


Desde 2009 atuando em todo território nacional, a In Natura 
Soluções Ambientais dedica-se à prestação de serviços nas áreas de 
consultoria ambiental, licenciamento, auditorias e projetos de engenharia 
em meio ambiente.

Os serviços são especializados em atender empreendimentos públi-
cos e privados, como: 

• Obras de infraestrutura (loteamentos, mineração, rodovias, aero-
portos, ferrovias, portos, saneamento, aterros industriais e públicos 
e unidades de tratamento de gás, biogás, etc);
•  Geração e transmissão de energia; 
•  Indústrias e serviços; 
•  Construção civil, leve e pesada. 
A empresa é formada por equipe técnica multidisciplinar contando 

com as seguintes especialidades:
•  Engenharia Ambiental;
•  Engenharia Cartográfica;
•  Engenharia de Segurança do
    Trabalho;
•  Engenharia Civil;
•  Biologia;
•  Sociologia; 
•  Antropologia;
•  Paleontologia;

•  Geologia;
•  Arqueologia; 
•  Topografia;
•  Engenharia Agronômica; 
•  Geografia;
•  Química Ambiental;
•  Engenharia Florestal;
•  Bacharel em Direito.
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A energia é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, sendo um 
dos principais insumos para o crescimento econômico e social, por outro lado 
oferece um grande número de impactos ao meio ambiente.

Estar atento às particularidades das diferentes formas de geração de en-
ergia (hidrelétrica, solar, eólica, etc) garante a redução dos impactos ao meio 
ambiente, respeitando os requisitos legais e garantindo assim a utilização dos 
recursos do planeta de forma consciente.

Essencial para o desenvolvimento econômico do país, a área de 
infraestrutura representa importante investimento e os mais diversos benefícios 
para a população. A atenção aos aspectos ambientais deve estar presente em 
todas as etapas do empreendimento, desde a concepção e planejamento até a 
execução do projeto. Isso é fundamental para cumprir com a legislação, reduzir 
custos e aumentar a competitividade da instituição.

Ainda que, com perspectivas diferentes, infraestrutura e meio ambiente são 
temas que andam juntos: o primeiro visa o desenvolvimento estrutural do país 
e o segundo pretende garantir uma vida sustentável para as próximas gerações.

Áreas de atuação



Fundamental para a vida humana e para a economia, o setor de indústria 
e serviços deve estar em constante busca do equilíbrio entre o meio ambiente 
e a produtividade.

Reconhecer os impactos ambientais das indústrias e empresas é o primeiro 
passo para descobrir formas de revertê-los ou amenizá-los, garantindo 
assim a adequação às normas legais, otimizando os custos e aumentando a 
competitividade.

A sustentabilidade na construção civil é um tema cada vez mais 
indispensável para qualquer empresa do segmento, isso significa cuidados 
durante toda a execução  da obra.

Muitos impactos podem ser evitados, garantindo, inclusive, um retorno 
financeiro ao empreendimento. Para isso, é essencial que o projeto seja desen-
volvido também com um olhar sustentável, respeitando a legislação e seguin-
do as políticas para redução de ações prejudiciais ao meio ambiente.

Áreas de atuação



O Licenciamento Ambiental é uma exigência legal a que estão 
sujeitos todos os empreendimentos ou atividades que empregam 
recursos naturais ou que podem causar algum tipo de poluição ou 
degradação.

É um procedimento administrativo pelo qual é autorizada a 
localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e 
atividades, através da avaliação do órgão fiscalizador. Esta análise se 
dá pela apresentação de projetos e estudos que atestam as medidas 
tomadas para proteção do meio ambiente.

A In Natura, através de seu corpo técnico, orienta seus 
clientes, elabora os projetos necessários com a devida 
responsabilidade técnica e acompanha todo o processo 
licenciatório junto ao órgão competente.

Licenciamento Ambiental



• Estudos de viabilidade ambiental prévio – etapa pré-investimento;
• Estudos ambientais para regularização;  
• Avaliação Ambiental Integrada – AAI;
• Licenças ambientais: LP, LI, LO;
• Planos ambientais: PBA, PCA, PAS, PACUERA, PUR e PRAD;
• Relatórios ambientais: RAS, RAP, RCA e RADA;
• Análises de riscos;
• Planos diretores;
• EIA/RIMA; 
• Estudo de impacto de vizinhança e de trânsito - EIV e PGT; 
• Outorgas  de direito de uso de recursos hídricos;
• Autorizações ambientais para diversas finalidades; 
• Cadastro ambiental rural - CAR;
• Monitoramento da qualidade do ar e água;
• Inventário e monitoramento de fauna e flora;
• Estudo preliminar e confirmatório de passivos ambientais;
• PGRS;
• Topografia;
• Corte e aterro;
• Defesa técnica ambiental;
• Redução de ruído ambiental.

