
CARTA DE SERVIÇOS



quem somos
A Mandala Soluções em Engenharia Ambiental é a

empresa júnior do curso de Engenharia Ambiental da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A empresa

possui uma equipe multidisciplinar de diferentes
cursos, atuando com o suporte de professores(as)

internacionalmente reconhecidos(as), com garantia de
entrega de resultados de qualidade, responsabilidade

ambiental e impacto social.

missão
Ser referência enquanto empresa júnior como agente
de transformação dos(as) alunos(as) da Universidade

Federal do Rio Grande do Sul, entregando soluções de
qualidade em Engenharia Ambiental para nossos

clientes.

visão
Desenvolver pessoal e profissionalmente os(as)

membros(as) por meio de projetos de engenharia
ambiental e vivência empresarial, impactando

positivamente a sociedade.

nossos valores
Responsabilidade ambiental

Impacto social 
Personalização das soluções

Comprometimento com resultados
 



NOSSOS SERVIÇOS

Análise Hidrogeológica;
Modelagem Hidrodinâmica e Hidrológica;
Captação e Aproveitamento de Águas Pluviais;
Enquadramento de Corpos Hídricos;
Análise de Água.

PGRS, PGRCC e PGRSS;
Sistemas de Compostagem;
Horticultura Urbana;
Ações Sustentáveis Personalizadas;
Inventário de Gases de Efeito Estufa.

Licenciamento Ambiental;
Diagnóstico Ambiental;
Outorga de Direito de Uso de Água.

Simulação de Depuração do Efluente;
Mapeamento de Geração do Efluente;
Avaliação de Métodos de Tratamento.

PRAD;
Anteprojeto de Técnicas de Recuperação e Remediação
de Áreas Degradadas;
Geoprocessamento;
Levantamento Topográfico.

      A carta de serviços da Mandala Soluções em Engenharia
Ambiental é divida em seis macro produtos, dentre os quais
são agrupados os diferentes subprodutos ou
processos/etapas relacionados a eles, tal como
representado abaixo:

ESTUDOS HIDROLÓGICOS:

RESÍDUOS E GESTÃO AMBIENTAL:

REGULARIZAÇÃO E SUPORTE AMBIENTAL:

TRATAMENTO DE EFLUENTES:

ESTUDOS DE ÁREAS DEGRADADAS:

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL



Estudos hidrológicos servem como embasamento
para tomada de decisões relacionadas às

alterações no meio físico. São realizados para
implementação, monitoramento e regularização
de empreendimentos que utilizem ou interajam

com corpos d’água. Englobam a caracterização
e representação dos aspectos naturais de um

corpo hídrico com diagnóstico de possíveis
impactos ambientais nas condições do meio

hídrico.
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Servem como base para projetos de diferentes
usos de água, tornando-se fator indispensável
para um adequado gerenciamento dos
recursos hídricos;

Atendimento às leis Nº 12.651/2012 (Código
Florestal Brasileiro) e Nº 9.433/1997 (Política
Nacional de Recursos Hídricos);

Subsidiar serviços e projetos de engenharia e
infraestrutura, para atendimento às licenças
ambientais.

VANTAGENS:

O produto pode englobar:
Análise Hidrogeológica;
Modelagem Hidrodinâmica e Hidrológica;
Captação e Aproveitamento de Águas Pluviais;
Enquadramento de Corpos Hídricos;
Análise de Água.



Atividades operacionais em relação ao
planejamento, direção, controle e alocação de

recursos, para que sejam minimizados os
impactos ambientais, incorporando as
necessidades internas e externas do

empreendimento. Focando no gerenciamento de
resíduos gerados no local, são propostas ações
benéficas que acarretam na redução do volume

gerado e consequentemente na redução de
gastos.
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VANTAGENS:

O produto pode englobar:

Enquadramento do estabelecimento de acordo
com normativas da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, instituída pela lei nº 12.305/10, bem como
nas legislações estaduais e municipais;

Redução da produção e do desperdício de
resíduos;

Adoção de práticas sustentáveis pelo
empreendimento;

Atenuação dos impactos ambientais;

Possibilidade de marketing verde.

PGRS, PGRCC, PGRSS;
Sistemas de Compostagem;
Horticultura Urbana;
Ações Sustentáveis Personalizadas.



As leis ambientais visam minimizar o impacto de
empreendimentos no meio ambiente, bem como

monitorar a sua operação. A principal ferramenta
dos órgãos ambientais é o licenciamento e suas
condicionantes. Atuamos para que sua empresa

ou sua atividade esteja de acordo com a
legislação vigente.
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VANTAGENS:

O produto pode englobar:

Adequação à legislação municipal, estadual e
federal;

Atendimento personalizado e proposição.

Licenciamento Ambiental;
Diagnóstico Ambiental;
Outorga de Direito de Uso de Água.



Os resíduos líquidos de uma operação podem ser
muito danosos quando descartados

incorretamente ou em concentrações elevadas. A
Mandala oferece estudos para analisar se o

efluente está de acordo com a legislação e se ele
está sendo descartado da melhor forma possível.
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VANTAGENS:
Enquadramento do efluente a ser descartado
de acordo com padrões e condições
estipuladas pela Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 430,
de 13 de maio de 2011;

Definição do ponto ideal para lançamento do
efluente com menor impacto ambiental;

Tratamento adequado do efluente gerado
para que não comprometa o equilíbrio
ecológico do ambiente aquático.

O produto pode englobar:
Simulação de Depuração do Efluente;
Mapeamento de Geração do Efluente;
Avaliação de Métodos de Tratamento.



Áreas degradadas podem representar riscos à
saúde pública e ao meio ambiente, como

contaminação do solo e das águas subterrâneas.
A partir da análise do local, são sugeridas técnicas

de recuperação e remediação referente aos
impactos gerados por atividades antrópicas. Com

estudos, modelagens e medidas preventivas, é
possível preservar um ambiente sustentável e

manter o equilíbrio ecológico.
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VANTAGENS:

O produto pode englobar:

Adequação ao processo de licenciamento
ambiental;

Remediação de impactos ambientais causados
por ações antrópicas.

PRAD;
Anteprojeto de Técnicas de Recuperação e
Remediação de Áreas Degradadas;
Geoprocessamento;
Levantamento Topográfico.



A educação ambiental é um processo de
conscientização que busca despertar a

preocupação na sociedade para questões
sustentáveis, objetivando a sensibilização e a

mudança de hábitos para práticas
ambientalmente mais aconselháveis. A Mandala

realiza projetos de educação ambiental em
diversos setores, desde escolas até empresas.

Acreditamos que a conscientização e
sensibilização ambiental são o caminho para a

adoção de práticas sustentáveis com mais
facilidade, eficiência e praticidade.
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VANTAGENS:

O produto pode englobar:

Maior eficiência para aplicação de práticas
sugeridas no PGRS;

Conscientização de empreendedores,
funcionários, estudantes.

Palestras;
Dinâmicas;
Elaboração de materiais de sensibilização;
Formulário para diagnóstico e prognóstico do
programa.



E-mail: contato@ejmandala.eco.br
Site: ejmandala.eco.br

Facebook e Instagram: ejmandala
 

INSTITUTO DE PESQUISAS HIDRÁULICAS - Av. Bento Gonçalves,
9500 - Partenon, Porto Alegre - RS, 90650-002


