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A SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE
Rua Conselheiro Moreira de Barros, 418
CEP 02018-011 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 2099-6120 | (11) 2971-1765
www.controleambiental.com.br
controle@controleambiental.com.br

Empresa
 A Controle Ambiental surgiu em resposta às necessidades de adequação das Indústrias a um
desenvolvimento sustentável e regularizado junto aos órgãos ambientais considerando os princípios
básicos de sustentabilidade no que se refere aos aspectos econômico, ambiental e social.

 Nosso serviço consiste em uma análise detalhada das necessidades de nossos clientes, para isso
oferecemos uma equipe altamente qualificada, com profissionais que atuam na área por
mais de 25 anos, através de análise de projetos, Licenciamento Ambiental, controle de fontes de
poluição e uma gama de serviços com alta capacitação técnica, de forma a atende-los de maneira
precisa e eficaz, garantido excelentes serviços e soluções que atendem aos requisitos legais
aplicáveis, fundamentado na eficácia das ações e nos princípios da sustentabilidade, com os
melhores custos do mercado.
Missão: Oferecer serviços de qualidade e pontualidade,
agregando valor sustentável às empresas, com ética,
comprometimento e respeito ao meio ambiente.

Visão: Destacar-se das demais consultorias e empresas de
gestão, por meio de soluções eficientes garantindo a
satisfação total dos clientes e contribuindo para a
preservação do meio ambiente.

Serviços
Licenciamento Ambiental (CETESB)




Agenda Azul
• Licença Previa (LP)
•
Licença de Instalação (LI)
•
Licença de Operação (LO)
•
Renovação de Licenças de Operação
•
Programa de Gerenciamento de Risco (PGR)
Agenda Verde
•
Área de Proteção de Mananciais (APM)
• Área de Preservação Permanente (APP)

Gestão Ambiental









Diagnóstico Ambiental
Consultoria e Auditoria Ambiental
Programas de Gestão Ambiental
Estudo de Análise de Risco
Estudos e Monitoramentos Ambiental
Projetos de Sustentabilidade Ambiental
Avaliação de Desempenho de Sistemas de Tratamento
Projetos de Educação Ambiental

Gerenciamento de Resíduos




Amostragem, Análise e Caracterização de Resíduos
Armazenagem, Tratamento e Destinação
CADRI (Certificado de Destinação de Resíduos)

Outros Serviços
 Projetos e Regularização:
• Corpo de Bombeiros
• Vigilância Sanitária
• Prefeitura
• IBAMA
• CONVIAS
 Implantação de ISO 9001 e 14001
 Organização e conferência de documentos legais
 Consulte nos para demais serviços...

Alguns de Nossos Clientes
Shell Brasil

®

A Controle Ambiental é uma empresa comprometida com o desenvolvimento
sustentável, uma vez que nosso objetivo é oferecer soluções ambientais para
suprir as necessidades das indústrias e empresas dentro das condições previstas
na Legislação Ambiental vigente, para seu pleno funcionamento, e ao mesmo
tempo, buscar soluções que minimizem o impacto ambiental gerado pela
atividade produtiva para as gerações futuras, levando em consideração a
importância do desenvolvimento do homem e da preservação do Meio Ambiente
de forma eficaz.
Agradecemos por destinar parte do seu tempo para apreciar nossa apresentação.
Quaisquer dúvidas ou informações adicionais, estamos a disposição.
Atenciosamente,

CONTROLE AMBIENTAL LTDA.
Telefone: (11) 2099-6120 | (11) 2971-1765
E-mail: controle@controleambiental.com.br

Web site: www.controleambiental.com.br

