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O GRANDE
DESAFIO

OPORTUNIDADE

 The great challenge
Sustainability can also be defi ned as 
a major challenge that is the ability of 
humans to interact with the world, pre-
serving the environment so as not to 
compromise the natural resources for 
future generations. The concept of sus-
tainability is complex because it meets a 
set of interdependent variables, but we 
can say that it must have the ability to 
integrate social, energy, economic and 
environmental issues.

We from Peralta Ambiental see the 
world this way and contribute in the 
following topics:

COLLECT
Peralta Ambiental, a company with ex-
tensive experience in Municipal Solid 
Waste (MSW) makes several collec-

tions in various cities where the authori-
ties require high capacity and effi ciency 
in the service. To meet these demands, 
the Peralta Ambiental developed its 
own methodology: a system called 
SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE PONTA 
A PONTA (environmental solutions from 
side to side), featuring new trucks oper-
ating the target of 100% of the collected 
MSW.
This system consists of: training of 
personnel, implantation of tracking in 
the trucks, implantation of the logistics 
of buckets distribution in inaccessible 
places, implantation of on-line system 
of routes aiming greater transparency 
in the control to the citizens, reporting 
of the control of the collections of the 
various sectors of the city in order to 
optimize the itineraries, exclusive radio 
for all trucks for online contact with driv-
ers. Peralta has experience in collecting 

door to door, selective, large generators, 
Pontos de Entrega Voluntária – PEVs 
(voluntary delivery points), eco points 
implantations and so, with a staff of 
competent professionals can offer cus-
tomers the certainty that “Peralta Ambi-
ental it is your best option”.

LANDFILL
The Treatmen of Generated Waste t is 
a matter of intelligence and knowledge. 
Peralta Ambiental has a technical team, 
fully prepared to solve the problems of 
the generation of waste, effl uents and 
emissions.
We are prepared to develop along with 
your company, the best way to treat its 
waste generated, because we are pre-
pared for this service:

“Peralta Ambiental is your 
best option”.

A sustentabilidade tam-
bém pode ser defi nida 
como um grande desafi o 

que é a capacidade de o ser hu-
mano interagir com o mundo, 
preservando o meio ambiente 
para não comprometer os re-
cursos naturais das gerações 
futuras. O conceito de susten-
tabilidade é complexo, pois 
atende a um conjunto de va-
riáveis interdependentes, mas 
podemos dizer que deve ter 
a capacidade de integrar as 
questões  sociais, energéti -
cas, econômicas e ambientais.

Nós da Peralta Ambiental 
vemos o mundo desta forma 
e contribuímos, nos seguin-
tes tópicos:

COLETA
A Peralta Ambiental, em-

presa com larga experiência  
em  Resíduos Sólidos  Urbanos 
(RSU), faz coleta em várias ci-
dades  onde as administrações 
exigem alta capacidade e  efi ci-

ência no serviço.  Para atender 
a essas demandas, a Peralta 
Ambiental desenvolveu me-
todologia própria: um sistema 
chamado de SOLUÇÕES AM-
BIENTAIS DE PONTA A PONTA, 
que conta com caminhões no-
vos operando a meta de 100% 
do RSU coletado.

Este sistema consiste  em: 
capacitação do pessoal  , im-
plantação de rastreamento 
nos caminhões, implantação 
da logísti ca de distribuição de 
caçambas em pontos de difí cil 
acesso, implantação do siste-
ma on-line de rotas visando 
maior transparência no con-
trole para os munícipes, gera-
ção de relatórios de controle 
das coletas dos vários setores 
da cidade visando a oti mização 
dos iti nerários, radio exclusivo 
para todos os caminhões para 
contato on-line com os mo-
toristas. A Peralta conta com 
experiência em coletas por-
ta  a porta, seleti va, grandes 
geradores, pontos de entrega 

voluntária (PEVs), implantação 
de eco pontos e assim, contan-
do com um quadro de profi s-
sionais competentes podemos 
oferecer aos clientes a certeza 
de que “A Peralta Ambiental é 
sua melhor opção”. 

ATERRO
Tratamento de Resíduos ge-

rados é questão de inteligên-
cia e conhecimento. A Peralta 
Ambiental possui uma equipe 
técnica , totalmente prepara-
da para solucionar os proble-
mas da geração dos resíduos, 
efl uentes e emissões.

Nós estamos preparados , 
para desenvolver junto com 
sua empresa, a melhor for-
ma de tratamento aos seus 
resíduos gerados, pelo fato 
de estarmos preparados para 
este serviço:

 “A Peralta Ambiental
é sua melhor opção”.
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