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QUALIDADE, EXPERIÊNCIA, ESTRUTURA e AGILIDADE. 

Boulevard Olímpico - Porto Maravilha

Eis os quatro pontos-chave da RIZOMA Engenharia e Paisagismo que, há 

mais de 24 anos, atua com precisão e seriedade no mercado de paisagismo, 

recuperação ambiental, engenharia civil e limpeza predial, dentro e fora 

do Estado do Rio de Janeiro. Uma empresa experiente que preza pelo 

bom desempenho de seus serviços, aliando o aperfeiçoamento técnico e 

equipamentos adequados a uma estratégia de planejamento eficiente. 

O resultado do nosso trabalho aumenta o 
rendimento da mão de obra por meio de 
um maior aproveitamento dos materiais e, 
consequentemente, pela redução no prazo 
de execução dos serviços.

Reunimos qualificações que nos habilitam 
a prestar serviços com o melhor padrão de 
qualidade, visando sempre atender nossos 
clientes da melhor maneira possível.



FALE CONOSCO

(21) 2410-2731 
rizomaengenharia.com.br

Para garantir bons resultados, a RIZOMA Engenharia e Paisagismo 

entende que é preciso COMPETÊNCIA, PROATIVIDADE e, principalmente, 

COMPROMETIMENTO, sempre pautados pela ÉTICA - demonstração de 

RESPONSABILIDADE e RESPEITO por quem executa e por quem recebe o 

trabalho, num esforço contínuo em atender com EXCELÊNCIA seus clientes.

A RIZOMA Engenharia e Paisagismo 
atende clientes de grande expressão a 
nível regional e nacional, onde existe a 
preocupação e a responsabilidade de 
aprimorar a qualidade dos seus serviços, 
investindo sobretudo no aperfeiçoamento 
técnico de seus funcionários, por meio de 
treinamentos, cursos e seminários. 

Atendemos a todas as normas de 
segurança, cadastramento e licenciamento 
junto aos orgãos ambientais competentes, 
considerando as disposições legais e 
regulamentares, bem como as normas 
técnicas aplicáveis.

Clientes

E muito mais.
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A RIZOMA possui uma completa estrutura totalmente modernizada 

de equipamentos e maquinário.  Possui frota própria, com veículos e 

equipamentos para atender as demandas existentes. Estamos periodicamente 

inovando a FROTA com o que o mercado oferece de mais moderno, inclusive 

equipamentos exclusivos dentro do Rio de Janeiro.  

ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS

A nossa frota conta com caminhonetes, utilitários 
e caminhões equipados com os mais eficientes 
implementos (varredeira, poliguindaste, guindastes, 
compactador, caçambas e basculantes). Conta ainda 
com equipamentos de alta tecnologia viabilizando 
a mão de obra (soprador, triturador, motopoda, 
motosserra, roçadeira, microtrator, broca perfuratriz, 
motobomba e gerador).

Temos todo o maquinário e 
equipamentos necessários para 
atender suas necessidades e 
otimizar a qualidade e o tempo 
de execução dos serviços.

Estrutura e Equipamentos



Enfardadeira

Doblô Moto Gari

Soprador

Caminhão Carroceria

Enleiradeira

Moto Poda

Caminhão Caçamba

Amarok

Roçadeiras

E muito mais:
Caminhão Roll on Roll Off, Caminhão “Cabine Auxiliar” Carroceria, 
Troller, Kombis, Caminhão Baú, Gols e Motos

Trator Roçadeira

Caminhão Lixo

Caminhão Guindauto NR-12

Saveiro

Bobcat

Caminhão “Julieta”

Ônibus

Caminhão Varredeira

Sprinter

Moto-Serra

Frota e Equipamentos

Retroescavadeira

Perfuratriz

Caminhão Plataforma Caminhão Pipa



Reflorestamento 

Hoje, o contato com a natureza em espaços urbanos vai muito além do 

bem-estar: é uma questão de preservação ambiental, prevista por lei. 

A RIZOMA realiza projetos de reflorestamento para compensar o dano 

ocasionado pela retirada de árvores e vegetação relacionados a novos 

projetos e obras públicas ou privadas, no processo conhecido como  

medida compensatória.

A partir de determinação da prefeitura 

quanto à área, o trabalho de reflorestamento 

contempla a preparação do terreno, plantio de 

mudas nativas da região e todas as medidas 

necessárias para seu desenvolvimento até que 

se tornem maduras suficientes para serem 

mantidas sem ajuda externa. 

O projeto ainda prevê a criação de aceiros, 

faixas de terra distribuídas em torno da área 

definida, de forma a previnir que incêndios ou 

queimadas atinjam as mudas e árvores em 

crescimento. Para tanto, a RIZOMA investe em 

técnicas inovadoras, como o uso de hidrogel e 

perfuratrizes.

