VALE VERDE
SOLUÇÕES E SERVIÇOS
AMBIENTAIS

Consultoria Ambiental

VALE VERDE SSA
Prestamos serviços e desenvolvemos projetos que compatibilizem
o desenvolvimento econômico e a conservação do meio ambiente.
A nossa equipe dedica-se a oferecer o melhor suporte e solução.

QUEM SOMOS?
A Vale Verde Soluções e Serviços Ambientais é uma empresa júnior de Consultoria
Ambiental, formada exclusivamente por alunos de graduação do curso de Gestão
Ambiental da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Instituto Três Rios
(UFRRJ-ITR).
A nossa organização é uma associação civil sem fins lucrativos e com fins
educacionais, dessa maneira oferecemos serviços de qualidade e de baixo
custo. Todos os serviços técnicos prestados pela empresa são acompanhados por
professores e especialistas da universidade.

MISSÃO
Ser um centro de formação
de estudantes aptos a
praticar a Gestão Ambiental
em todas as suas diversas
vertentes, possibilitando a
prestação de serviços de
qualidade
acessíveis
à
sociedade e contribuindo
para a manutenção de um
meio ambiente equilibrado.

VISÃO

VALORES

Tornar-se referência regional e
centro
especializado
em
serviços de Gestão Ambiental,
tendo
em
vista
práticas
economicamente
viáveis,
socialmente
justas
e
ambientalmente corretas.

Profissionalismo, integridade,
sinergia, pró-atividade, ética,
empreendedorismo, resiliência
e responsabilidade social.

Entre em contato:
(24) 99872-9132
valeverdessa@gmail.com
ww.valeverdessa.com.br

SOLUÇÕES E SERVIÇOS
AMBIENTAIS

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
CONSULTORIA

O

Licenciamento

procedimento
competente

ambiental

pelo

qual

licencia

a

o

é

o

órgão

QUAIS EMPREENDIMENTOS/ATIVIDADES
NECESSITAM DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL?

localização,

instalação, ampliação ou a operação

Postos de gasolina;

de atividades que possam causadoras

Oficina mecânicas;

de danos ambientais. O objetivo do

Marmorarias;

licenciamento ambiental é expedir um

Obras civis;

ato administrativo chamado licença

Atividades agropecuárias;

ambiental, através da qual o órgão

Complexos turísticos e de lazer;

competente estabelece as condições,

Indústria de produtos de matéria plástica;

restrições e medidas de controle que

Indústria química

deverão ser obedecidas pelo realizador

Indústria de madeira

da

Indústria de couros e peles

atividade.

ambiental

é

O
um

licenciamento
dos

principais

instrumentos da Política Nacional do
Meio Ambiente (Lei n° 6.938/81).

Indústria têxtil, de vestuário, calçados
e artefatos de tecidos;
Entre outros.

VANTAGENS PARA SUA EMPRESA/ATIVIDADE:

$
Garante que seu
empreendimento esteja
de acordo com a
legislação ambiental
eliminando o risco de
multas.

Melhora do desempenho
ambiental levando a
redução de custos e
aumento da
competitividade.

Possibilidade de
obtenção de linhas de
crédito e
financiamentos.
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AUDITORIA AMBIENTAL
CONSULTORIA

A Auditoria é uma ferramenta para

VANTAGENS PARA SUA

empresas com alto potencial poluidor,

EMPRESA/ATIVIDADE:

buscando melhorar o desempenho e a
conformidade legal da organização,
avaliando indicadores ambientais, bem
como o consumo médio de água,
energia, gestão de resíduos e outras
formas

de

minimização

de

danos

ambientais.
Demonstra à empresa as obrigações
provindas da legislação em vigor que
não estão sendo cumpridas, o que
possibilita

a

determinação,

planejamento e priorização das ações
necessárias

à

plena

conformidade

deste item de seu sistema de gestão.

POR QUE FAZER AUDITORIA?

Melhora o desempenho e a
conformidade legal evitando
assim multas.

$
Utilizar este instrumento como
diferencial no mercado, visto
que o cumprimento da
legislação traz confiabilidade
por parte do mercado e
agrega valor à instituição.