• Licença prévia (LP);
• Licença de instalação (LI);
• Licença de operação (LO);
• Licença ambiental simplificada (LAS);
• Licença ambiental de regularização (LAR); 
• Regularização de licença de operação (LOR);
• Autorizações ambientais;
• Auditoria compulsória;
• Outorga de captação e descarte de efluente;
• Perícias ambientais.

Projetos e estudos: Processos administrativos:

Licenciamento Ambiental



A In Natura Soluções Ambientais possui Serviços Técnicos especializados 
em obter resultados precisos para a implantação de novos empreendimentos. 

Contamos com equipamentos de alta precisão, equipe especializada e as 
mais atualizadas bases georreferenciadas. São esses os fatores que garantem o 
compromisso da In Natura com a qualidade dos serviços de geoprocessamento, 
cartografia, topografia e geodésia.

•  Levantamento topográfico planialtimétrico;
•  Levantamentos topográficos cadastrais de áreas urbanas e rurais;
•  Nivelamento geométrico;
•  Locação de lotes, de linhas, de nivelamento e de furos de sondagem e obras civis;
•  Demarcação de áreas urbanas e rurais;
•  Implantação de pontos de apoio para arqueologia;
•  Transporte de coordenadas IBGE para o sítio;
•  Topobatimetria;
•  Serviços topográficos de campo, elaboração de plantas, com base nas diretrizes 
da ANEEL relativas a estudos e projetos;
• Cadastro ambiental rural indígenas, quilombolas e comunidade - CAR.

Projetos e estudos:

Topografia, cartografia e geodésia 



•  Elaboração de diagnósticos socioeconômicos;
•  Elaboração, implantação e gestão de projetos sociais; 
•   Elaboração e execução dos programas vinculados às condicionantes socioambientais;
•  Programas de valorização histórico municipal;
•  Programa de comunicação social;
•  Programa de educação ambiental; 
•  Programa de educação para a saúde;
•  Plano de compromisso do empreendimento;
•  Programa de extrativismo; 
•  Programa de fomento ao empreendedorismo; 
•  Elaboração de programas de responsabilidade social. 

A responsabilidade social tem se tornado estratégica para o desenvolvimento 
sustentável, sendo fundamental uma gestão eficaz no ambiente onde novos 
projetos serão desenvolvidos. 

Possuir uma gestão ética, transparente e respeitando a legislação garante 
um bom relacionamento com a comunidade, de maneira a conciliar o 
empreendimento com todas as partes envolvidas.

Projetos e estudos:

Socioambiental

UTFPR Câmpus Guarapuava



A geologia ambiental engloba diversas ferramentas capazes de analisar 
e planejar a ocupação das áreas direta e indiretamente afetadas pelo 
empreendimento, levantando riscos e minimizando os impactos ao ambiente. 

• Avaliação de áreas potencialmente contaminadas;
• Auditorias;
• Perícia ambiental; 
• Acompanhamento ambiental e assessoria ambiental; 
• Serviços de hidrogeologia e outorga para aproveitamento de recursos hídricos; 
• Laudos geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos;
• Identificação de nascentes; 
• Ensaio de permeabilidade;
• Sondagens;
• Instalação de poços de monitoramento; 
• Serviços de apoio a processos de exploração mineral junto ao DNPM – 
requerimento de áreas e relatório final de pesquisa;
• Elaboração, gerenciamento e execução de projetos de pesquisas geológicas;
• Serviços de sondagem e investigações geofísicas;
• Modelagem geológica e geoquímica por métodos computacionais, estudos 
estatísticos e geoestatísticos e avaliação de reservas e teores.

Projetos e estudos:

Geologia | Meio físico 



Os estudos voltados para a fauna e flora contemplam projetos, planos e 
demais ferramentas que têm como finalidade avaliar e acompanhar a diversidade 
biológica dentro de um ecossistema. 

