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Asteka é uma empresa dedicada a prestar serviços de consultoria, 
treinamentos e assessoria na área ambiental e de qualidade para os 
mais variados segmentos de mercado. Com o objetivo de amenizar 
os impactos de atividades poluidoras e utilizadoras de recursos 
naturais, a Asteka oferece soluções sustentáveis que fortalecem o �
crescimento competitivo das empresas.

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM VÁRIOS SEGMENTOS

Automotivo

Telecomunicações

Óleo e Gás

Bens de Consumo 

Construção Civil

Mídia e Entretenimento

Energia

Mineração

Química e Petroquímica

Siderurgia

Tecnologia

Outros

  NOSSA EQUIPE E ESTRUTURA

A Asteka Ambiental possui características 
próprias, constituída por uma equipe técnica multi-
disciplinar especializada em questões ambientais. 
Dispõe de equipamentos modernos que auxiliam 
no desenvolvimento das suas atividades. Para o 
atendimento às necessidades de seus clientes, a 
Asteka Ambiental conta com a parceiria de vários 
consultores e empresas, que formam uma reserva 
de mão-de-obra qualificada para o desempenho de 
atividades de recorrência eventual.
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SEU PARCEIRO NA ÁREA AMBIENTAL



www.asteka.eng.br

  NOSSOS SERVIÇOS

Levantamento de atividades no entorno do site;
Laudo estrutural / estabilidade de edificação;
Laudo de pressão sonora;
Elaboração/aprovação de projeto de controle de 
ruído;
Obtenção de declaração de imunidade (não 
incidência de ITBI);
Averbação de ato societário;
Elaboração de projeto e memorial para �
unificação de terrenos;
Averbação de alteração de denominação social;
Obtenção de CND da obra;
Levantamento de documentos oficiais para 
averbação;
Levantamentos aéreos (topográficos, aerofoto-
grametria, uso e ocupação do solo, etc;
Averbação de retificação administrativa de 
terreno;
Levantamento de confrontantes;
Elaboração de diagnóstico de conformidade 
legal e regularidade documental;
Emissão de Declaração de Isenção Ambiental;
Estudo de Impacto Ambiental – EIA;
Relatório de Impacto do Meio Ambiente – RIMA;
Estudo de Impacto Vizinhança – EIV;
Estudo de Conformidade Ambiental – ECA;
Estudo Ambiental Simplificado – EAS;
Relatório de Caracterização Ambiental – RCA;
Roteiro de Caracterização de Empreendimento;
Obtenção licença junto ao Instituto Florestal;
Realização de inspeções e auditorias internas;
Elaboração e gestão documental do sistema de 
gestão ambiental;

Publicações em jornais ou diários oficiais;
Atendimento de notificações diversas;
Acompanhamento de vistoria de agentes fiscali-
zadores; 
Laudo ou levantamento de cobertura vegetal;
Plano de Recuperação de Área Degradada;
Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais 
e de Serviços de Saúde – PGRI/PGRSS;
Plano de Monitoramento de Ruído – PMR;
Inventário Nacional de Resíduos Sólidos;
Laudo dos Níveis de Pressão Sonora;
Plano de Atendimento a Emergências – PAE;
Regularização junto ao IBAMA;
Licenciamento de Produtos controlados pela 
Polícia Federal, Exército e Polícia Civil;
Licenciamento de Transporte de Produtos Perigo-
sos – TPP;
Alocação de profissionais  in company;
Obtenção licença do IBAMA;
Plano de gestão ambiental – PGA;
Plano de controle ambiental – PCA;
Obtenção de parecer de uso do solo;
Obtenção de licença da vigilância sanitária;
Obtenção / Renovação de AVCB, CLB ou 
documento equivalente;
Estudo pré-COMAR;
Obtenção de Inexigibilidade de COMAR;
Obtenção de COMAR; 
Levantamento topográfico cadastral;
Levantamento Planialtimétrico;
Serviços de Qualidade e de Gestão Empresarial;
Construção e implantação de novas fábricas produ-
tivas;

  NOSSOS NÚMEROS

+14
ANOS DE

MERCADO

+ 450
CLIENTES

+ 3.000
PROJETOS
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Atendimento em todo território nacional
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  TELECOMUNICAÇÕES

A Asteka possui uma equipe especializada para 
desenvolver projetos de qualidade diferenciada a 
empresas que prestam serviços de telecomunicações. 
Nossos consultores elaboram todos os estudos 
necessários e trabalham em conjunto com as equipes 
técnicas das operadoras para garantir uma solução 
adequada às suas necessidades.

  INFRAESTRUTURA
Grandes obras começam com planejamento e muito 
estudo de vários fatores e possibilidades. Com isso, a 
Asteka é a empresa ideal para elaborar um projeto 
sustentável e de qualidade superior para sua 
construção.  Independentemente das características 
do terreno e da estrutura, possuímos serviços com 
diversas soluções e alternativas.

  INDÚSTRIAS E SERVIÇOS

A indústria está sempre em foco quando o assunto é 
sustentabilidade e meio ambiente. Para manter-se em 
um mercado cada vez mais rigoroso, é de extrema 
importância que se elaborem estudos detalhados 
sobre cada projeto e que se desenvolvam alternativas 
diferenciadas para atividades de risco. A Asteka possui 
uma equipe com expertise e soluções que mantêm a 
qualidade e a integridade da sua empresa. 
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  SERVIÇO AUTOMOTIVO

A indústria automotiva possui exigências de altíssima 
qualidade quando o assunto é sustentabilidade e meio 
ambiente, além de velocidade e custos.
Para manter-se neste mercado cada vez mais competiti-
vo, é de extrema importância que os projetos sejam 
personalizados, adequados a velocidade e necessidade 
de cada cliente. A Asteka está preparada para fornecer 
mão de obra para suporte completo ao sistema de gestão 
ambiental, treinamentos, suporte em auditorias, as 
melhores práticas no gerenciamento de resíduos, e o 
completo atendimento as condicionantes ambientais, 
além de outros serviços na área ambiental, sempre 
visando fornecer tranquilidade e redução de custos aos 
clientes.

  NOSSOS SERVIÇOS

Auditorias ISO 14k, técnicas e de conformidade 
legal para o processo de licenciamento ambiental 
da Fábrica, sites remotos, fornecedores produtivos 
e não produtivos, incluindo os escopos de terrapla-
nagem, construção civil, instalação de infraestrutu-
ra e equipamentos;
Elaboração dos relatórios de monitoramento 
ambiental referentes aos programas ambientais 
exigidos nas condicionantes das licenças ambien-
tais do empreendimento;
Gerenciamento e controle de ações para o atingi-
mento das metas de consumo de água, consumo de 
energia, disposição final de resíduos sólidos, emis-
sões atmosféricas e efluente industrial;
Treinamentos in-company e site share 

  PRINCIPAIS CLIENTES

COMPRESSORES
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E mais 450 clientes satisfeitos.

Consultorias em gestão empresarial e de quali-
dade, re-estruturação departamental, melhoria 
em processos administrativos e de produção, 
redução de custo, indicadores e solução de 
problemas;
Processos de transferências de linhas de produ-
ção, processos, produtos e plantas industriais;
Treinamento e consultoria BPMN 2.0 (mapea-
mento de processos);
Alocação de profissionais para atendimento 
in-company;
Implantação de sistemas de gestão ambiental, 
saúde e segurança ocupacional e de qualidade;
Elaboração de procedimentos operacionais relacio-
nados à questões de proteção ambiental;
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