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Soluções Descrição

Avaliação de emissão atmosférica
de fonte veicular

Coleta e medição em tempo real das emissões de gases de motores à 
combustão ciclo diesel (veiculares ou estacionários), com uso de sonda e 
equipamento eletrônico digital, com avaliação da opacidade de fumaça.

Avaliação de emissão atmosférica
de fontes estacionárias

Coleta e medição das emissões de material particulado (MP) e gases de 
combustão em chaminés, com uso de sonda e equipamento eletrônico 
digital. Comparação com parâmetros legais CONMA e emissão de Laudo 
Técnico.

Avaliação da qualidade do ar
externo e interno.

Coletas de amostras do ar de ambientes de trabalho internos, com 
equipamentos específicos, realização de cultura de microrganismos. 
Comparação com legislação do MS e emissão de Laudo Técnico.

Avaliação de ruído ambiental Avaliação do ruído gerado pelo processo produtivo proveniente de 
indústrias ou empresas de todos os segmentos industriais.

Caracterização e valoração
de resíduos sólidos

A caracterização de resíduos conforme NBR 10004 ABNT é a  
determinação dos principais aspectos físico-químicos, biológicos, 
qualitativos e/ou quantitativos da amostra. Os parâmetros analisados 
dependem para qual fim serão utilizados e auxiliam na classificação do 
resíduo para a escolha da melhor destinação do mesmo.

Diagnóstico ambiental Caracterização de aspectos e impactos ambientais com a análise de 
conformidade legal.

Inventário de gases de efeito estufa

O inventário de emissões é elaborado a partir de normas e metodologias 
internacionais como a ABNT NBR ISO 14064:2007, IPCC Guidelines e o 
GHG Protocol. A partir deste monitoramento é possível a implementação 
de ações consistentes com o objetivo de promover metas de redução e a 
neutralização das emissões da organização.

Plano de gerenciamento
de resíduo sólido

Levantamento e identificação dos resíduos gerados pelas atividades da 
empresa, forma e coleta e destinação. Elaboração de programa de gestão 
de resíduos, contendo a classificação, tipos de impacto e as formas de 
coleta e destinação mais adequada legalmente.

Implantação de programa de
produção mais limpa.

Aplicação no processo produtivo da empresa, do Programa de Produção 
mais Limpa, envolvendo: sensibilização, formação do Ecotime, descrição 
dos processos, elaboração de fluxograma de entradas de matérias-primas 
recursos, insumos e saídas de resíduos e emissões, mensuração (balanço 
de massa), criação de indicadores, emissão de relatórios.

Elaboração do plano de emergência

São realizados para atendimento de licenciamento ambiental de 
transporte e entrada de resíduos especiais e perigosos por se tratar 
uma medida adicional de segurança com caráter preventivo, para que 
as medidas previstas sejam implementadas antes que ocorra qualquer 
comprometimento do meio ambiente.

Licenciamento ambiental Consultoria para obtenção, renovação de Licença Ambiental e 
atendimento a condicionantes.

Estudo de impacto ambiental - EIA/RIMA

É um dos instrumentos da política Nacional do Meio Ambiente e foi 
instituído pela RESOLUÇÃO CONAMA N.º 001/86, de 23/01/1986 sendo 
indicado para atividades utilizadoras de Recursos Ambientais e que 
possuam  significativo potencial de degradação ou poluição ao Meio 
Ambiente.
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Soluções Descrição

Desenvolvimento de produtos
Pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos integrados de acordo 
com a necessidade do cliente e as tendências de mercado promovendo 
soluções efetivas para os negócios.

Desenvolvimento de processos
Pesquisa, desenvolvimento e inovação de processos integrados de acordo 
com a necessidade do cliente e as tendências de mercado promovendo 
soluções efetivas para os negócios.

Consultoria e implantação de programa 
de produção responsável

Elaboração de Projetpo para redução do impacto ambiental causado pela  
atividade de forma a pensar também do ciclo de vida do produto.

Otimização de processos Projeto que visa à redução dos gargalos de produção, com a  aplicação de 
ferramentas Lean Manufacturing. 

Auditoria ambiental Realização de auditorias de avaliação do nível de atendimento aos 
requisitos das  Normas Ambientais legais.

Implantação da norma ABNT - ISO 14001 Consultoria para implantação de sistema de gestão ambiental na 
empresa.

Desenvolvimento de novos materiais Pesquisa e desenvolvimento de novos materiais a partir de resíduos 
industriais.

Adequação de sistemas de tratamento 
de resíduos / efluentes / emissões.

Pesquisa e desenvolvimento de projetos de melhorias em processos de 
tratamento de resíduos / efluentes / emissões já existentes, para buscar 
maior eficiência e qualidade no processo.

Desenvolvimento de sistemas de 
tratamento de resíduos / efluentes / 
emissões.

Projeto proposta de tratamento de resíduos / efluentes / emissões 
industriais, buscando por soluções economicamente viáveis, alinhando 
meio ambiente e desenvolvimento tecnológico.

Planos de logística reversa
Plano (setorial, municipal, industrial) elaborado pelo fabricante, sindicato 
patronal ou Município, que prevê toda a movimentação necessária para 
disposição final de resíduos gerados pelo consumidor final.

Design for environment Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos de forma sustentável 
desde a matéria prima selecionada até o descarte final. 

Orientação para implantação
da Norma Regulamentadora NR 12

Elaboração de laudos técnicos, elaboração de inventário de maquinário, 
realização de análise de riscos e auditoria interna, elaboração de manuais 
de instruções nos requisitos da Norma NR-12, treinamento, capacitação 
e qualificação de funcionários nos critérios estabelecidos pela NR-12 e 
emissão de laudos com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).
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