
Engenharia e Meio Ambiente
Soluções Integradas em

Sustentabilidade



A Âmbito Engenharia e Soluções
Ambientais é um dos eixos que
constitui o Grupo Âmbito, onde vem
se consolidando como uma dos
principais grupos de consultoria
especializada.

A empresa atua em todas as áreas da
engenharia, onde realiza diversos
projetos e possui em seu portfólio
vários clientes satisfeitos com o
serviço de qualidade prestados pelos
diversos profissionais atuantes na
empresa.

A Âmbito Engenharia é formada por
equipe multidisciplinar, composta
por engenheiros e consultores
especializados, com o objetivo de
atender ao seu empreendimento em
todos os aspectos.

O Grupo Âmbito oferece tecnologia e
alta performance na execução de obras
públicas e privadas.

 Oferecendo consultoria e serviços em
diversas áreas de atuação, para clientes
da área de varejo, indústria e serviços. 

Com vasta experiência no
desenvolvimento de projetos e estudos
que atendam integralmente a sua
necessidade.

Nossa trajetória revela a preocupação
com o aprimoramento constante,
essencial para a execução de serviços
de alta qualidade, desempenhando com
máximo critério, através de nosso
know-how e técnicas continuamente
atualizadas, atendendo aos interesses
de cada cliente de maneira específica,
propondo soluções que visam a mais
adequada proposta técnica/econômica
como produto final.



Credibilidade
Ética
Transparência 
Relacionamento 
Fidelidade
Confiança
Respeito ao meio ambiente e à sociedade.

Arquitetura e Urbanismo;
Engenharia e Construção;
Regularização corporativa;
Consultoria Ambiental.

Missão
Proporcionar aos nossos clientes resultados satisfatórios, focando na inovação,
sempre respeitando as pessoas e o meio ambiente. 

Visão
Se tornar referência em engenharia sustentável na integração de projetos,
produtos e prestação de serviços.

Valores

 
O Grupo Âmbito Engenharia atua em diversas áreas, prestando serviços para
clientes da área de varejo, indústria e serviços do inicio ao final sua obra.
Possuímos equipes especializadas em:

Empresas que constituem o Grupo Âmbito



CONSULTORIA
AMBIENTAL



LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O licenciamento ambiental é um instrumento de prevenção e fiscalização, instituído
pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981), que consiste
em um procedimento administrativo pelo qual o órgão competente licencia a
localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades

O licenciamento ambiental é uma exigência legal a que estão sujeitos todos os
empreendimentos ou atividades que empregam recursos naturais ou que possam
causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente.

É um procedimento administrativo pelo qual é autorizada a localização, instalação,
ampliação e operação destes empreendimentos e/ou atividades.
Para obter esse licenciamento, são feitos os serviços de análises, pareceres,
relatórios e planos com o objetivo de demonstrar a viabilidade ambiental do
empreendimento ou atividade a ser instalada.

A empresa é formada por profissionais especializados em diversas áreas do
conhecimento ligadas ao meio ambiente, elaborando estudos e programas de
avaliações ambientais e executando programas relacionados a natureza e ao meio. 



UNIDADES INDUSTRIAIS E
AGROINDUSTRIAIS

PROJETOS URBANÍSTICOS

SEGMENTOS

HOSPITAIS

LINHAS DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

A “Recuperação Ambiental” envolve todas as atividades que visam melhorar as condições
ambientais de um dado ecossistema degradado, constituindo uma denominação
genérica e equivalente ao termo “Recuperação de Áreas Degradadas” – RAD (Aronson et
al 2011).



MONITORAMENTO DA FAUNA E FLORA SILVESTRE

O monitoramento da fauna e flora silvestre é especialmente valoroso para o
entendimento de como as diversas populações de nossa fauna reagem, reagirão e/ou
estão reagindo aos potenciais fatores negativos impostos pela implantação de um
empreendimento ou pela ampliação de áreas já existentes.



EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
RIMA – RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

De acordo com a Resolução Conama de 1986: “impacto ambiental é qualquer
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente afetam:
I.    A saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II.   As atividades sociais e econômicas;
III.  A biota;
IV.   As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V.    A qualidade dos recursos ambientais.

http://www.matanativa.com.br/br/inventario-florestal/aumento-no-desmatamento-da-amazonia


CONSULTORIA
MINERAL



CONSULTORIA MINERAL

O setor mineral é a base da cadeia produtiva, sendo que os produtos gerados
pelas atividades mineradoras estão presentes no cotidiano da sociedade de
forma relevante e praticamente indispensável. 

Qualquer atividade de mineração, ou seja, retirada de substâncias minerais do
meio ambiente, requer licenciamento ambiental e o título minerário que
objetiva garantir que a extração ocorra de forma controlada.

AVALIAÇÃO HIDROGEOLOGIA

Nossa Atuação no Setor Mineral
Na área da mineração a Ambito Engenharia e Soluções Ambientais oferece serviços de
engenharia e consultoria mineral, desenvolvendo todas as atividades necessárias para
regularização de atividades minerais junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), Órgão
Federal, Secretarias Estaduais de Meio Ambiente ou Secretarias Municipais de Meio
Ambiente.

LAUDOS GEOLÓGICOS

ESTUDOS GEOLÓGICOS

PERMISSÃO DE LAVRA GARIMPEIRA

LICENCIAMENTO MINERAL

REGISTRO DE EXTRAÇÃO MINERAL

A avaliação hidrogeologia preliminar
busca caracterizar os aquíferos
disponíveis e fornecer subsídios
técnicos a projetos executivos de poços
profundos. 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/requerer-permissao-de-lavra-garimpeira
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-licenciamento-mineral
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-registro-de-extracao-mineral


CONSULTORIA
 

FLORESTAL



PRAD - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, tem o
objetivo de promover que uma área degradada possa no
futuro ter condições diferentes do original, porém com
possibilidade de restituição do ecossistema e da população
silvestre que por ora se fez presente no local

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANOS DE
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD'S



A manutenção é uma das etapas mais
importantes durante todo o processo de
recuperação de áreas degradadas, envolve,
dentre outras atividades, as operações de
replantio, coroamento (limpeza ao redor das
mudas do plantio ou da regeneração natural),
adubação de cobertura, combate a formigas
cortadeiras, irrigação e reparos de cercas,
quando o cercamento da área se fizer
necessário.

A manutenção é importante, por exemplo, em
áreas ocupadas por gramíneas, como
braquiárias, colonião ou capim-angola, sendo
necessário manter a área em recuperação sem
vegetação competidora, principalmente ao
redor de mudas plantadas ou em regeneração.

MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO

GESTÃO DE FLORESTAS PLANTADAS E NATIVAS



LEVANTAMENTO CIRCUSNTANCIADO –
LC (REFLORESTAMENTO)

INVENTÁRIO FLORESTAL – PARA FINS
LEVANTAMENTO FLORÍSTICO

INVENTÁRIO FLORESTAL – PARA FINS
DE PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL
- PEF

INVENTÁRIO FLORESTAL – PARA FINS
DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL -
PMFS



UNIDADES
Âmbito - Unidade São Paulo

Edifício Empresarial Mario Garnero Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1485   Jardim Paulistano, São
Paulo - SP, 01452-002

 Telefone: (11) 3797-6815

E-mail
contato@ambitoengenharia.com
comercial@ambitoengenharia.com

Âmbito - Unidade Mato Grosso 

Avenida Castelo Branco 1019, Centro Sul, Várzea
Grande - Mato Grosso, 78125-700,

Telefone:  (65) 3682-1696

E-mail
contato@ambitoengenharia.com
comercial@ambitoengenharia.com

www.ambitoengenharia.com

http://www.grupoambito.com.br/
tel:1137976815
mailto:contato@ambitoengenharia.com
mailto:comercial@ambitoengenharia.com
tel:6536821696
mailto:contato@ambitoengenharia.com
mailto:comercial@ambitoengenharia.com
https://grupoambito.com.br/


S o l u ç õ e s  I n t e g r a d a s
e m  S u s t e n t a b i l i d a d e

www.ambitoengenharia.com
Und. SP (11) 3797 - 6815 - Und. MT (65) 3682-1696

https://grupoambito.com.br/
tel:1137976815
tel:6536821696