A In Natura conta com uma equipe técnica especializada para a realização 
do trabalho de coleta de informações, identificação das espécies, elaboração de 
relatórios e estudos específicos para cada etapa do licenciamento. Isso garante a 
redução de impactos ambientais e vai de encontro com a legislação vigente. 

• Elaboração, protocolo e acompanhamento até o deferimento dos planos de 
trabalho para a elaboração do termo de referência frente aos órgãos ambientais; 
• Realização do levantamento ou inventário; 
• Elaboração do estudo de impacto ambiental;
• Elaboração do relatório de impacto ambiental;
• Monitoramento ambiental; 
• Elaboração de programa de resgate de fauna e de flora;
• Elaboração e execução dos planos básicos ambientais;
• Estudo de componente indígena e quilombolas; 
• Inventário florestal;
• Levantamento florístico;
• Plano de manejo; 
• RPPN;
• Plano de recuperação de área degradada.

Projetos e estudos:

Fauna/Flora | Meio biótico



A In Natura atua realizando estudos e serviços para criar uma inter-
relação nas áreas de antropologia, meio ambiente e tecnologia, que permitam 
aos empreendimentos - públicos ou privados - o desenvolvimento sustentável 
de todos os envolvidos, respeitando a legislação e reduzindo os impactos 
socioambientais.

Realizar estudos arqueológicos e de patrimônio (material e imaterial) são 
fundamentais para proteger os bens culturais e cumprir com as exigências legais. 
A In Natura Soluções Ambientais possui equipe técnica com capacidade para 
promover a viabilização de empreendimentos visando comum acordo entre as 
partes envolvidas para o desenvolvimento dos Estudos Ambientais necessários 
para o Licenciamento Ambiental e manutenção do Patrimônio Arqueológico.

• Estudos antropológicos necessários para os processos de licenciamento 
ambiental e estudos; 
• Desenvolvimento junto às populações tradicionais dos planos, programas e 
projetos do PBA;
• Coordenação de plano básico ambiental;
• Execução de planos básicos ambientais;
• Laudos periciais;
• Relatórios técnicos informativos;
• Relatórios de identificação de territórios quilombolas e indígenas;
• Articulação e mobilização de comunidades tradicionais;
• Registros escrito e visual dos saberes tradicionais;
• Construção da genealogia de famílias;
• Estudos para o incentivo e troca de saberes tradicionais entre pajés, parteiras, 
agentes indígenas de saúde (AIS) e técnicos de saúde do DSEI;
• Elaboração de livros didáticos com professores indígenas, quilombolas, 
comunidade e alunos.

• Auxílio para o preenchimento da FCA;
• Avaliação de impacto aos bens culturais tombados, valorados e registrados;
• Programa de gestão de bens culturais tombados, valorados e registrados;
• Acompanhamento arqueológico durante a execução das obras – Nível II;
• Avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico – Nível III (Programa de 
diagnóstico arqueológico interventivo);
• Avaliação de potencial de impacto de patrimônio arqueológico – Nível IV; 
• Projeto integrado de educação patrimonial;
• Levantamento de bens edificados com valor histórico.

Projetos e estudos:
Projetos e estudos:

AntropologiaArqueologia 



Serviço de Auditoria Ambiental e Acompanhamento do cumprimento 
da legislação e licenças de operação, bem como a realização de medidas para 
assegurar a proteção ao meio ambiente.

A In Natura realizou a Auditoria Ambiental de Acompanhamento em um 
dos principais aeroportos do país, o Santos Dumont, no Rio de Janeiro-RJ. O 
trabalho teve por objetivo: 

• Auditar o cumprimento das condicionantes da Licença de Operação do 
aeroporto emitida pelo INEA;

• Verificar o atendimento das normativas legais ambientais no âmbito 
federal, estadual e municipal;

• Identificar fatores de risco e efetividade das medidas utilizadas para 
assegurar a proteção ao meio ambiente, em se tratando de resíduos sólidos, 
efluentes líquidos, emissões atmosféricas, ruídos ambientais, proteção de fauna 
e flora. 

A auditoria foi conduzida de acordo com as diretrizes da DZ-056.R-3, por 
uma equipe de 4 auditores que conduziram a análise prévia da documentação 
legal do sítio, definiram o escopo e o plano de auditoria, o qual foi aprovado pela 
auditada, realizaram a auditoria in loco e montaram o Relatório de Auditoria, 
entregue ao órgão ambiental municipal para registro e aprovação.

