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“A Turma da Árvore é formada por um grupo de empresários, especializados e com maturidade
de mercado, focados em entregas de qualidade e inovação. Através de projetos específicos
buscam entender e atender causas de interesse socioambiental e com sustentação
socioeconômica. O objetivo maior da TDA é “compensar e equilibrar” os prejuízos ao meio
ambiente causados por atividade essenciais à existência humana”.

compensar e equilibrarcompensar e equilibrar



É o desenvolvimento econômico baseado no 
equilíbrio entre os recursos que possuímos e 
como utilizamos em nosso benefício

Ser sustentável é aproveitar o 
que o mundo nos oferece sem 
comprometer a disponibilidade 
para as futuras gerações

Devemos sempre lembrar que o ser humano 
é parte do “meio ambiente” e não dono dele, 
por isso o respeito a todos os seres é crucial 

O que é ser SUSTENTÁVEL?



Segundo John Elkington, criador do termo Triple 
bottom line, para um projeto ser considerado 
sustentável ele deve ser:

ecologicamente correto
economicamente viável
socialmente justo

Incluiríamos ainda: culturalmente aceito
Cada país ou região do planeta tem as suas próprias 
particularidades que precisam ser respeitadas

O que é ser SUSTENTÁVEL?



Por que ser SUSTENTÁVEL?

Mais de 150 líderes mundiais adotaram formalmente uma 
nova agenda de desenvolvimento sustentável. Esta agenda é 
formado pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
- ODS, que devem ser implementados por todos os países do 
mundo durante os próximos 11 anos, até 2030. Qualquer ação 
global deve estar alinhada à esses objetivos para seja 
reconhecida como sustentável



Modelo de Negócio TDA

Missão Visão

Ajudar a transformar o nosso 
planeta num lugar melhor 

para se viver

Ser reconhecida mundialmente 
como uma empresa sustentável 
alinhada com a Agenda 2030 
da ONU e suas 17 ODS
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A TDA dispõe de toda a infraestrutura necessária para o plantio

Viveiro próprio, 
automatizado com 

capacidade de produção de 
7,2 milhões de mudas por 

ano

Sistema de 
georreferenciamento e 

monitoramento das áreas 
plantas 

Pessoal treinado e 
especializado

Fazenda própria de 560 
hectares em Santa 

Catarina, para plantio de 
árvores nativas e 

destinadas à neutralização 
de CO² 

Equipamentos, tratores 
e ferramental 
necessários



Alguns cases da TDA



Case 1:     Neutralização das emissões do sistema                      !  

1800 empresas operadoras

69,7 milhões de 
litros de diesel/mês2901 municípios O primeiro grupo organizado de empresas de transporte 

do mundo a neutralizar as emissões utilizando o 
PLANTIO DE ÁRVORES!



Case 1: Vamos plantar 600 mil árvores por mês!

Os usuários das empresas 
associadas à NTU vão poder 
interagir com o maior programa 
neutralização de emissão de CO2 
em Transportes Urbanos do 
mundo



Case 1:   NTU, como funciona?

O cliente acessa 
o site

O programa informa as 
emissões: 

x
2,6 Kg de CO2    

por litro de diesel 
consumido

/ Nº de passageiros 
(média transportada)

=Km percorrida / consumo (litros) por km Quilos de CO² a serem 
neutralizados

A calcula o nº de árvores correspondentes, faz o plantio de árvores e gera conteúdo sobre sustentabilidade



Case 1:   Campanha de Sustentabilidade NTU                                              .

Selo p/ônibus

Logomarca

Versão em negativo



As empresas associadas a NTU usarão o selo da campanha nos ônibus

Case 1:   NTU, como funciona?



Por um aplicativo chamado “código 
verde”, desenvolvido pela GS1, 
poderemos saber quantos km(s) cada 
ônibus percorreu e poder identificar, 
localizar e quantificar as árvores 
plantadas para neutralizar as emissões.

Case 1:   NTU, como funciona?



