Apresentação
A NATURE CONSULTORIA AMBIENTAL foi criada com o intuito de atuar nas
questões de sustentabilidade e planejamento ambiental, suprindo atuais
necessidades com qualidade e inovação. Como prestadora de serviços em
consultoria, assessoria e desenvolvimento de projetos ambientais, a Nature
busca sempre a qualidade, o equilíbrio e a sustentabilidade, atuando em
conformidade com as normas e legislações vigentes nas constantes mudanças. A
Nature tem se destacado no mercado pela inovação, qualidade e cumprimento
dos prazos em todos os serviços prestados.

Profissionais
A NATURE

CONSULTORIA

AMBIENTAL é

formada

por

uma

equipe

multidisciplinar capacitada para elaboração e implantação de estudos e projetos
que atendam as normas e legislações aplicáveis, assim proporcionando uma
eficácia diferenciada no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável e,
principalmente, ao meio ambiente.
Nossos profissionais são habilitados e capazes de fornecer um serviço de
qualidade,

com

agilidade

e

segurança

em

qualquer

assunto

ambiental

relacionado ao seu empreendimento. Contamos com profissionais das áreas de
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Agronômica, Engenharia
Florestal,

Engenharia

de

Minas,

Química,

Biologia,

Geologia,

Pedagogia,

Psicologia, Geografia, Sociologia, Economia, Advocacia, Arquitetura e Serviço
Social, que se mantém atualizados sobre as legislações ambientais nas esferas
municipal, estadual e federal.

Serviços
Caracterização Hidrogeológica;
Diagnóstico de Fauna e Flora;
Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA);
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Estudo de Impacto de Vizinhança/Relatório de Impacto de Vizinhança
(EIV/RIV);
Licenciamento Ambiental (LP/LI/LO);
Manejo Florestal;
Monitoramento de Águas Subterrâneas;
Monitoramento de Águas Superficiais;
Plano de Aplicação de Vinhaça (PAV);
Perícia Ambiental;
Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS);
Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD);
Relatório Ambiental Preliminar (RAP);
Outorgas de Recursos Hídricos;
Reflorestamento;
Reserva Legal;
Sistema de Gestão Ambiental (SGA);
Implantação ISO 14001:2004;
Auditoria Interna ISO 14001:2004;
Segurança do Trabalho;
Socioambiental;
Sondagem de Solo.

Objetivo

Prestar consultoria e elaborar projetos ambientais utilizando-se de
soluções inovadoras e diferenciadas, que satisfaçam nossos clientes e permita o
progresso em harmonia com o desenvolvimento humano.

Desde já agradecemos vossa atenção.

Atenciosamente,

NATURE CONSULTORIA AMBIENTAL
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