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CERTIFICAÇÃO SELO EMPRESA SUSTENTÁVEL – SES 

Formulário de Avaliação 

Edição Piloto Jericoacoara 

 
CHECK LIST DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO SELO EMPRESA SUSTENTÁVEL 

Empresa: Ventos de Jeri CPNJ: 10.384.079/0001-55 

Responsável da empresa pelas informações: Tamara 

Telefone: (85) 8917-8814 

E-mail: reservas@ventodejeri.com 

 

EIXO 1: USO RACIONAL DA ÁGUA 

Requisitos do Selo Empresa Sustentável 
(Formulário) 

Tipo 
Especificação do Documento 

Enviado 
Fotos Status 

Item 1.1 - Possui ligação com a rede de 
abastecimento municipal de água? 
 
*Obrigatório desde que a área seja abrangida pelo 

abastecimento público. 

Obrigatório 
Conta de água/ esgoto Cagece 

Mês 06/2019. 

 

Conforme 
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Item 1.2 - Possui poço com outorga? 
 
*Obrigatório desde que a área não seja abrangida 

pelo abastecimento público. 

Obrigatório 

Outorga de direto de uso nº 
1329/2017 

 
Portaria Nº 1949/2017 

 

 

Conforme 

Item 1.3 - Realiza limpeza periódica da caixa 
d’água e/ou cisterna? 

Obrigatório 
A empresa apresentou 

declaração e recibo, visto que 
terceiriza o serviço. 

 

Conforme  
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Item 1.4 - A caixa d’água é vedada? Obrigatório 
A empresa apresentou relatório 

fotográfico. 

 

Conforme 

Item 1.5 - Realiza captação de águas 
pluviais? 

• Reservatório de Acumulação 

• Reservatório de Retardo 
 
 

Obrigatório 

Em acordo com a Comissão 
Técnica de Avalição, ficou 

determinado que os 
empreendimentos que 

possuírem palhoça como 
coberta ficarão isentos deste 
item, visto que não é possível 

colocar calhas para a captação 
de água neste material. 

 

 

 

N/A 
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Item 1.6 - Realiza monitoramento da 
qualidade da água bruta? 
 
*Caso seja utilizado em atividades que envolvam 

consumo humano.  

Obrigatório 

 A Pousada realiza exames 
periódicos da qualidade da 
água. Análise físico cada 06 
meses e 

análise completo (físico-
químico) cada 12 meses. A 

empresa comprovou através do 
envio dos laudos. 

 

Conforme 

Item 1.7 - Possui área permeável no 
terreno? 

Opcional 
A empresa confirmou o item 
através de relatório fotográfico. 

 

 

 

Conforme 



 

5 
 

Item 1.8 - Realiza tratamento da água bruta? 
 
* Caso seja utilizado em atividades que envolvam 

consumo humano. 

Opcional 

O tratamento da água bruta do 
poço é feito através de um 

dosador de cloro automático, 
limpeza semestral da caixa 
d’água e filtro com carvão 

ativado na área da cozinha. 

 

 

Conforme 

Item 1.9 - Possui dispositivos para redução 
do consumo de água: NBR 15.097/04 
(Mínimo 50%)? 
 
- Possui bacia sanitária com duplo 
acionamento? 
- Possui mictórios com acionamento de água 
por meio de dispositivos economizadores? 
- Possui redutor de vazão em torneiras? 
- Possui redutor de vazão em chuveiros? 
 
* Não foi possível verificar a quantidade total 
de itens nos estabelecimentos em 
decorrência da alta temporada e ocupação 
dos leitos, sendo assim impossível verificar 
se atende ao mínimo de 50%. Ficou 
decidido, pela Comissão Técnica de 
Avaliação, que pela apresentação dos 
relatórios fotográficos e com a vistoria in loco 
os empreendimentos, se comprovassem a 
existência desses subitens, estariam 
conformes. 

Opcional 
A empresa comprovou o item 

através de registro fotográfico e 
visita in loco. 

 

Conforme 
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EIXO 2: DESTINAÇÃO DE EFLUENTES  

Item 2.1 - Possui ligação com a rede 
coletora de esgoto? 

