Soluções voltadas à
sustentabilidade
corporativa estratégica

Assessoria
ambiental
estratégica

A Cia Ambiental presta serviços
de consultoria, auditoria, elaboração e execução de estudos
e programas ambientais. Oferecemos soluções sustentáveis
para orientar empreendedores,
entidades e organizações, promovendo a integração dos empreendimentos com a sociedade e com o meio ambiente.

Disponibilidade para atuar em todo o
território nacional e América Latina.

Serviços
Identificação e pré-avaliação ambiental de áreas para instalação de empreendimentos.
Apoio na concepção e planejamento do empreendimento.
Licenciamento ambiental completo.
Elaboração de estudos ambientais.
Gestão ambiental das obras e operação.
Auditoria ambiental.
Mapeamento e cartografia ambiental.
Desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental, incluindo ISO 14.001.
Capacitação na área de meio ambiente.
Condução e organização de reuniões técnicas e audiências públicas.
Apoio jurídico na área de meio ambiente.

Estrutura e equipe
Equipe técnica especializada, com mais de 60 colaboradores diretos, consultores especialistas associados e empresas parceiras nas áreas de arqueologia, comunidades tradicionais,
componente indígena e análises laboratoriais.
Sede em Curitiba (PR), filial em Paranaguá (PR) e escritórios regionais descentralizados
conforme projetos em execução.
Equipamentos para medição sonora e de vibração, qualidade do ar e água, amostragens
de flora e fauna, sondagens e análises de solo, geoprocessamento (SIG), softwares, entre
outros.
Realização de modelagem de propagação sonora, de emissões atmosféricas e qualidade
do ar.
Frota própria de veículos para realização de trabalhos em campo.

Gestão ambiental para
empreendimentos ferroviários
A Cia Ambiental atua desde 2007 em projetos de expansão e
gestão ferroviária no Brasil, com experiência nas fases de
planejamento, implantação e na gestão ambiental da operação
das estruturas. A empresa tem cerca de 150 projetos desenvolvidos com empresas do ramo ferroviário nos estados de Santa
Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Elaboração de programas ambientais e estudos em destaque:
Licenciamento completo de trecho ferroviário e terminal multimodal realizado no Mato Grosso, considerado estudo de caso
pela agilidade do processo, em que foram executados o licenciamento prévio, com estudo e relatório de impacto ambiental
(EIA-RIMA) e condução de audiência pública, o licenciamento
de instalação, com plano básico ambiental (PBA), o acompanhamento das obras de implantação e a gestão de programas
ambientais na fase de operação.
Gestão ambiental das obras de duplicação da ferrovia para
Santos, durante aproximadamente 3 anos.
Licenciamento de obras de ampliação e implantação de pátios
de cruzamento ferroviário.
Estudos ambientais para reativação de trechos ferroviários de
baixa densidade.
Avaliação e estudo de unidades operacionais de manutenção
de locomotivas, vagões, postos de abastecimento, oficinas e
terminais.
Gestão da implantação de obras de arte pontuais, como viadutos.

Realização de inventário florestal, plantio compensatório e cortinamento vegetal.
Condução de programas de afugentamento e resgate de fauna e de resgate de flora, com equipe especializada
composta por médicos veterinários e biólogos.
Acompanhamento de atividades de supressão de vegetação por engenheiros florestais.
Monitoramento de fauna, fauna atropelada e de passagens de fauna. Elaboração de estudos de análise de paisagem
e proposição fundamentada em aspectos ambientais e de engenharia de locais propícios para implantação de
passagens de fauna.
Monitoramento de ruídos (fontes fixas e passagem de composições) em malha ferroviária e unidades de apoio,
incluindo modelagem e predição acústica, com desenvolvimento de metodologias próprias ao modal e participação
em discussões técnicas nacionais.
Imageamento e mapeamento de malha ferroviária e aspectos ambientais relevantes de sua faixa de domínio e áreas
de influência (áreas de sensibilidade e relevância socioambiental, incluindo mananciais e captações de água, áreas
protegidas e cadastro de invasões da faixa de domínio).
Apoio à elaboração e revisão de planos diretores de municípios impactados por novos empreendimentos.
Experiência em projetos industriais, de comércio e serviços associados à cadeia produtiva, assim como no atendimento a portos públicos e privados, no licenciamento e gestão ambiental.

Saiba mais sobre nossos serviços:
Rua Mal. José Bernardino Bormann, 821
Batel, Curitiba – PR
41 3336 0888
ciaambiental@ciaambiental.com.br
www.ciaambiental.com.br

