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Uma nova dimensão para a sustentabilidade.

Estudos Ambientais, Licenciamento e Gestão de Resíduos. 
Sustentabilidade, Segurança e Compromisso.

pgrsbrasil.com.br



Quem somos
Soluções Completas e Integradas

Com presença nacional e internacional, a empresa possui soluções completas e integradas para questões ambientais.

Composta por equipe multidisciplinar direta, a PGRS desenvolve estudos técnicos para apoiar decisões de negócios, políticas
reguladoras e estratégias baseadas em informações ecológicas robustas que apoiem o desenvolvimento de práticas
ambientalmente responsáveis e sustentáveis.

Nossas verticais de atuação:

• Coleta e Transporte de Resíduos

• Valorização e Reciclagem de Resíduos

• Consultoria e Licenciamento Ambiental

• Gerenciamento de Áreas Contaminados

• Auditoria e Treinamentos

• Plantio de Árvores e Condução de Regeneração Ambiental



Nossa missão tornou-se nossa paixão: melhorar a qualidade de
vida de toda sociedade.

Nossos valores são nossos pilares e alicerce: sustentabilidade,  
integridade,  colaboração, confiança e orientação ao mercado.

Como compromisso buscamos compatibilizar as melhores  práticas 
científicas e técnicas para a preservação e conservação do meio
ambiente natural e urbano associadas ao crescimento e
desenvolvimento econômico.



PGRS Brasil
é CARBONONEUTRO

A PGRS Brasil realiza continuamente o Inventário
de Gases Efeito Estufa (GEEs) de sua operação.

O cancelamento voluntário das unidades (Reduções Certificadas de Emissões,
RCEs ou Certified Emission Reduction – CERs, em inglês) decorrentes das
atividades de projeto no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo -
MDL propicia uma efetiva medida de mitigação, considerando que elas não
poderão ser usadas para o cumprimento dos compromissos quantificados de
redução de emissões de gases de efeito estufa por parte dos empresa.



A PGRS é uma empresa legal

A PGRS Brasil apresenta toda estrutura necessária para o
adequado desenvolvimento de suas atividades.

• Licenças e Autorizações da CETESB

• Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros

• Cadastro Técnico Federal do IBAMA

• Alvará de Funcionamento Municipal

Segurança para PGRS Brasil é indiscutível e para garantir a
integridade de nossos colaboradores diretos e indiretos
adotamos voluntariamente os requisitos normativos da
ISO 45001/2018



Gestão de Resíduos:
Com frota e equipamentos próprios, a PGRS realiza a coleta, transporte, destinação e 
tratamento de resíduos inertes, não inertes, contaminados e resíduos de saúde.

Nossos Serviços:

• Elaboração e Implementação de Plano de Gerenciamento de Resíduos;
• Planejamento e Gerenciamento de Resíduos;
• Estudo de Viabilidade;
• Minimização, Reciclagem e Reutilização de Resíduos;
• Coleta e Transporte de Resíduos;
• Intermediação de Compra e Venda de Resíduos;
• CADRI Individual e CADRI Coletivo;
• Pesquisa e Análise da Qualidade de Resíduos;
• Ensaios Laboratoriais com Resíduos;
• Estudos de Reciclagem e Subprodutos de Resíduos;
• Treinamentos e Capacitação Institucional;
• Avaliação de Ciclo de Vida;
• Descomissionamento;
• Auditorias.
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RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
A PGRS Brasil apresenta sólida experiência na gestão e gerenciamento de resíduos da
construção civil.

• Locação de Caçambas (4m³, 5m³, 26m³, 40m³)

• Compra e Valoração de Resíduos Recicláveis

• Gestão de Resíduos Perigosos e Contaminados (Classe I)

• Elaboração de PGRSCC e PCO

• Monitoramento e acompanhamento de obra

• Elaboração de Relatórios de Acompanhamento

• Treinamentos de Educação e Conscientização Ambiental

A PGRS Brasil gerencia obras com certificações LEED e AQUA, ofertando soluções aterro
zero para os resíduos da obra



Assessoria Ambiental:
Composta por equipe multidisciplinar formada por técnicos, graduados, mestres e doutores, 
a PGRS desenvolve estudos técnicos para apoiar decisões de negócios, políticas reguladoras 
e estratégias baseadas em informações ecológicas robustas que apoiem o 
desenvolvimento de práticas ambientalmente responsáveis e sustentáveis.

Nossos Serviços:

• Licenciamento Ambiental (EIA/RIMA, RAP, EAS);
• Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV);
• Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD);
• Elaboração de Plano Básico Ambiental (PBA);
• Elaboração de Plano de Controle Ambiental (PCA);
• Elaboração de Plano de Controle de Obras (PCO);
• Inventário de Gases Efeito Estufa (GEEs);
• Cadastro Ambiental Rural (CAR);
• Regularização Ambiental;
• Avaliação de Risco Ecológico;
• Levantamento de Flora e Fauna;
• Coleta e Análise de Água;
• Levantamento Geológico, Hidrogeológico, Pedológico e Hídrico;
• Monitoramento Ambiental.
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ASSESSORIA AMBIENTAL E LICENCIAMENTO
+ 750 projetos executados no Brasil e no exterior

Projetos de licenciamento para:

• Portos

• Linhas de Transmissão

• Rodovias

• PCHs

• Galpões Logísticos

• Construção Civil

• Shoppings



Plantio de Espécies:
Utilizamos as técnicas mais modernas para manejo de solo e culturas, 
proporcionando maior rapidez e melhor qualidade do plantio.
Além da recuperação de áreas degradadas a PGRS recupera processos ecológicos 
o que reduz os custos e investimentos das partes interessadas.

Nossos Serviços:

• Manejo e Manutenção de Solos;
• Plantio e Manutenção de Plantios de Espécies Nativas;
• Capina Mecânica e Química Seletiva;
• Acompanhamento e Monitoramento de Plantios;
• Auditorias e Treinamentos;
•Cumprimento de Termos de Compromisso de Recuperação 
de Ambiental (TCRA) e Plano de Compromisso Ambiental (PCA).
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RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA
+ 50 mil mudas plantadas

+ 100ha de área recuperada



Planejamento Ambiental Urbano:
Apresentamos e desenvolvemos projetos customizados para empresas 
e eventos em espaços urbanos consolidados.

Nossos Serviços:

• Gestão de resíduos de festas e eventos – Projeto “Ilha da Sustentabilidade”;
• Compostagem in loco de resíduos orgânicos (restos alimentares e de jardinagem);
• Implementação de coleta seletiva e gestão interna de resíduos;
• Análise de viabilidade técnica e impacto de vizinhança.
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MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM EVENTOS
+ 50 eventos realizados

+ sustentabilidade e engajamento com usuários e clientes



Parcerias que à cada dia se fortalecem!
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Alguns de nossos clientes:




