Vamos falar sobre

gestão de resíduos?
A humanidade está usando 20% a mais de
recursos naturais do que o planeta é capaz
de repor. Com isso, está avançando rápido
para a extinção de alguns recursos naturais da Terra, comprometendo as gerações
atual e futura.

O que faz o gestor de resíduos
O gestor de resíduos consegue analisar todo o fluxo de geração dos resíduos por vários aspectos, criando projetos para
dar uma nova funcionalidade ou destino ao material descartado e evitar que ele seja destinado de forma incorreta, gerando receita e/ou reduzindo custos.

Por que é
importante?

Quem ganha
com isso?

O que diz
a legislação?

A Environmental
ajuda você!

Para minimizar o impacto da geração de resíduos e incentivar a reutilização e reciclagem.
Além disso, busca-se
alternativas que garantam um relacionamento
harmônico entre corporação, meio ambiente e
consumidores.

Indústrias, condomínios,
clubes, shoppings e outros locais com grande
aglomeração de pessoas se beneficiam não só
pelas práticas corretas
da gestão dos resíduos,
como também por ganhos econômicos, ambientais e sociais.

Existem várias normas e
leis aplicáveis a cada tipo
de resíduo, dentre elas, a
Política Nacional de Resíduos Sólidos que; estabeleceu o conceito da responsabilidade compartilhada,
segundo a qual todos somos responsáveis pelos
resíduos que geramos.

Somos uma empresa
100% voltada para os desafios ambientais. Com
profissionais experientes
e especializados, desenvolvemos projetos específicos para cada demanda enfrentada, buscando
reduzir impactos ambientais e econômicos.

Conheça nossa
metodologia
A estratégia de ação, divisão de
tarefas e responsabilidades deve
ser coletiva, assim como a ação do
processo e as decisões a serem tomadas, permitindo que cada cliente
adote medidas educacionais que
lhes sejam adequadas.

Nossos principais pontos de trabalho:
l Diagnóstico do projeto
l Gravimetria (caracterização dos resíduos)
l Adequação de Infraestrutura
l Desenvolvimento de plano de manejo
l Palestras educativas aos condôminos
(moradores, funcionários e visitantes)
l Palestras educativas aos colaboradores
l Palestras educativas aos trabalhadores domésticos
l Plantão informativo e relatórios gerenciais
l Comunicação impressa e visual
l Valorização dos resíduos
l Desenvolvimento de plano de negócios / parcerias

Nova fonte
de receita

Estrutura de
divulgação

Valorizamos
a parceria

Todos sabemos que os orçamentos estão cada vez
mais enxutos e que novas
fontes de arrecadação são
sempre bem vindas. Assim,
haverá também a valorização dos resíduos, de forma a
identificar possíveis planos
de negócios dependendo do
resíduo gerado, suas quantidades e a sua capacidade de
venda no mercado, proporcionando redução de custos
aos parceiros.

O trabalho da gestão de resíduos prevê um amplo plano
de comunicação como ferramenta para o programa de
educação ambiental:
l Criação de material informativo e orientativo próprio,
l Uso de mídias sociais e
comunicação virtual,
l Divulgação das ações entre os clientes e ações de
conscientização sobre o
tema.

Há possibilidade ainda de
desenvolvimento de parcerias, onde buscaremos trazer
soluções que não onerem o
cliente, mas que por sua vez
possam utilizar o resíduo
como fonte de receita, para
a correta destinação final e
até mesmo projetos de horta orgânica e compostagem,
sempre levando em consideração as quantidades de
resíduos gerados e suas características.

Na prática
Após a fase de levantamento das informações, estudamos as metas e os obstáculos a serem superados por meio do planejamento.

Planejamento:

Implantação:

Manutenção:

Na etapa de planejamento, devemos elaborar o diagnóstico para
compreender a geração e os tipos
de resíduos, a quantidade produzida bem como todo o fluxo dos resíduos até o local do destino final.
Nesta etapa são apresentados os
objetivos a serem alcançados, tais
como: tipos de coleta, técnicas de
armazenagem, melhor destino,
rotas de manejo e calendário de
atividades tanto diárias, como as
campanhas específicas.

A implantação é composta de
dois eventos: a preparação e
a inauguração. A preparação
deverá contar com a elaboração de material de divulgação
e sinalização para as lixeiras
onde será armazenado o lixo.
As pessoas já deverão estar
treinadas, os locais preparados e a divulgação pronta para
ser distribuída.

A manutenção é a etapa mais
desafiadora do sistema de coleta seletiva. Para que o programa continue a funcionar
como no início, é necessário
haver o acompanhamento e
gerenciamento do GESTOR DE
RESÍDUOS em todas as etapas, desde a separação até a
coleta ou entrega ao destino
de cada grupo específico.

E então, preparado para juntos começarmos a mudar o mundo?
A Environmental tem como filosofia tornar-se referência quando o assunto é gestão inteligente de resíduos.
Além disso, acreditamos que é possível apontar soluções sustentáveis, que sejam economicamente viáveis,
competentes e que elevem a responsabilidade de todos no cultivo de boas práticas para o mundo. Se esse é o
caso da sua empresa, do seu condomínio ou de qualquer outro lugar onde você esteja, conte conosco.

Agende uma visita sem compromisso com um de nossos consultores!

Serviços que realizamos

Outros serviços

A Environmental é o parceiro ideal do condomínio, da empresa ou de
qualquer outro empreendimento onde a geração de resíduos seja uma
constante. Nossa equipe especializada e com vasta experiência no segmento atua de maneira pontual para proporcionar eficiência, ganhos em
escala e apontar caminhos para uma gestão competente e comprometida com o manejo dos resíduos de todas as naturezas. Veja os serviços
que colocamos a disposição:

Treinamento de funcionários

l Elaboração de plano de manejo
- PGRS
l Otimização e redução do fluxo
de resíduos
l Plano de comunicação
l Plano para educação ambiental

Coleta e destinação
certificada para:
l Resíduos verdes
l Recicláveis
l Pilhas e baterias
l Eletroeletrônicos
l Lâmpadas
l Óleo de cozinha
l Roupas

Agende uma visita sem compromisso
com um dos nossos consultores!

e prestadores de serviços
Orientação e conscientização
para usuários/
moradores/trabalhadores
Retirada, manejo e
destinação correta para cada
um dos grupos de resíduos
Assessoria e orientação para
uso adequado do composto
orgânico e sua correta
utilização, seja no paisagismo,
na horta ou em outros destinos
Palestras, workshops,
cursos para moradores,
colaboradores e terceirizados
Campanhas periódicas
de educação ambiental
Locação de equipamentos
para coletas e destino
dos resíduos

7 passos para uma boa gestão de resíduos
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