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P2: Título do projeto ambiental participante: Conservação de Recursos Naturais no Residencial 
Plaza Vale dos Sinos

P3: Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Conservação da Vida Silvestre

P4: Escreva um resumo breve e objetivo do projeto:
(texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 650 e no
máximo 800 caracteres com espaços) Ex: A empresa
catarinense deu início em 2010 ao projeto para preservar
uma área de mata nativa de sua propriedade, com mais
de 100 mil m² e situada na zona urbana da cidade. Além
da conservação ambiental, o local é aberto ao público
para visitas pré-agendadas para percorrer as trilhas
sinalizadas e com as espécies identificadas,
acompanhadas por guias ambientais. Diversas
atividades de educação ambiental são realizadas com
estudantes de escolas da região. O local já recebeu mais
de 10 mil visitantes, sendo 5 mil crianças, e mais de mil
árvores nativas foram plantadas.

A empresa gaúcha deu início no ano de 2013 ao projeto 
de licenciamento ambiental em uma área de 39 ha, 
situada entre formações de vegetação nativa e áreas 
de APP, no município de Campo Bom/RS. Diante do 
desafio, foi proposto um projeto urbanístico que não 
contemplasse apenas as questões ambientais legais e 
sim um projeto em total harmonia com a paisagem e 
sua relação com os futuros moradores. O projeto 
urbanístico foi então desenvolvido com apoio de uma 
equipe com múltiplos conhecimentos. Do total da área 
compreendida no projeto, apenas 53% sofrerá algum 
tipo de alteração por conta do processo de urbanização, 
sendo que os 47% restantes serão preservados de 
maneira a manterem inalterados os processos de 
interação entre a fauna e a flora.

P5: Sobre a organização participante:
Razão social: Ábaco Participações Ltda.
Nome fantasia: Residencial Plaza Vale dos Sinos
Setor de atuação: Urbanização
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 1978
Número de colaboradores: 50

P6: Informações de contato:
Endereço: Av. Ecoville 450 casa 09
Bairro: Sarandi
Cidade: Porto Alegre
Estado: Rio Grande do Sul
CEP: 91150400
Telefone com DDD: 51 33499999

COMPLETASCOMPLETAS
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   quinta-feira, 20 de agosto de 2015 15:56:18quinta-feira, 20 de agosto de 2015 15:56:18
Última modificação:Última modificação:  quinta-feira, 20 de agosto de 2015 16:18:03quinta-feira, 20 de agosto de 2015 16:18:03
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:21:4500:21:45
Endereço IP:Endereço IP:  177.43.241.42177.43.241.42
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P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: André Augusto Brodt
Cargo: Biólogo Analista Ambiental
E-mail: andre.augusto@abacobrasil.com.br
Telefone com DDD: 51 33499999

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo: Marcelo Figueiredo
Cargo: Arquiteto e Urbanista
E-mail: marcelo.figueiredo@abacobrasil.com.br
Telefone com DDD: 51 33499999

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Clayton Santos
Cargo: Diretor Administrativo
E-mail: clayton@abacobrasil.com.br
Telefone com DDD: 51 33499999

P10: Data de início do projeto: (ex.: 01/02/2012) 10/05/2013

P11: O projeto está em andamento? Sim

P12: Data do término do projeto: (se aplicável, ex.:
01/02/2015)

15/06/2018

P13: Número de pessoas que participaram do projeto: (favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")
Remuneradas 20

P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o
valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 50
Famílias 400
Animais 100
Espécies 80

P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

ÁBACO PARTICIPAÇÕES LTDA

P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Sim, Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM

P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)

A ocupação pela planta de urbanização em uma área com vegetação e fauna nativa.

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:
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P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)

A readequação do processo de criação que levasse em conta a paisagem de uma forma sistêmica.

P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)

O projeto se constitui em parcelar o solo, aplicando os processos de urbanização de pavimentação, elétrico, esgoto 
pluvial e doméstico. Como o projeto ainda se encontra em fase de aprovação junto ao órgão estadual licenciador.

P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Ainda não foi implementado.

P21: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Essa questão exige ao menos um
resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças
atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 0
Resultado 2 0
Resultado 3 0
Resultado 4 0
Resultado 5 0
Resultado 6 0
Resultado 7 0
Resultado 8 0
Resultado 9 0
Resultado 10 0

P22: AUTORIZO a disponibilização de download gratuito
do arquivo digital do projeto inscrito através do site da
Editora Expressão?

Sim

P23: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão ambiental
adotadas: (máx. 4.000 caracteres)

O grupo Ábaco possui empreendimentos nos estados de RS, SC e PR. Através de um corpo técnico ciente de suas 
responsabilidades ambientais e sociais, atende uma série de demandas, e muitas vezes às superam, no que diz 
respeito a Lei Federal 11.428 de 2006 por exemplo.

P24: Quais foram os principais beneficiários das ações
ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

P25: Sua organização divulgou, seja em meio impresso
ou internet, suas ações ambientais em relatórios ou
balanços?

Divulgou em 2014, Divulgou em 2015

P26: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s) link(s)
de acesso:
Link 1: www.abacobrasil.com.br
Link 2: www.fundamental.org.br

PÁGINA 4: Apresentação da organização participante:
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P27: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

P28: Possui procedimentos para redução, reutilização e
reciclagem de materiais?

Sim

P29: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não

P30: Por quais normas a organização é certificada? Outra(s) (especifique)
FUNDAMENTAL - Fundação Desenvolvimento
Ambiental / ACNH

P31: Faturamento (R$) anual em 2014: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P32: Investimento (R$) em ações ambientais em 2014:
(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P33: Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
23º Prêmio Expressão de Ecologia: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P34: Investimento (R$) com projetos culturais aprovados
pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em 2014: (favor
digitar somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P35: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2016 e no site
da Editora Expressão?

Não

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:
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