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A Life Ambiental Engenharia e Consultoria iniciou suas
a�vidades no ano de 1992, com atuação voltada para as
áreas de operação de sistemas de saneamento e
licenciamento ambiental de estruturas.

No ano de 2011 a empresa passa a expandir suas a�vidades
nas áreas de meio ambiente, energia e geotecnologias
ampliando sua atuação no mercado.

A empresa conta com uma equipe técnica experiente nas
suas diversas áreas de atuação buscando a elaboração das
melhore alterna�vas para os trabalhos consolidados.

Nossa Missão

Proporc ionar aos c l ientes e parceiros soluções
personalizadas que atendam sua percepção de valor em
nossos serviços.

Nossa Visão

Ser a empresa de referência em engenharia e consultoria
junto a uma base sólida de qualidade e inovação.

Nossos Valores

É �c a , Re s p e i t o , E xc e l ê n c i a , S u s t e n t a b i l i d a d e ,
Comprome�mento, Segurança.

A Empresa
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Fabrício Jacques Vieira: Engenheiro Sanitarista e Ambiental/ Especialista em
Gerenciamento de Projetos – Experiência em gerenciamento de sistemas de
saneamento em escala municipal, modelagem hidráulica de sistemas de
abastecimento de água, projeto e execução de plantas para o tratamento de
água e esgoto, licenciamento ambiental de estruturas industriais e de
saneamento, projetos hidrossanitários, elaboração de planos municipais de
saneamento básico e Planos municipais de gestão de resíduos.

Magda Regina da Silva Magri: Química/ Engenheira Sanitarista e Ambiental –
Experiência na operação de sistemas de tratamento de água e esgoto,
licenciamento ambiental de estruturas e acompanhamento técnico e
responsabilidade técnica de processos industriais;

Maria Elisa Magri: Doutora em Engenharia Ambiental – Experiência no
desenvolvimento de pesquisas em saneamento ecológico, tratamento e
reuso de efluentes e lodo de esgotos, modelagem e avaliação de riscos
microbiológicos em sistemas ambientais;

Arnoldo Walter Neto: Engenheiro de Produção Civil – Experiência em gestão,
planejamento estratégico, qualidade, mapeamento de processos, projetos,
orçamentos , c ronogramas , coordenação de implantação de
empreendimentos eólicos e de PCHs/UHEs, saneamento (esgoto e
drenagem), planos de saneamento.

Fabiano Dias Botelho: Engenheiro Eletricista - Experiência em
instrumentação industrial, automação e elétrica no desenvolvimento de
projetos, coordenação, supervisão e planejamento de condicionamento,
planejamento de entrega (handover) de sistemas e susbsistemas, projetos e
gerenciamento de sistemas nas áreas de energia, óleo e gás e petroquímica,
projeto e estudo de viabilidade técnica e econômica no seguimento de
geração fotovoltaica.

Mateus Borges da Silva: Engenheiro Florestal – Experiência no planejamento
de a�vidades de manejo florestal, avaliação de a�vos florestais,
licenciamento de planos de manejo de florestas na�vas e elaboração de
cadastros mul�finalitários em Sistemas de Informações Geográficas.

Equipe
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O setor saneamento está cada vez mais associado não só ás medidas de
saúde pública como também à qualidade do ambiente.

Nossa equipe possui profissionais especialistas não só na área de
projeto como operação e elaboração de estudos para o setor.

O que fazemos:

- Planos municipais de saneamento básico;

- Projetos de sistemas de abastecimento de água (municipais,
loteamentos ou industriais);

- Projeto de sistemas de esgotamento sanitário (municipais,
loteamentos ou industriais);

- Estações de tratamento de água e esgoto (municipais,
loteamentos ou industriais);

- Projeto de sistemas de drenagem (municipais ou loteamentos);

- Sistemas de reuso de água cinza para fins não nobres;

- Sistemas de aproveitamento de água da chuva;

- Planos de gestão integrada de resíduos;

- Planos de gestão de resíduos da construção civil;

- Operação de estações de tratamento de água e/ou esgoto (em
escala residencial, industrial e municipal);

- Operação de sistemas de secagem de lodos;

- Monitoramento da qualidade da água e de efluentes
sanitários;

Saneamento
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Nesta área atuamos em consultoria técnica especializada bem como
apoio à área jurídica, viabilizando o empreendimento.

