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A Cia Ambiental
Desde 2003, a Cia Ambiental oferece 
a seus clientes assessoria técnica 
especializada e atualizada na área de 
meio ambiente.  A empresa conta com 
uma equipe multidisciplinar capacitada 
nas áreas de: 

> Gestão Ambiental, Biologia, 
Engenharia Florestal, Engenharia 
Química, Comunicação Socioambiental, 
Geografia, Geologia, Socioeconomia, 
Engenharia Ambiental e de 
Bioprocessos e Direito Ambiental.



Nossos valores

Ética
Ser coerente, justo e transparente nas 
atitudes, ações e atividades desenvolvidas.

Competência
Manter a empresa atualizada buscando 
sempre qualificação e inovação em níveis 
cada vez mais elevados.

Relacionamento
Prezar pelo relacionamento baseado no 
comprometimento, responsabilidade e 
confiança com clientes, fornecedores e 
colaboradores.



Nossos valores

Comprometimento
Cultivar a lealdade e a cooperação, 
integrando as ações que priorizam os 
objetivos da empresa.

Desempenho
Promover resultados que atendam 
e superem as expectativas dos 
clientes, colaboradores e dirigentes 
da organização, primando pela 
sustentabilidade ambiental.

Respeito ao meio ambiente



Estrutura
> Equipe técnica especializada com mais de 50 
colaboradores. 

> Consultores especialistas associados e 
empresas parceiras nas áreas de arqueologia, 
comunidades tradicionais e componente 
indígena.

> Sede em Curitiba e filial em Paranaguá.

> Escritórios regionais descentralizados 
conforme projetos em execução.  

> Equipamentos de alta tecnologia. 

> Frota de veículos para realização de 
trabalhos em campo.



Estrutura
> Equipamentos para monitoramento e 
salvamento de fauna.

> Medidores de parâmetros da água para 
análises in-situ. 

> Equipamentos para serviços de hidrometria 
(medição de vazão/ hidrossedimentologia).

> Medidores de nível de pressão sonora 
(ruídos), medidor de vibração e software 
CADNA-A para modelagem de propagação 
acústica.  

> Opacímetro (medidor de emissões 
atmosféricas).

Cachorro-do-mato-vinagre (Speothos venaticus)  - espécie rara em 
imagem capturada através de armadilha fotográfica (camêra trap)



Estrutura

> Software AERMOD-VIEW para modelagem de 
dispersão atmosférica.

> Equipamentos para sondagem e análises de 
solo/geotecnia.

> Equipamentos para amostragem/manejo da 
flora.

> Estrutura para condução de programas de 
plantio. 

> Softwares para inventário florestal, 
geoprocessamento e desenho técnico.

> Parceiros nas áreas de análises laboratoriais, 
imagens de satélite, análises de risco e tráfego.



Conheça 
nossos serviços



Serviços
Licenciamento ambiental 
completo
Assessoramos nossos clientes em todas as 
etapas do licenciamento ambiental, dos 
primeiros estudos aos trâmites necessários 
para cada licença.

Através do processo de licenciamento 
ambiental são autorizadas e emitidas 
as licenças para a localização, a 
instalação, a ampliação e a operação 
de empreendimentos e atividades que 
utilizem recursos naturais ou que tenham 
a possibilidade de causar poluição ou 
degradação ao meio ambiente.



Serviços
Elaboração e execução de 
estudos, planos e programas 
ambientais

• PGRS – Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

• PGRCC – Plano de Gerenciamento de 
Resíduo da Construção Civil 

• PDM – Plano Diretor Municipal 

• Programas de resgate e monitoramento de 
fauna e flora 

• Programas de plantio 

• Coleta e avaliação de ar, água e solo 

• Monitoramento de ruídos 

• Monitoramento de emissões atmosféricas 

• Modelagens de qualidade da água, 
emissões atmosféricas e ruídos 

• Avaliação ambiental preliminar de áreas 
para instalação de empreendimentos

• EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto Ambiental 

• EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 

• RAP/RAS – Relatório Ambiental Prévio e 
Relatório Ambiental Simplificado 

• PCPA/PCA – Plano de Controle da Poluição 
Ambiental 

• EA/RA/PBA – Estudo Ambiental, Relatório 
Ambiental e Plano Básico Ambiental 



Serviços
Educação e comunicação 
ambiental

Assessoria completa na 
tramitação de projetos

Avaliação de passivos 
ambientais

Auditoria ambiental

Mapeamento e cartografia 
ambiental



Serviços
Desenvolvimento de 
sistemas de gestão 
ambiental, incluindo ISO 
14.001

Capacitação na área de meio 
ambiente

Condução e organização de 
audiências públicas

Apoio jurídico na área de 
meio ambiente



Áreas de atuação



Áreas de atuação
Indústria e serviços
Os procedimentos de licenciamento 
de atividades industriais e de serviços 
variam de acordo com a atividade e 
porte dos empreendimentos. A Cia 
Ambiental auxilia seus clientes na 
realização dos procedimentos corretos 
para licenciamento de cada atividade.

Somos capacitados para realizar a 
análise de viabilidade ambiental 
de projetos que se encontram em 
planejamento. 



Áreas de atuação
Infraestrutura
A Cia Ambiental possui técnicos 
especializados nas áreas rodoferroviária 
e portuária. 

Atuamos tanto nas fases de planejamento 
e implantação quanto na gestão 
ambiental da operação das estruturas.



Áreas de atuação
Energia

Nossos serviços são compatíveis 
com todas as fases do licenciamento 
de empreendimentos de geração de 
energia, especialmente de energias 
renováveis:

• Hidrelétrica
• Eólica
• Solar
• Biomassa



Áreas de atuação
Novas tecnologias

Em parceria com o Centro de 
Desenvolvimento de Tecnologias 
Ambientais – CDTA, a Cia Ambiental 
estuda novas tecnologias para 
atendimento e solução de problemas 
ambientais de seus clientes. 

Atuamos principalmente em projetos 
relacionados ao aproveitamento de 
resíduos agrícolas e urbanos para 
geração de energia renovável.



Áreas de atuação

Gestão e monitoramento 
ambiental

Executamos o monitoramento ambiental 
de obras e operação de empreendimentos 
com o objetivo de aprimorar 
contínuamente as atividades de nossos 
clientes.

Revisamos as ações de implementação 
dos planos e programas ambientais 
estabelecidos ou exigidos pelo 
empreendedor e órgãos ambientais 
de forma a orientar e controlar a 
instalação, operação, manutenção e 
outras atividades segundo os princípios 
de proteção ao meio ambiente.



Clientes



Alguns de nossos clientes

TRANSLEAD
empreendimentos



Alguns de nossos clientes



Alguns de nossos clientes



Contato
Rua Mal. José Bernardino Bormann, 821
Batel, Curitiba – PR
41 3336 0888

comercial@ciaambiental.com.br 
ciaambiental@ciaambiental.com.br
www.ciaambiental.com.br


