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Desde 2016 realiza estudos ambientais e viabiliza soluções

de engenharia com foco em sustentabilidade para negócios

que desejam trilhar o caminho do equilíbrio social,

ambiental e financeiro.



BRUNA SANTOS e VÍVYAN MATTOS

 Tecnologia  em Saneamento Ambiental – IFG 2011;

 Engenharia Civil – PUC Goiás 2015 e UNIP 2018;

 Pós graduação em Construções Sustentáveis – INBEC;

 1ª Consultora GBC Brasil certificada no estado de Goiás pelo 

Green Building Council Brasil (GBC Brasil);

 Gerente do 1º projeto certificado GBC Brasil Condomínio;

 Consultoria em Sustentabilidade e Certificações pela Sustenge

Engenharia Sustentável.



Eixos de trabalho



Eixos de trabalho - Sustentabilidade

• Concepção estratégica de sustentabilidade em novos projetos;

• Análise de estratégias para uso eficiente da água, energia e recursos personalizados ao negócio;

• Análise de viabilidade da implantação de estações de tratamento - ETEs e ETACs;

• Laudo técnico de funcionamento de novas estações de tratamento;

• Gestão da operação de estações de tratamento em operações.



Eixos de trabalho



Eixos de trabalho - Engenharia

• Vistorias técnicas em unidades habitacionais;

• Vistorias de área comum com foco na parte civil;

• Desenvolvimento de projeto hidrossanitário;

• Desenvolvimento de projeto de drenagem pluvial;

• Desenvolvimento de projeto de separação de água e óleo;

• Desenvolvimento de projeto de prevenção e combate a incêndios.



Eixos de trabalho



Eixos de trabalho - Ambiental

• Gestão de resíduos sólidos e líquidos em obras e condomínios;

• Abertura de processo e acompanhamento de licenciamento ambiental – LAS, LP, LI e LO;

• Elaboração de estudos, planos e relatórios ambientais – PGRSL, PBA, PCA/RCA, 

EIA/RIMA, MCE, MCO.



Eixos de trabalho



Eixos de trabalho - Certificações

• Consultoria de implantação e monitoramento de certificações ambientais;

• Consultoria de implantação e monitoramento de certificações de qualidade;

Já conquistamos junto com nossos clientes e parceiros 6 certificações, sendo a nossa maior conquista o 1º 

empreendimento certificado GBC Condomínio do Brasil.



Contatos

Bruna Santos

(62) 98209-2721

brunasantos@sustenge.com.br

Vívyan Mattos

(62) 98244-9938

vivyanmattos@sustenge.com.br
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