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O que faz uma Consultoria ambiental? 
 BELO HORIZONTE, SANTA LUZIA, NOVA LIMA, SABARÁ, BETIM, CONTAGEM, IGARAPÉ, ITAÚNA, DIVINÓPOLIS, 

ITAGUARA, SETE LAGOAS, PARÁ DE MINAS / MINAS GERAIS 
 

Autora: SOUSA, A.J.M – Bióloga Licenciada e Bacharela em Gestão Ambiental, Especialista em Avaliação de 
Impactos Ambientais e Recuperação de Áreas Degradadas na empresa Licenciar Consultoria Ambiental Ltda, março 
de 2016. 

A Consultoria Ambiental é uma área que está crescendo cada vez mais, sendo muito 

procurada por empresas, instituições e governos. A área de Consultoria 

Ambiental serve para avaliar os danos biológicos e ambientais que um projeto, 

empresa ou situação podem causar. 

A Consultoria ambiental, conta com uma equipe multidisciplinar da área de meio 

ambiente para analisar e averiguar projetos ou as atividades de uma empresa e as 

relaciona às regras e legislações para garantir que todas as atividades são conduzidas 

de modo que cause o mínimo possível de impactos ao meio ambiente. Elabora plano 

de ações para garantir que toda a atividade seja gerenciada de forma a atender as 

legislações ambientais e que as organizações não tenham que pagar multas ou 

infrações ambientais. Além disso, desempenha uma melhor gestão ambiental do 

empreendimento auxiliando e atrelando eficiência e sustentabilidade.  

Hoje, determinadas empresas possuem um setor de Meio ambiente que dão total 

suporte; quando a empresa não conta com o seu próprio departamento de meio 

ambiente, a melhor solução tem sido sair à procura de consultorias ambientais que 

realizem esse tipo de serviço. Essa tem sido a escolha da maioria das organizações, 

até mesmo por questões financeiras. E, por isso, não é difícil encontrar uma empresa 

que preste esse tipo de serviço. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o 

mercado de Consultoria ambiental está bem aquecido e com muitas opções. Porém, 

deve-se atentar para escolher bons profissionais, que possuem experiência, 

dedicação, bom relacionamento com órgãos ambientais e que ofertem toda a 

consultoria necessária. 

 A LICENCIAR CONSULTORIA AMBIENTAL é uma empresa que realiza diversos 

serviços nessa área de meio ambiente. Detêm de uma equipe multidisciplinar para 

oferecer as melhores estratégias de Licenciamento Ambiental com o compromisso 

de promover o melhor para o cliente e para o meio ambiente, ressaltando a ética e 

dedicação em nossos acordos. Nossos resultados são reconhecidos por trazer a 

transparência e eficiência no desenvolver de cada serviço para nossos clientes, 

fornecendo orientação para o cumprimento da legislação ambiental, em busca de 

promover o desenvolvimento sustentável. Estamos sediados na cidade 

de Contagem/Minas Gerais, na grande metropolitana de Belo Horizonte, atendemos 

todas as regiões Brasileiras. 

 

Por que a LICENCIAR CONSULTORIA AMBIENTAL? 
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 Agilidade nos processos ambientais; 

 Consultoria especializada; 

 Bom relacionamento com órgãos ambientais; 

 Análises específicas para seu seguimento; 

 Sistema de gestão; 

 Coordenador específico para seu serviço; 

 Equipe multidisciplinar; 

 Vasta experiência ambiental; 

 Comprometimento com o cliente e meio ambiente; 

 

 
Entre em contato ou acesse nossas páginas para conhecer melhor a Licenciar 

Consultoria Ambiental! 

 

Nossos contatos: 

 Fixo: (31) 2568 - 3031 

 Fixo: (31) 3398 3027 

 Email: licenciar@licenciarambiental.com.br 

 Site: http://licenciarambiental.com.br 

 Face book: https://www.facebook.com/licenciarambiental 

 Blog: http://licenciarambiental.blogspot.com.br/  

 


