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.

Equipe multidisciplinar, comprometida
e focada no respeito ao meio ambiente

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

Gestão ambiental para
empreendimentos do setor
energético
A Cia Ambiental atua em todas as fases
do licenciamento de empreendimentos
de geração de energia, especialmente
de matrizes renováveis: eólica, hidroelétrica, solar e de biomassa.
A empresa tem projetos desenvolvidos
em todo o território nacional, com experiência nas fases de planejamento,
implantação e gestão ambiental da
operação das estruturas e atuação
junto aos órgãos ambientais dos diversos estados brasileiros.

Serviços prestados para empreendimentos do setor elétrico:
Licenciamento ambiental completo, com execução de
estudos e relatórios de impacto ambiental (EIA-RIMA e
estudos simplificados) e condução de audiências públicas,
para Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs), parques eólicos, usinas solares e
térmicas à biomassa.
Licenciamento, incluindo elaboração de estudos ambientais, para linhas de transmissão e de distribuição.
Acompanhamento das obras de implantação dos projetos e
gestão de programas ambientais na fase de operação.
Elaboração de materiais informativos, lúdicos e condução
de ações junto à população local e trabalhadores, por meio
de programas de comunicação social e educação ambiental.
Realização de inventário florestal e plantio compensatório.
Condução de programas de afugentamento e resgate de
fauna e de resgate de flora, com equipe especializada
composta por médicos veterinários e biólogos, e com equipamentos próprios.

Acompanhamento de atividades de supressão de vegetação por engenheiros florestais.
Monitoramento da qualidade da água e hidrossedimentológico.
Monitoramento de ruídos, incluindo modelagem e predição
acústica, com desenvolvimento de metodologias próprias
às tecnologias aplicadas nos empreendimentos.
Avaliação de efeito de sombreamento (shadow f licker) e
interferência eletromagnética em empreendimentos
eólicos.
Modelagem de qualidade do ar e monitoramento para
empreendimentos térmicos à biomassa.
Apoio na elaboração e revisão de planos diretores de municípios impactados por novos empreendimentos.
Elaboração de PACUERA – Plano Ambiental de Conservação
e Uso de Reservatório Artificial para empreendimentos
hidrelétricos.
Delimitação de áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais, seguindo metodologia da Portaria IAP nº
069/2015, utilizada no Paraná para licenciamento de PCHs.

Em 2019, a Cia Ambiental recebeu o selo de fornecedor nível
prata da Copel através do Programa de Certificação de
Fornecedores da Copel Geração e Transmissão, que avalia com o
nível prata os fornecedores que atingem desempenhos muito
bons no cumprimento de contratos e têm bom relacionamento
com a Copel.

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