Possibilita a empresa avaliar
melhor a existência de divergências
entre as atividades realizadas e as
obrigações

aplicáveis

dispostas

na

avaliação
preparada

que

estão

legislação.

Esta

mantém
para

a

organização

fiscalizações

auditorias externas.

e

Melhora do desempenho
ambiental levando a redução
de custos e aumento da
competitividade.
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CADASTRO AMBIENTAL RURAL
(CAR)
SERVIÇO

A Lei nº 12.651/2012 que institui o
novo

Código

Florestal,

fomenta

a

O cadastro tem por finalidade integrar
as informações ambientais referentes à

regularização ambiental dos imóveis

situação

rurais.

regulamentações

permanente, reserva legal, uso restrito,

destaca-se o Cadastro Ambiental Rural

dos remanescentes de vegetação nativa e

– CAR o qual consiste em um registro

das áreas consolidadas das propriedades

eletrônico

e posses rurais do país formando uma

Entre

essas

obrigatório

a

todos

os

das

de

áreas

dados

de

preservação

imóveis rurais, públicos ou privados,

base

estratégica

para

incluindo os imóveis que se localizam

controle, monitoramento e combate ao

em zonas urbanas.

desmatamento.

VANTAGENS PARA SUA ATIVIDADE/PROPRIEDADE RURAL:

$
Comprovação de
regularidade ambiental.

PRA
Acesso ao Programa de
Regularização Ambiental
(PRA).

Ajuda no planejamento do
imóvel rural.

Acesso ao crédito e seguro
agrícola.

CRA
Possibilidade de
comercialização de Cotas
de Reserva Ambiental
(CRA).

Maior competitividade no
mercado.

(24) 99872-9132 | WWW.VALEVERDESSA.COM.BR

o

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
(EA)
PROJETOS E CONSULTORIA

A Educação Ambiental trabalha com o
papel

transformador

do

indivíduo.

Ela

QUAIS PROJETOS DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DESENVOLVEMOS?

evidência a importância da ação de cada
um para o crescimento da comunidade

Oficinas; minicursos; palestras;

como um todo. Contribui para a construção

workshops; cinedebates;

individual e coletiva de uma visão de

Capacitação e treinamentos;

mundo mais consciente. Estimula a prática

Jardim sensorial;

da cidadania e estabelece um compromisso
de responsabilidade com o meio ao redor,
criando

uma

sociedade

mais

crítica

e

engajada.

Horta vertical, horta para pequenos
espaços e horta em espiral.
Compostagem e composteira
doméstica;

"Entende-se por educação ambiental os processos
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos,

Participação em eventos e feira
ambientais;

habilidades, atitudes e competências voltadas

Projeto de Gestão Ambiental na

para a conservação do meio ambiente, bem de

Escola (PGAE);

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade
de vida e sua sustentabilidade."
Política Nacional de Educação Ambiental
(Lei nº 9795/1999, Art 1º.)

Implementação de cultura e práticas
sustentáveis em organizações;
Entre outros.
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS E LÍQUIDOS
CONSULTORIA

O Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos
é uma etapa crucial do processo de gestão de um
empreendimento.

Através

de

projetos

de

COMO PODEMOS E AJUDAR?
Gerenciamento dos resíduos sólidos e

gerenciamento e planos de redução de geração e

líquidos;

reaproveitamento do resíduo gerado,

Plano de Gerenciamento de Resíduos

é possível

diminuir a médio/longo prazo os custos e obter,

Sólidos (PGRS);

consequente, a movimentação positiva do caixa.

Consultoria para cumprimento das
exigências ambientais relacionados ao

As ações e recomendações que o gerenciamento

gerenciamento resíduos;

objetiva-se, estão relacionadas ao controle de todas

Capacitação e treinamentos dos

as

funcionários;

etapas

da

geração,

coleta,

armazenamento,

tratamento e destinação dos resíduos que forem

Projeto de reaproveitamento de resíduos;

gerados

Projeto de compostagem;

em

uma

empresa,

órgão

público

ou

indústria.