Elaboramos projetos ambientais e estudos, EIA, RIMA, EAS, PRAD, bem
como a execução de programas ambientais e supervisão / fiscalização
ambiental.

O que fazemos:

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

- EVA - Estudo de Viabilidade Ambiental;

- EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança;

- EAS - Estudo Ambiental Simplificado;

- RAS - Relatório Ambiental Simplificado;

- PBA - Plano Básico Ambiental;

- RDPA - Relatório Detalhado dos Programas Ambientais;

- Perícias e laudos ambientais;

- Análise de risco microbiológico;

- Supervisão e Coordenação Ambiental de Obras;

- Análise do Ciclo de Vida;

Meio Ambiente
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Em nossos trabalhos lançamos mão do uso das tecnologias mais
adequadas a cada finalidade.

O campo das Geotecnologias é uma das ferramentas que aplicamos na
melhoria de resultados e formulação de produtos capazes de atender
às necessidades de cada produto.

O que fazemos:

- Monitoramento ambiental temporal, de desmatamentos e de
áreas de risco;

- Mapeamento e Monitoramento de Encostas;

- Apoio ao Gerenc iamento Ambienta l de Obras de
Infraestrutura;

- Produção de Mapas Temá�cos para estudos ambientais como
EIA/Rima, EAS, ECA entre outros;

- Inspeção de locais de di� cil acesso como dutos e linhas de
transmissão;

- Acompanhamento de obras e construções;

- Mapeamento aéreo;

- Mapeamento e Monitoramento de Reflorestamento;

- Inspeção de plan�o e monitoramento de áreas plantadas;

- Levantamento de uso e ocupação do solo;

- Fotogrametria com georreferência;

- Geração de ortomosaico;

- Modelo Digital de Super� cie;

Geotecnologias
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O mercado de energias renováveis é certamente uma realidade que
veio pra ficar.

Porém, para que sua viabilidade se demonstre evidente são
necessárias estratégias calcadas no conhecimento não somente das
tecnologias envolvidas como também dos processos para sua
integração.

Assim buscamos oferecer uma diversidade de alterna�vas para o
atendimento de suas demandas.

O que fazemos:

- Elaboração de estudo de viabilidade técnica e econômica
(EVTE) no seguimento de geração fotovoltaica;

- Projetos de sistemas de geração de energia fotovoltaica;

- Projetos de instalações elétricas em nível comercial, industrial
e residencial;

- Projeto de estações e subestações de energia elétrica;

- Instrumentação industrial, automação e elétrica no
desenvolvimento de projetos;

- Coordenação, supervisão e planejamento de condicionamento
e comissionamento;

- Implementação de a�vidades de startup;

Energia

engenharia e consultoria

LifeAmbiental



O setor de pesquisa e desenvolvimento cons�tuído no seio da empresa
busca unir a experiência acadêmica e seus protocolos à aplicação em
escala.

Nosso obje�vo é não somente a elaboração de produtos como
também a melhoria de processos nas diferentes áreas de escopo de
atuação da empresa.

O que fazemos:

- Integração de sistemas de tratamento e plantas fotovoltaicas;

- Avaliação da eficiência de aplicação de lodo de sistema UASB,
para abatedouro bovino, em canteiro de infiltração;

Pesquisa e Desenvolvimento
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Entre em contato com a Life Ambiental Engenharia e

Consultoria e buscaremos atender suas necessidades.

Contato

+55 (48) 3024 9527/ +55 (48) 99913-1922

lifeambiental.engenharia@gmail.com

www.lifeambientalengenharia.com.br
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