


Somos o meio pelo qual empresas e poder 
público resolvem suas necessidades no setor 
ambiental de forma descomplicada e eficaz, 
por meio de uma equipe multidisciplinar, 
com profissionais qualificados que estão em 
constante aperfeiçoamento. 

Nossa história está alicerçada em uma 
trajetória de muito trabalho ao longo 
de mais de 10 anos. Junto ao setor 
público e privado nos empenhamos 
em encontrar as melhores soluções 
a fim de gerar um desenvolvimento 
equilibrado entre o ambiental, social 
e econômico na busca de um meio 
ambiente mais saudável.

SOBRE Ao sermos eficientes e 
pragmáticos transformamos 

a forma como as pessoas 
entendem e interagem 
com o meio ambiente, 

através de boas práticas e 
ações voltadas à educação 

ambiental, que já faz parte da 
cultura da Lógica.

Somos especialistas e 
referência em assessoria 

ambiental. Em cada projeto 
reforçamos nosso propósito 

em garantir um meio 
ambiente saudável para 

quem vive aqui. 



ESPECIALISTAS

Bióloga
Engenheira Agrônoma
Engenheira Ambiental

Engenheiro Civil
Engenheiro Químico

Geóloga
Química Industrial

Técnico em Agropecuária
Técnico Segurança do Trabalho

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Comércio
Construção civil

Empreendimentos imobiliários
Imóveis rurais

Indústria
Infraestrutura

Órgãos públicos
Serviços

NASCEMOS 
DA VONTADE DE 
FAZER MAIS.



Assessoria técnica
Suporte técnico aos setores 
administrativos e gabinete de prefeitos
Laudos e pareceres técnicos
Avaliação de desempenho do órgão 
ambiental municipal

Construção Civil
Plano de gerenciamento de RCC

Gestão Ambiental Positiva
Projetos de educação ambiental
Desenvolvimento e capacitação de 
funcionários em treinamentos 
e workshops
Workshops de licenciamento ambiental
Workshops de gestão de resíduos

Loteamentos
Licenças ambientais
Plano de arborização urbana
Planos de compensação ambiental
Reposição florestal 
Plano de gerenciamento RCC

Mapas temáticos
Solo; recursos hídricos; área de 
preservação permanente; vegetação; 
Relevo; hidrografia; uso e cobertura 
do solo; curvas de nível; sub-bacia 
hidrográfica; entre outros

Plano de gerenciamento de resíduo 
sólidos urbanos

Planos de arborização urbana

Elaboração e acompanhamento da 
implantação do plano de 
arborização municipal

Planos de saneamento básico

Projeto de extração mineral
Elaboração de laudo biológico e geológico
Plano de controle ambiental
Relatório de impacto ambiental

Projetos biológicos e geológicos
Fauna; flora; solo e subsolo

Projetos de licenciamento ambiental
Licença prévia
Licença de instalação
Licença de operação
Estudos de viabilidade técnica ambiental 
para possível Instalação de obras civis

Projetos na área de saúde
Plano de gerenciamento de 
resíduos da saúde
Projeto de licenciamento ambiental 

AUDITORIA AMBIENTAL

ASSESSORIA AMBIENTAL INTELIGENTE

SERVIÇOS



GARANTIR O 
MEIO AMBIENTE 
SAUDÁVEL PARA
QUEM VIVE 
AQUI!

EMPRESA COM 
REGISTRO:

SOMOS 
SEGURANÇA 

E CREDIBILIDADE 
EM  PROJETOS 

AMBIENTAIS.



51 3726 3101
51 9 9660 0426

Rua Duque de Caxias
812 - Lajeado - RS