Obrigatório Conta de água/ esgoto Cagece 
Mês 06/2019 

 

Conforme 

Item 2.2 - Possui fossa séptica? 
 
 * Obrigatório desde que a área NÃO seja 
abrangida pelo serviço público de 
abastecimento de esgoto. 

Obrigatório 

De acordo com o responsável, 
esse empreendimento não 

possui fossa. Área abrangida 
pela Cagece. 

- N/A 

Item 2.3 - Realizou limpeza da fossa?  
 
*item válido apenas para os 
empreendimentos que responderam ao item 
acima. 

Opcional 

De acordo com o responsável, 
esse empreendimento não 

possui fossa. Área abrangida 
pela Cagece. 

- N/A 

Item 2.4 - Possui estação de tratamento de 
efluente (ETE) própria? 

Opcional 

Em decorrência do 
empreendimento possuir 
ligação direta com a rede 

coletora esse item torna-se N/A 

- N/A 
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Item 2.5 - Realiza monitoramento periódico 
dos efluentes, atendendo a legislação 
ambiental pertinente?  
 
*Item válido apenas para os empreendimentos que 

responderam ao item acima.  

Opcional 

Em decorrência do 
empreendimento possuir 
ligação direta com a rede 

coletora esse item torna-se N/A 

- N/A 

Item 2.6 - Destina adequadamente o lodo 
proveniente da ETE?  
 
*Item válido apenas para os empreendimentos que 

responderam ao item acima. 

Opcional 

Em decorrência do 
empreendimento possuir 
ligação direta com a rede 

coletora esse item torna-se N/A 

- N/A 

EIXO 3: GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Item 3.1 - O empreendimento possui PGRS? Obrigatório 
Comprovado através do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos – PGRS. 

 

Conforme 
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Item 3.2 - O empreendimento realiza 
separação dos resíduos sólidos úmidos e 
secos? 

Obrigatório 

O empreendimento realiza a 
separação dos resíduos úmidos 
e secos. Comprovado através 

de visita in loco e relatório 
fotográfico. 

 

Conforme 

Item 3.3 - O empreendimento realiza 
armazenamento coletivo?  
 
(CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001) 

Obrigatório 

O empreendimento possui um 
local próprio onde armazena 
tambores com os resíduos 
separados. Comprovado 

através de relatório fotográfico e 
visita in loco. 

 

Conforme 
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Item 3.4 - Possui contrato com associação 
de catadores ou empresa de coleta de 
resíduos? 

Obrigatório 
O empreendimento possui 
contrato com a associação de 
catadores local - Recicleiros 

 

Conforme 

Item 3.5 - A empresa pratica consumo 
sustentável? 

Obrigatório 

O empreendimento faz uso de 
toalhas de algodão no lugar da 
toalha de papel, canudo 
biodegradável, além de possuir 
placas com orientações para o 
descarte correto de resíduos. 
Comprovado através de 
relatório fotográfico e visita in 
loco.  

 

Conforme 
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Item 3.6 - O empreendimento realiza 
compostagem? 

Opcional 
O empreendimento não realiza 

compostagem. 
- Não 

pontuou 

EIXO 4: USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

Item 4.1 - Possui projeto para redução do 
consumo energético? 

Obrigatório 

O empreendimento possui 
placas solares para 

aquecimento da água dos 
banheiros, além de possuir 

automação dos dispositivos de 
iluminação na área externa. 

Comprovado através de registo 
fotográfico e visita in loco. 

 

Conforme 

Item 4.2 - O empreendimento faz uso de 
energias renováveis? 

Opcional 

O empreendimento faz uso das 
energias renováveis através 

das placas solares. 
Comprovado com registro 
fotográfico e visita in loco. 

 

Conforme 
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Item 4.3 - Possui sistema de aquecimento 
de água a gás ou solar? 

Opcional 

O empreendimento faz uso das 
placas solares para 

aquecimento de água. 
Comprovado com registro 
fotográfico e visita in loco. 

