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Somos uma empresa de consultoria ambiental
fundada em 2010, sediada em Brasília e
atuante em todo o Brasil, voltada a atender
processos ﬁm a ﬁm de licenciamento
ambiental ou etapas especíﬁcas deste rito.

Princípios
Respeito aos clientes e equipe
Responsabilidade e pontualidade
Ética proﬁssional e lealdade
Qualidade e transparência

Uma empresa em
constante evolução
Incentivo à capacitação contínua das
equipes de colaboradores
Inclusão do ciclo de melhoria contínua
PDCA em todas as atividades

CONHECENDO A ECOPROJECT

Quem Somos?

Estudos de Impacto Ambiental, Planos de Controle Ambiental e Planos
Básicos Ambientais para o licenciamento de empreendimentos como
rodovias, terminais portuários, pontes, indústrias, estruturas de
telecomunicação, linhas de transmissão, usinas de geração de energia,
mineração, aeroportos e sistemas de saneamento e abastecimento.
Estudos de Impacto de Vizinhança e processos urbanísticos para
atividades diversas que alterem o cotidiano de comunidades locais,
como hipermercados, shopping center, aeroportos, terminais
rodoviários e Estações Rádio Base.
Estudos de impacto ao patrimônio arqueológico, acompanhamento,
prospecção e resgate arqueológico.
Planos de Recuperação de Áreas Degradadas para áreas de extração
mineral, rodovias, ferrovias, indústrias e canteiros de obras.

O QUE FAZEMOS?

ESTUDOS AMBIENTAIS E TÉCNICOS

Licenciamento ambiental de empreendimentos variados, como rodovias
estruturas de telecomunicações, indústrias, atividades minerárias,
atividades agrícolas, dragagem em corpos hídricos, terminais portuários
e infraestrutura urbana.
Monitoramento ambiental para instalação e operação de todos os tipos
de empreendimentos.
Execução de Plano de Gestão Ambiental, Plano Ambiental para a
Construção, Monitoramento da Qualidade da Água, Programa de
Educação Ambiental, Programa de Comunicação Social, Programa de
Controle e Monitoramento de Processos Erosivos.
Obtenção de Autorização de Supressão Vegetal para atividades
diversas, como rodovias, pontes, mineração, redes de ﬁbra óptica,
hipermercados, condomínios comerciais e residenciais.

O QUE FAZEMOS?

LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO
AMBIENTAL

Projetos de engenharia para Estações Rádio Base em todos os Estados
do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.
Projetos de sistemas de drenagem pluvial em áreas de extração mineral.
Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental para
empreendimentos novos ou em operação (avaliação de regularidade).
Auditoria e Perícia ambiental.
Treinamentos e palestras na área ambiental, com alinhamento aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.
Implantação de processos de sustentabilidade nas operações
empresariais.

O QUE FAZEMOS?

PROJETOS SUSTENTÁVEIS E
PLANEJAMENTO AMBIENTAL

CLIENTES

Luís Alberto de Oliveira Santos
Ÿ Geólogo pela UFRGS (2001).
Ÿ Especialista em Gestão e Tecnologias Ambientais pela Escola Politécnica da USP (2017).
Ÿ Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Escola Politécnica da USP (2019).
Ÿ Especialista em Gestão de Áreas Contaminadas, Desenvolvimento Urbano Sustentável e Revitalização de Brownﬁelds pela USP (2020).
Ÿ Especialista em Direito Ambiental e Urbanístico pela PUC-MG (2020).
Ÿ Cursos de aperfeiçoamento em instituições como Harvard University/Harvard School of Public Health, University of Florida, University of

Illinois e Rice University.
Ÿ 20 anos de experiência na elaboração e coordenação de Estudos de Impacto Ambiental.
Ÿ Ex-consultor IBAMA/PNUD para a avaliação técnica de Estudos de Impacto Ambiental em linhas de transmissão e gasodutos.
Ÿ Perito Ambiental registrado junto ao TJDFT.
Ÿ Palestrante em Congressos Nacionais e Universidades.

Ana Paula Catoia
Diretora Administrativa
Advogada pela UNIPLAN (2012).
Membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB-DF.
Especialista em Direito do Agronegócio pela Faculdade LEGALE.
Especialista em Direito do Consumidor pela Faculdade LEGALE.
Especialização em Direito Médico e da Saúde; Direito Previdenciário; Família; Civil e Processual Civil pela Faculdade LEGALE.
Cursos de aperfeiçoamento nas áreas ambiental, contratual e administrativa em instituições como FGV, ESA-BA, ESA-PR, ESA-CE, ESANacional, IETEC, UNISC, SEISC e Faculdade Unyleya
Ÿ Experiência em Estudos de Viabilidade Jurídica e emissão de pareceres para processos de licenciamento ambiental e urbanístico.
Ÿ Experiência em auditorias e Estudos de Impacto Ambiental para diversos empreendimentos.
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NOSSA EQUIPE

Diretor Técnico

As equipes técnicas da Ecoproject Ambiental dispõem de formação e pósgraduação em áreas diversas aplicáveis ao setor, como engenharia civil,
engenharia ambiental, química, geograﬁa, biologia, engenharia ﬂorestal, gestão
ambiental, agronomia, geologia, economia, sociologia e arqueologia,
possibilitando a realização plena de estudos de qualquer natureza.
Dispomos de equipe ﬁxa em Brasília - DF e em São Carlos - SP, bem como
colaboradores em todo o território nacional, atendendo a demandas especíﬁcas
para estudos ambientais ou processos de licenciamento.
Os programas internos de capacitação da Ecoproject Ambiental incluem o
estímulo e apoio (físico e ﬁnanceiro) para programas de graduação, pós-graduação
e capacitação de seus colaboradores, com isso investindo não apenas na empresa,
mas, em especial, no crescimento das pessoas que a compõem.
Com vistas a prover o melhor desempenho em seus projetos e otimizar os
resultados, a Ecoproject Ambiental investe em tecnologia de ponta, dispondo dos
mais atuais softwares e hardwares aplicáveis aos serviços.

NOSSA EQUIPE

Equipe e Tecnologias

www.ecoproject.com.br
+55 (61) 3297-0200
+55 (61) 98163-3204
ecoproject-ambiental
ecoproject.ambiental
ecoproject_ambiental
QS 03, Lotes 3/5/7/9, Salas 1307 e 1308
Edifício Pátio Capital
Águas Claras, Brasília - DF
CEP: 71.953-000

ENTRE EM CONTATO

ecoproject@ecoproject.com.br