Tudo de acordo com as 
medidas de segurança 
recomendadas pelo 
IBAMA e normas 
reguladoras dos 
orgãos.

REFLORESTAMENTO



Atividades Previstas

REFLORESTAMENTO

Medida compensatória

entre outros

Processos de licenciamento

Habite-se

Curvas de nível

Capina química

Fornecimento de mudas

Plantio de mudas

Abertura de covas para o plantio

Criação de aceiros

Hidrogel para o plantio



Conservação de 
Concessões Rodoviárias

O Brasil depende de sua malha rodoviária, o que torna crucial a boa gestão 

de nossas estradas e vias. Através de um planejamento estratégico, a 

RIZOMA atua em parceria com empresas que investem no programa de 

concessões, oferecendo uma ampla gama de serviços de manutenção 

e drenagens: limpeza do asfalto, de placas e de praças de pedágio, 

paisagismo e conservação, além de atividades emergenciais, como 

remoção de árvores, vegetação e animais, entre outros.

Atualmente, a RIZOMA atende à concessão da LAMSA-Linha Amarela, onde equipes com 

expertises diversas operam em paralelo, suprindo as necessidades da estrada, desde toda

a pista até seus 177 canteiros e jardins.

Promover a 
manutenção e as 
melhorias de acordo 
com as necessidades 
da concessão 
rodoviária e as 
medidas de segurança 
orientadas pela ANTT.

Linha Amarela, RJ

CONSERVAÇÃO DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS



Atividades Previstas

CONSERVAÇÃO DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

Fornecimento e plantio de mudas de plantas

Vasos de plantas ornamentais

entre outros

Varrição da rodovia

Roçado

Podas de árbustos

Podas de árvores

Conservação de áreas verdes e jardins

Limpeza de placas



Manutenção de
Área Predial

Construir é apenas o primeiro passo: a manutenção cuidadosa é o que 

garante não apenas resistência à passagem do tempo e aos desgastes do 

dia a dia, como também um ambiente mais saudável e agradável para todos 

aqueles que frequentam um espaço, seja residencial ou empresarial. 

A RIZOMA alia sua expertise em engenharia civil e manutenção de espaços públicos para oferecer 

um serviço completo de manutenção a áreas prediais, contemplando desde a limpeza de áreas 

internas e fachadas, até obras que se façam necessárias. Limpeza e manutenção geral de prédios, 

condomínios e empresas.

Tudo de limpeza 
e manutenção 
necessário para 
o seu prédio.

MANUTENÇÃO DE ÁREA PREDIAL



Atividades Previstas

MANUTENÇÃO DE ÁREA PREDIAL

Recolhimento e transporte de resíduos

entre outros



Aeroporto Tom Jobim “Galeão”

Projeto e Conservação 
de Áreas Verdes

Espaços arborizados, canteiros e jardins têm presença garantida desde 

áreas de convívio até rodovias, e exigem cuidados especiais. Com anos de 

experiência no desenvolvimento e conservação de projetos dedicados ao 

meio-ambiente, a RIZOMA tem o domínio necessário para desenvolver e 

preservar áreas verdes. 

PROJETO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES

As competências de nossa equipe vão desde a regulamentação e definição do projeto, até a efetiva 

implementação, com plantio e cuidados necessários para a manutenção das mudas e gramados. 

Tudo de preservação e 
manutenção de áreas 
verdes.



Atividades Previstas

PROJETO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES

entre outros

Gramados em geral

Conservação de jardins

Plantio de grama

Transplantes de árvores e palmeiras

Rock Garden

Podas e remoções de árvores em geral



Manutenção Ambiental 
e Projetos Paisagísticos

Experiência em engenharia civil e um amplo conhecimento em processos 

de reflorestamento e manutenção de áreas verdes. É assim que a RIZOMA 

pode avaliar com precisão os impactos de uma obra sobre o ambiente, 

definindo a partir desses dados a melhor estratégia de ação. Nosso trabalho 

com medidas compensatórias e amplas áreas de reflorestamento contempla 

não apenas a regulamentação e o plantio, como também todos os cuidados 

exigidos para o melhor desenvolvimento de mudas e gramados, indo desde 

a seleção de plantas nativas da região até medidas para prevenir incêndios. 

Tudo para preservar um espaço vivo e mantê-lo saudável.  

Soluções com 
precisão para reduzir 
os impactos de uma 
obra sobre o 
ambiente.

MANUTENÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS PAISAGÍSTICOS

Porto Maravilha



Atividades Previstas

MANUTENÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS PAISAGÍSTICOS

entre outros

Dendrocirurgia

Processos de licenciamento (Habite-se, 
Licença de instalação – LI, entre outros) 

Vasos de plantas ornamentais

Implantação de Jardins

Execução de Projeto paisagístico Manutenção de Gramados

Jardins

Podas