 

 

Conforme 

Item 4.4 - Possui Eletrodomésticos com o 
Selo Procel A, segundo regulamento 
publicado pelo Inmetro/Procel? 

Opcional 

O empreendimento possui 
aparelhos Selo Procel A, como 

é o caso de ar condicionado 
nos quartos e eletrodomésticos 
na cozinha. Comprovado com 
registro fotográfico e visita in 

loco. 

 

 

 

Conforme 
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Item 4.5 - O empreendimento possui 
automação dos dispositivos de iluminação? 

Opcional 

O empreendimento possui 
automação dos dispositivos de 

iluminação em sua área 
externa, além de automação na 

iluminação com placas de 
energia nos apartamentos. 

 

Conforme 

EIXO 5: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

Item 5.1 - A empresa possui Sistema de 
Gestão Ambiental – SGA – implementado? 

Obrigatório O empreendimento apresentou 
o SGA. 

 

Conforme 
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Item 5.2 - Possui mão de obra local 
contratada? 

Obrigatório 
O empreendimento comprovou 
esse item com o Registro de 

Empregado. 

 

Conforme 

Item 5.3 - O empreendimento realiza ou 
participa de algum projeto social ou 
ambiental? 

Obrigatório 

O empreendimento participou 
das oficinas da Semana do 
Meio Ambiente promovidas 

pelo ICMBio durante o mês de 
Junho. Comprovado através de 

relatório fotográfico. 

 
 

 

 

Conforme 
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Item 5.4 - A empresa opera com 
fornecedores que possuem práticas de 
sustentabilidade? 

Obrigatório 
O empreendimento enviou uma 
declaração com fotos anexadas 

comprovando o item. 

 

Conforme 

Item 5.5 - A empresa proporciona 
acessibilidade para PCD*s? 

Opcional O empreendimento não possui 
acessibilidade. 

- 
Não 

pontuou 

Item 5.6 - A empresa proporciona benefícios 
aos seus colaboradores? (Plano de saúde, 
cesta básica, assistência médica, 
treinamentos, ginástica laboral.) 

Opcional 

De acordo com o responsável, 
a empresa não dispõe de 

benefícios para seus 
colaboradores. 

- Não 
pontuou 

Item 5.6 - Promove formação aos 
colaboradores sobre temas ambientais? 

Opcional A empresa não apresentou 
documentação. 

- Não 
pontuou 
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Item 5.7 - A empresa mantém campanhas 
de sensibilização voltadas para os clientes? 

Opcional 

O empreendimento promove 
palestras sobre educação para 

jovens e adultos, aberto ao 
público. Comprovado através 
de relatório fotográfico e breve 

descrição, bem como a 
recepção com água de coco e 
com canudos biodegradáveis 
afim de orientar o turista sobre 

as boas práticas da vila. 
Comprovado através de 

relatório fotográfico. 
 

Conforme 

Item 5.8 - A empresa realiza periodicamente 
controle integrado de vetores e pragas 
urbanas? 

Opcional 
A empresa enviou o certificado 

de dedetização, validando o 
item. 

 

 

Conforme 

 

OBSERVAÇÕES: Toda informação e documentação fornecida na certificação e que consta nesse check list é de inteira 

responsabilidade da empresa. 
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RESULTADO: 

Resultado / Categoria Obrigatórios Opcionais  Resultado Pontos 

Conformes 16 9  Item Conforme 25 

Não Aplicável 2 4  Item Não Aplicável 6 

Não cumpriu 0 4  Total de pontos 31 

 

 

CONCLUSÃO: 

O empreendimento somou ao total 31 pontos, recebendo a Certificação na Categoria Ouro. 

 

Fortaleza, 31 de agosto de 2020. 

 

 

________________________________ 
Representante da Sema  

 
 
 

________________________________ 
Representante da Seuma 

________________________________ 
Representante da Cagece 

 
 

________________________________ 
Representante do IFCE 
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________________________________ 
Representante da Arce 

 
 

________________________________ 
Representante da Cogerh 

 
 
 
 

________________________________ 
Representante Senac  

________________________________ 
Representante Sebrae 

 


