco. 

 
A Bio-Canaleta, consiste na escavação típica, conforme projeto de dimensionamento, 
preparo de solo é revestida por uma manta, com abertura suficiente para passagem da 
vegetação após a germinação. 

 
A manta flexível se molda ao terreno acompanhando as irregularidades existentes 
proporcionando perfeita aderência ao solo. Deve ser aplicado respeitando a inclinação 
do terreno e seguindo as orientações técnicas. 
 
As bio-canaletas, exercem a mesma função das canaletas convencionais, como as de 
concreto por exemplo. O custo com manutenção nesta técnica, é 70% mais barato, 
quando comparado ao das canaletas convencionais, o que acaba agregando custo-
benefício na hora de optar por sua aplicação.  



BIO-CANALETAS 



SOLUÇÕES 

REFLORESTAMENTO 
  
Produção a comercialização de mudas florestais, produzidas 
de forma sustentável, agregando responsabilidade social e 
benefícios ao meio ambiente. 
 
Dispõe de experiência silvicultural prática e técnica, obtida 
na implantação e manutenção de empreendimentos florestais 
realizados pela empresa. Aplica alta tecnologia em suas 
atividades, contando com uma equipe multidisciplinar 
altamente qualificada. 
 
Visando oferecer produtos e serviços com alto padrão de 
qualidade, trabalha forte em alianças estratégicas e 
parcerias tecnológicas com instituições de pesquisa nacionais 
e internacionais, planejando e executando estudos de 
campo, produzindo o conhecimento necessário para o 
sucesso na produção comercial. Atua no manejo florestal, ou 
seja, na condução das atividades florestais necessárias para 
a implantação, manutenção e colheita das florestas 
plantadas, buscando a manutenção e melhoria das 
condições econômicas, ambientais e sociais. 



REFLORESTAMENTO 



SOLUÇÕES 

APLICAÇÃO DE GRAMA 
 

O Grupo Revest oferece ao mercado a melhor 
solução para  gramados, é a grama 
CARPERTGREEN®.  
 
Uma grama de excelente qualidade, livre de ervas 
daninhas e com camada orgânica diferenciada, o 
que facilita a pega e aderência ao terreno onde é 
feita sua aplicação. 
 
Nosso carro chefe, é a grama esmeralda em placas, 
mas também trabalhamos com outras espécies 
como: 
 
• BATATAIS 
• SÃO CARLOS 
• BERMUDA 
• PENSACOLA 
 
Fazemos o fornecimento e aplicação. 



GRAMA EM PLACA CARPETGREEN® 

RESERVA PRÓPRIA 



SOLUÇÕES 

CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

Nosso desenvolve projetos e execução de 
serviços/obras na área da construção civil, 
desde reformas a construção de grandes 
estruturas. 
 
Somos especializados em: 
 
• Obras de arte; 
• Finalização de obras em rodovias; 
• Reformas em geral; 
• Elétrica e hidráulica; 
• Construção em geral; 
• Manutenção predial; 
• Obras de drenagem; 
• Obras de acabamento fino; 
• Pintura em geral. 



CLIENTES 



CONTATO 

GRUPO REVEST 
Soluções para o meio ambiente. 
 
Endereço: Avenida Margarita, n. 895, sala 12 – Nova Cidade 
CEP: 69.097-305 – Manaus/AM 
Fone: +55 92 3081-4113 / 3667-3332 
Cel/Whatsapp: 92 99190-6446  
Site: www.gruporevest.com.br 
e-mail: mail@gruporevest.com.br | gruporevest@gmail.com 


