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APRESENTAÇÃO
A Sustenge - Engenharia Sustentável realiza estudos ambientais e viabiliza 
soluções com foco em sustentabilidade para empresas que necessitam se 
adequar à legislação ambiental, às que carecem de laudos técnicos de enge-
nharia e também às que desejam ser reconhecidas como referência em sus-
tentabilidade e padronização de processos, através da obtenção de um selo.

Além das atividades voltadas à sustentabilidade, ao meio ambiente e às cer-
tificações, são realizadas vistorias técnicas de apartamentos ou casas para 
recebimento junto à construtora ou para uso em ações judiciais, assim como 
vistorias de área comum de condomínios com foco na parte civil concomitan-
te à elaboração de projetos Hidrossanitários, Drenagem Pluvial, Separação de 
Água e Óleo e Prevenção e Combate a Incêndio, bem como, demais aprova-
ções junto à órgãos municipais, estaduais e federais.

Engenharia 
Sustentável 
com qualidade.



SERVIÇOS AMBIENTAL

Estudos, planos, relatórios e processos de licenciamento 
ambiental necessários a cada negócio, assim como suas 
variáveis:

Gestão de resíduos sólidos e líquidos em obras e condomínios;

PGRSL - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos;

PBA – Plano Básico Ambiental; 

PCA/ RCA – Plano de Controle Ambiental/ Relatório de Controle 
Ambiental; 

EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto 
Ambiental;

MCE – Memorial de Caracterização de Empreendimento;

MCO - Memorial de Caracterização de Obra;

LAS – Licença Ambiental Simplificada;

LP/ LI/ LO – Licença Prévia/ Licença de Instalação/ LO – Licença 
de Operação.

Terra Mundi 
Jardim América

Terra Mundi 
Santos Dumont

SUSTENTABILIDADE

Concepção estratégica de sustentabilidade em novos projetos;

Análise de estratégias para uso racional da água, energia e 
recursos personalizadas ao negócio;

Análise de viabilidade da implantação de Estações de Tratamento 
de Águas Cinzas (ETAC) e Estações de Tratamento de Águas 
Negras (ETE);

Laudo técnico de funcionamento de novas estações de 
tratamento;

Gestão da operação de ETACs.

ETAC Fluxo

ETAC
Acquabrasilis



CERTIFICAÇÕES

Consultoria de implementação e monitoramento de certificações 
ambientais e de qualidade, conforme segue:
 
Selo Azul da Caixa Econômica Federal;

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design 
do USGBC;

GBC Brasil Casa e Condomínio do GBC Brasil;

AQUA – Alta Qualidade Ambiental;

PBQP-H – Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 
Habitat; 

ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental. 

Terra Mundi 
Parque Cascavel

Terra Mundi 
Jardim América

ENGENHARIA

Vistorias técnicas em unidades habitacionais;

Vistorias de área comum com foco na parte civil;

Desenvolvimento de projeto Hidrossanitário;

Desenvolvimento de projeto de Drenagem Pluvial;

Desenvolvimento de projeto de Separação de Água e Óleo;

Desenvolvimento de projeto de Prevenção e Combate a 
Incêndio.



Construa com
sustentabilidade.

CONTATOS
+55 62 982092721
brunasantos@sustenge.com.br
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