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Carla Pimentel
Graduada em Psicologia, proﬁssão que
ajudou na preparação de algo maior que
estaria por vir, a partir do fascínio pelas
coisas da natureza. Em razão disso,
direcionou seu trabalho para as questões
ambientais, criando a empresa CP
Paisagismo, há mais de 20 anos.
A partir de então, voltou-se para a
formação na área de Paisagismo, Meio
Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade
Ambiental,
executando
trabalhos,
estudos,
além
de
se
aperfeiçoar
academicamente, com a realização de
cursos "lato sensu" e "stricto sensu". Pósgraduação em Planejamento e Gestão
Ambiental pela UNI_BH (2000 a 2002) e
Pós-graduação
em
Planejamento
Ambiental Urbano pela PUC-MINAS (2005
a 2007).
Durante sua jornada, atuou como
Secretária de Urbanismo e Meio Ambiente
na cidade de Itaúna/MG (2013 a 2015).
Realizou
trabalhos
em
grandes
mineradoras de Minas Gerais, projetos de
reabilitação funcional e estética de áreas
degradadas de mineração, criando novos
elementos na paisagem.
Atualmente é mestranda em Ciência da
Sustentabilidade pela PUC-RJ (2020).

Na área da perícia, concluiu duas
especializações em Perícia Judicial pela
FAL-RS e pelo CONPEJ -RJ (2020).
Tem desenvolvido e implementado
projetos com um olhar contemporâneo,
propondo o paisagismo sustentável e
funcional,
integrando
arquitetura,
urbanismo e meio ambiente para projetos
sustentáveis que tragam o bem estar.
Procura destacar a qualiﬁcação e
excelência como CEO da empresa CP
Paisagismo, que hoje se tornou referência
em consultoria e mentoria para clientes
particulares,
grupos
corporativos
e
entidades oﬁciais.

Atuação Profissional
Perícia Judicial e Assistência Técnica em Meio Ambiente;
Projetos de Paisagismo e Urbanismo para áreas públicas e privadas;
Recuperação funcional e estética de áreas degradadas;
Consultoria em Paisagismo, Urbanismo e Meio Ambiente.

CP Paisagismo
Fundada há mais de 20 anos, é uma
empresa de atuação nacional, com vasta
experiência em trabalhar o verde com
inovação, gerando cenários criativos,
dinâmicos e elaborados.
A empresa surge com uma proposta
diferenciada de paisagismo funcional,
somando aos seus projetos o conforto
ambiental, saúde, bem estar e harmonia,
além de beleza estética.
Traz
uma
visão
conjunta
de
sustentabilidade, urbanismo e meio
ambiente, sempre com o compromisso na
excelência técnica e na qualidade de
implementação dos seus projetos.
Com uma atuação muito ativa em Minas
Gerais, recentemente, a empresa se
realocou no Rio de Janeiro, ampliando seu
campo de atuação.

PROJETOS - IMPLANTAÇÃO - CONSULTORIA - PERÍCIA JUDICIAL AMBIENTAL
Av. Borges de Medeiros 51 / 101 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ
(21) 2540.5093 | 99951.2095 | carlapimentel@cppaisagismo.com.br
@cp_paisagismo | www.cppaisagismo.com.br