Case 1: Onde poderão ser plantadas as 600 mil árvores mensalmente?

Inicialmente faremos uma parceria com duas Associações de Fornecedores de Cana do estado de São Paulo: com 
cerca de 3.700 produtores associados, totalizando 50 a 60 mil hectares de áreas degradadas disponíveis para o 
plantio de árvores. Adotaremos na parceria o programa do Protocolo Etanol  Mais Verde. No estado de SP temos 
cerca de 200 Usinas em produção em SP 



Case 2:                Projeto EES - Embalagem SUSTENTÁVEL

Primeira embalagem de alimentos em polpa de papel 
100% sustentável: compostável, reciclável e biodegradável

Possível utilização do congelamento ao Forno a 240º´por 30 
min ou micro-ondas 20 min., sem vestígios de resíduos 
sólidos nem qualquer tipo de contaminação no alimento

Inovação Tecnológica: possibilidade de uso em Cias Aéreas -
sem necessidade de retorno da embalagem

Embalagem 100% adequada à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos  (Lei 12.305 de Agosto de 2010)             

Alinhamento às ODS da ONU para 2030



Case 2: Mariana - plantio de árvores em solo de rejeito

Solução para plantio de árvores em solo contaminado: 
Mudas encasuladas em vasos polpa de celulose com 
barreira vegetal

Os nutrientes proporcionam sobrevida de 3 a 5 anos

Os casulos (vasos) são 100% biodegradáveis – não 
agridem o solo

Protege a muda nos primeiros anos de vida do rejeito 
contaminante do solo até que a árvore tenha força 
suficiente para atravessar o rejeito e alcançar solo fértil

Alinhamento às ODS da ONU para 2030



Case 3: Mariana - plantio de árvores em solo de rejeito



Case 4:  Construção de Moradias para Indígenas da Aldeia Te’ýikue da 
Etnia Kaiowa em Caarapó - MS

Exemplo de Moradia Atual

Marcada por décadas de desmatamentos e vizinha de 
indústrias agropecuárias, a Aldeia Te'Ýikue abriga mais de 6 
mil indígenas das famílias Guarani-Kaiowá que lutam para 
preservar sua identidade cultural e os 3.594 mil hectares de 
terra localizados no município de Caarapó/MS.

A situação das moradias da aldeia é muito precária

A TDA desenvolveu um protótipo de moradia que utiliza 
madeira engenheirada e oriunda de reflorestamento feito 
para neutralização de emissão de CO², dando a ela um fim 
útil e social

Esse modelo de moradia, totalmente inovador, pode ser 
construído em apenas 3 dias



Protótipo construído em 3 dias

A ideia é utilizarmos as áreas degradadas da Aldeia e as APPS 
para o plantio de árvores com o objetivo de gerar crédito de 
CO² para venda

Com a receita da venda desses créditos, a Cooperativa dos 
indígenas receberia as moradias

Esse projeto está em fase de negociação com possíveis 
investidores

As lideranças da Aldeia já aprovaram a ideia

Alinhamento às ODS da ONU para 2030

Case 4:  Construção de Moradias para Indígenas da Aldeia Te’ýikue da 
Etnia Kaiowa em Caarapó - MS



Em 2019, aqui no Brasil, o Dia Mundial de Sustentabilidade 
LinkedIn foi comemorado com a Turma da Árvore 

A programação teve palestra sobre Abelhas Nativas para os 
colaboradores e o plantio de 50 árvores da espécie Ipê 
amarelo no parque Cândido Portinari em São Paulo

Cada participante plantou e adotou uma árvore 

Case  4                    - Inday Environment



Outros Cases:

o IDC – Instituto Durvalino Comandolli

oConstrução de Unidades Habitacionais de Baixo Custo

oProjeto Abelhas Nativas

oReciclo

oPlantio de Árvores para Neutralização de CO²

oCTA – Construtora da Turma da Árvore

oBEST – Belmonte Embalagens Sustentáveis (Portugal)

o To Bee – Cooperativa do Mel