Entre outros.

Segundo a Lei n° 12.305 de 2010, que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), as
empresas e instituições enquadradas são obrigadas a
elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos (PGRS).

VANTAGENS PARA SUA
EMPRESA/ATIVIDADE:

Garante que seu
empreendimento está de
acordo com a legislação
ambiental eliminando o
risco de multas.

Melhora do desempenho
ambiental levando a
redução de custos e
aumento da
competitividade.

Promove a proteção da
saúde pública e do meio
ambiente.

Melhoria da imagem da
organização através do
marketing verde.
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MARKETING VERDE
CONSULTORIA

O Marketing Verde é uma estratégia o qual visa criar e colocar produtos, marcas e
serviços

no

mercado

vinculando-os

a

uma

imagem

ecologicamente

correta.

Estimulando, dessa forma, as empresas a serem mais responsáveis com o meio
ambiente, além de conquistar clientes que buscam um estilo de vida mais
sustentável. Essa estratégia evidência empresas preocupadas com o meio ambiente,
promovendo um grande diferencial no mercado atual.
Após colocar em prática o viés sustentável, o Marketing Verde será responsável por
divulgar ao público alvo essa nova política, através do desenvolvimento de mídias e
campanhas que promovam a identidade verde da empresa.
A obtenção dos selos de sustentabilidade ou selos verdes também é uma maneira
eficiente de mostrar ao público que sua empresa está atenta e preocupada com as
questões ambientais. Os selos possuem ligação direta com o Marketing Verde. É o selo
de certificação que atestará que as empresas possuem ações sustentáveis e é parceira
do meio ambiente.

VANTAGENS PARA SUA EMPRESA/ATIVIDADE/MARCA/PRODUTO:
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CAPTAÇÃO DE ÁGUA
DA CHUVA
PROJETO E CONSULTORIA
A captação de água da chuva é um sistema

QUAIS AS VANTAGENS DE TER

sustentável de economizar água para fins

CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA?

não

potáveis

nos

setores

residenciais,

industriais e agrícolas, podendo ser usada
para lavagens de pisos e veículos, descargas
sanitárias, torres de resfriamento, irrigação
de jardins, , entre outros. O projeto consiste
na combinação da posição estratégica da
cobertura, calha coletora, direcionamento
para um reservatório e pontos de uso da
aguá para fins não potáveis.

É uma atitude ecologicamente responsável
diminuindo sua pegada hídrica;
Promoção do uso sustentável de recursos;
Representa uma economia na conta de água;
Segurança em tempos de crise hídrica;
Pode ser um marketing verde em
organização.

NEUTRALIZAÇÃO DE
CARBONO EM EVENTOS
PROJETO E CONSULTORIA
O acúmulo excessivo de gás carbônico
na

atmosfera

é

um

dos

principais

QUAIS AS VANTAGENS EM NEUTRALIZAR
CARBONO NO SEU EVENTO?

causadores do aquecimento global. O
debate

sobre

sustentabilidade

tem

ganhado força e feito com que muitas
empresas

invistam

em

neutralizar

carbono de seus eventos oficiais .

Um

evento é neutro em carbono quando as
emissões de gases de efeito estufa devido
ao evento são devidamente quantificadas
e uma ação de compensação ambiental é
realizada na mesma proporção.

Melhoria da imagem da organização
através do marketing verde;
Promoção do uso sustentável de
recursos;
Fomento de práticas sustentáveis sendo
responsável perante a sociedade;
Ferramenta de contribuição para a
educação ambiental e engajamento do
público quanto às mudanças climáticas.
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ENTRE EM CONTATO CONOSCO,
INFORME-NOS SUA DEMANDA
QUE TE OFERECEMOS UMA
SOLUÇÃO.

valeverdessa.com.br

valeverdessa@gmail.com
(24) 99872-9132

valeverdessa
/valeverdessa
/valeverdessa
Av. Prefeito Alberto Lavinas, 1847. 2º
Pavimento, Torre Norte, Sala 206A,
Instituto Três Rios - UFRRJ, Centro - Três
Rios/RJ.

