ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

A FLORAM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE é uma empresa de engenharia e gestão ambiental que desenvolve
estudos e serviços com a abrangência e profundidade de análise necessária para obter soluções ambientais
inovadoras com qualidade e comprometimento, garantindo sua aprovação pelos órgãos de controle e de
fiscalização ambiental.
As principais áreas de atuação da Floram são:

Licenciamento Ambiental
A FLORAM detém vasta experiência na gestão de
processos de licenciamento ambiental junto aos órgãos
Estaduais de Meio Ambiente, Secretarias Municipais de
Meio Ambiente e outros órgãos de controle ambiental. Com
isto, a Floram já obteve licenças ambientais de todas as
modalidades, outorgas, autorizações, anuências etc.
A experiência da Floram abrange empreendimentos de
naturezas diversas, tais como geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, saneamento básico,
agropecuária, adutoras, gasodutos, barragens, rodovias,
aeroportos, mineração, portos, silvicultura, loteamentos e
condomínios, centros de serviços, centros comerciais, área
florestal, irrigação etc.

Estudos e Serviços
Ambientais e Sociais
Envolve estudos ambientais de várias categorias para atendimento à
legislação ambiental brasileira e estudos de cumprimento de
condicionantes das Licenças Ambientais, tais como EIA/RIMA, Planos e
Programas Ambientais (PBA, PCA, PRAD, PEA, PCS, PGR, PGRSU etc),
além de serviços de monitoramento ambiental, Inventários Florestais,
avaliações ambientais específicas, gerenciamento e assessoramento
ambiental, fiscalização ambiental de obras etc.
A Floram também desenvolve estudos e serviços na área social,
envolvendo a mobilização social, cadastramento de famílias, elaboração
de diagnósticos socioambientais, planejamento participativo, estudos de
implantação de tecnologias comunitárias etc.

Nossa expertise na área
ambiental nos permite
conciliar agilidade,
inovação e qualidade em
nossos projetos, trazendo
mais benefícios nos
resultados apresentados.

Estudos e Serviços
Arqueológicos
O estudo do Patrimônio Histórico e Cultural é uma exigência cada vez
mais constante no processo de licenciamento de empreendimentos de
médio e grande porte. Os estudos arqueológicos desenvolvidos pela
Floram englobam todas as etapas definidas pela legislação vigente,
principalmente, Diagnóstico, Prospecção, Salvamento, Monitoramento
e Educação Patrimonial. Visam também compatibilizar os impactos
potenciais gerados por um empreendimento e a necessidade de
preservar o patrimônio histórico e cultural local.

Geoprocessamento
e Topografia
As atividades de mapeamentos com imagens de satélite e elaboração de
mapas temáticos são recursos importantes utilizados pela Floram no
desenvolvimento dos seus estudos. Também desenvolve serviços de
topografia, georreferenciamento rural, cadastramento fundiário e
atividades com equipamentos topográficos de precisão.

Projetos de Engenharia
Ambiental
A Floram desenvolve estudos de viabilidade, projetos básicos e
projetos executivos de saneamento básico para empreendimentos
de esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos, tratamento e
distribuição de água, bem como a fiscalização das obras de
implantação destes empreendimentos.
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Estudos Urbanísticos
e Regionais
A experiência da Floram engloba a elaboração de Planos de
Desenvolvimento Regional, Planos Estaduais, Planos Intermunicipais e
Planos Municipais de Saneamento, de Recursos Hídricos e de Resíduos
Sólidos; Estudos de Impacto de Vizinhança; Avaliação Ambiental
Estratégica, Avaliação Ambiental Integrada, Planos de Manejo para
Unidades de Conservação, Plano Diretor Municipal etc.

Implementação de Políticas Públicas
de Gestão Ambiental e Gestão Territorial
Abrange a realização de estudos para avaliação, atualização e
elaboração de políticas públicas aplicadas à gestão ambiental e gestão
territorial, entre eles, pactos de gestão ambiental compartilhada,
estruturação institucional de secretarias municipais de meio ambiente,
legislação ambiental, treinamento e capacitação de equipes dos órgãos
municipais de meio ambiente.
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EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
Engenheiros Ambientais;

Engenheiros de Minas;

Engenheiros Florestais;

Engenheiros da Computação;

Engenheiros Agrônomos;

Economistas;

Engenheiros Sanitaristas;

Sociólogos;

Engenheiros Civis;

Tecnólogos em Gestão Ambiental;

Biólogos;

Analistas de Sistemas;

Veterinários;

Assistentes Sociais;

Arqueólogo/Historiador;

Profissionais da Comunicação;

Geógrafos;

Administradores de Empresas;

Geólogos;

Advogado/Bacharel em Direito.

Arquitetos e Urbanistas;
Engenheiros Químicos;
Engenheiros Cartógrafos;
Engenheiros de Segurança do Trabalho;
Engenheiros Eletricistas;
Engenheiros Mecânicos;

COMPROMISSO,
SERIEDADE E
EFICIÊNCIA.
Fundada em 1998, a Floram é uma empresa de engenharia e gestão ambiental que desenvolve projetos,
estudos e serviços com abrangência e , profundidade de análise necessária para obter soluções ambientais
inovadoras com qualidade e comprometimento, garantindo sua aprovação pelos órgãos de controle e de
fiscalização ambiental.
Nossa expertise na área ambiental nos permite conciliar agilidade, inovação e qualidade, características
marcantes em cada detalhe de nossos trabalhos.
VISÃO: Expandir nacionalmente, ampliando nossa atuação no setor público e privado, em um período de até
5 anos e com uma visão estratégica dos negócios, tornando-se uma referência na prestação de serviços em
gestão, engenharia e planejamento ambiental.
MISSÃO: Oferecer serviços de gestão, engenharia e planejamento ambiental, primando pela qualidade,
consistência técnica e atendimento diferenciado, superando as expectativas de nossos clientes e que sejam
desenvolvidos em um ambiente que favoreça o aprimoramento profissional dos nossos colaboradores e
respeito aos princípios da sustentabilidade.

A equipe da Floram está preparada para
desenvolver estudos e serviços em
licenciamento, meio ambiente, área social,
estudos arqueológicos, geoprocessamento
e topografia, projetos de engenharia
ambiental,
estudos
urbanísticos
e
regionais, além de atuar na implementação
de políticas públicas de gestão ambiental e
gestão territorial.
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