O que fazemos

Estudos Ambientais - Elaboração e execução:
-

Estudo de Impacto Ambiental - EIA / Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
Plano de Controle Ambiental - PCA
Plano Básico Ambiental - PBA
Plano de Engenharia Ambiental - PEA
Relatório Ambiental Anual
Avaliação Ambiental
Análise de Risco Ambiental
Assessoria técnica junto aos órgãos ambientais
Licenciamentos ambientais
Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais - LAIA

Flora - elaboração e execução
-

Inventários florestais e florísticos - amostral e censo
Parecer Técnico de Vegetação
Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD
Recuperação de Área de Preservação Permanente - APP
Romaneio de madeira
Plano de Reposição Florestal
Plano de Manejo de Unidade de Conservação

Fauna - elaboração e execução
-

Inventário faunístico
Gestão de fauna - Resgate e Monitoramento de fauna silvestre
Monitoramento de fauna atropelada
Monitoramento de fauna aquática

Geotecnologia
- Análise de cobertura vegetal por sensoriamento remoto
- Análise de uso do solo por meio de sensoriamento remoto
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- Elaboração de cartografia temática
- Elaboração de mapas
- Levantamento com GPS

Responsabilidade Social
- Elaboração de diagnóstico socioeconômico
- Elaboração de projetos de desenvolvimento em comunidades rurais
- Elaboração e execução de projetos de educação ambiental

Meio Abiótico - elaboração e execução
- Gestão da qualidade do ar
- Monitoramento de Ruído Ambiental
- Plano de Monitoramento da qualidade da água e efluentes
- Monitoramento hidrológico (leituras de réguas diárias, medição de descarga líquida dos
rios de interferência e volume pluviométrico)
- Monitoramento hidrogeológico (dinâmica Aquífera e qualidade da água subterrânea)
- Plano de Gestão de Resíduos Sólidos - PGRS
- Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de Saúde - PGRSS
- Plano de Emergência Ambiental

Produção e tecnologia florestal
- Elaboração de projetos de manejo florestal sustentável
- Planejamento e execução de colheita florestal
- Controle de qualidade de operações florestais
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