Cases

RODONORTE – CCRINFRAERO
Monitoramento Ambiental de obras nas BR-277, BR-376, PR-151 e BR-373 para 

atendimento das condicionantes das Licenças Ambientais bem como atendimento ao 
Sistema de Gestão Ambiental da CCR. 

Com base nos indicadores ambientais específicos do cliente, a In Natura vai a 
campo de forma periódica e sistemática com equipe especializada e multidisciplinar 
para atendimento e levantamento das condicionantes detalhadas em check-list 
e fichas de avaliação previamente elaboradas, registrando medidas adotadas e 
reportando correções necessárias.  Este escopo abrange ainda:  

• Vistoria mensal em cada obra de duplicação; 
• Elaboração de fichas de ocorrências;
•Apresentação de relatório mensal específico para cada empreendimento em 

obra  de duplicação / LI emitida; 
• Relatórios de requerimento de Licença de Operação;
• Relatórios para obtenção de autorizações ambientais/florestais para pequenas 

intervenções, tais como: áreas de apoio (bota-fora e jazidas), correções de erosões 
e sistemas de drenagem; 

• Execução dos serviços de consultoria técnica ambiental (amostram in situ 
e elaboração de relatórios) para análise da qualidade de água em corpos hídricos 
localizados na região das obras de duplicação da Rodovia do Café (BR-376), do km 
232+400 ao km 244+000, em atendimento as condicionantes da LI;

•Todos os demais serviços necessários à completa execução do objeto, 
incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra.



Serviço de Avaliação Ambiental dos Aspectos e Impactos Ambientais 
das emissões atmosféricas da operação do Porto de Imbituba, localizado em 
Imbituba/SC. 

Durante 18 meses, a equipe In Natura desenvolveu, junto à SCPar Porto 
de Imbituba S.A., estudo técnico relativo às emissões atmosféricas oriundas da 
atividade  portuária. O estudo foi realizado em 04 etapas, e após visitas técnicas in 
situ, rodadas de reuniões técnicas e proposição de soluções, foram desenvolvidos os 
seguintes relatórios técnicos:

• Inventário de Emissões Atmosféricas: levantamento de fontes de emissões 
atmosféricas;

• Modelagem de Dispersão Atmosférica: modelagem da pluma de dispersos 
atmosférica dos poluentes emitidos pela atividade portuária; comparação entre os 
resultados numericamente modelados e a legislação ambiental vigente e indicação 
de fontes de emissão atmosféricas críticas;

• Avaliação da Qualidade do Ar: Coleta e análise de amostras atmosféricas 
por 30 dias consecutivos, em 05 pontos distintos e simultâneos; análise qualitativa 
das amostras por microscopia de varredura; comparação entre os resultados e a 
legislação ambiental vigente; avaliação da rede atual de monitoramento de emissões 
atmosféricas; levantamento de impactos ambientais;

• Modelagem de Dispersão Atmosférica, 2ª etapa: contemplou as medidas 
mitigadoras já existentes, propôs novas medidas mitigadoras e as incluiu na 
modelagem.

Serviço de Monitoramento Ambiental dos Aspectos e Impactos provenientes 
das obras de construção e instalação da Sub Estação Cerquilho III pela Companhia 
Paranaense de Energia – COPEL.

Durante 15 meses a equipe In Natura visitou, fiscalizou e avaliou os mais de 20 
aspectos Ambientais levantados no Relatório Detalhado dos Programas Ambientais 
– RDPA e no Plano de Controle Ambiental – PCA. Após as visitas in situ foram 
emitidos Relatórios de Inspeção Ambiental que nortearam ações para redução e 
mitigação de impactos nos quesitos:

•  Controle de Poeiras e Fumaças;
•  Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
•  Gerenciamento de Resíduos Perigosos;
•  Gerenciamento de Efluentes;
•  Erosão e Sedimentação;
•  Fauna (Avifauna, Mastofauna, Entomofauna);
•  Flora (Reposição Florestal e Conservação);
•  Eficácia do Plano de Arqueologia Preventiva;
•  Outorga para Poço Artesiano;
•  Risco Ambiental aos trabalhadores;
A equipe In Natura foi mobilizada para interagir com todos os stakeholders, 

órgãos públicos, funcionários, terceirizados, prestadores de serviço e cliente, 
os relatórios apresentados foram avaliados e, através dos controles, análises e 
fiscalização neles demonstrados, foi aprovada a Licença de Operação.

PORTO DE IMBITUBA COPEL

Cases




