
Meio Ambiente

Licenciamento Ambiental
Instrução e acompanhamento do processo de 
licenciamento ambiental;

Desenvolvimento de estudos ambientais de 
empreendimentos para obtenção e/ou renovação de 
licenças ambientais:

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao
Meio Ambiente (EIA/RIMA);
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV);
Relatório Ambiental Simplificado (RAS);
Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais
(RDPA);
Relatório Ambiental Prévio (RAP);
Relatório R3 – Caracterização e Análise Socioambiental;
Plano de Conservação e Uso do Entorno de
Reservatórios (PACUERA);
Elaboração e Implantação de Plano Básico Ambiental
(PBA);
Plano de Controle Ambiental (PCA);
Planos de Manejo;
Estudo de Passivos Ambientais, entre outros.

Elaboração e execução de programas de mitigação e/ou
compensação ambiental, como:

Gestão ambiental de empreendimentos do setor
energético;
Gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes;
Reposição florestal e recuperação de área degradada;
Programas de flora e fauna silvestre;
Educação ambiental e demais capacitações ambientais
relacionadas à gestão integrada de qualidade,
segurança, meio ambiente e saúde (QSMS).

EIA-RIMA - Complexo Eólico Campos Gerais - Cânion do Guartelá

Relatório Ambiental Simplificado de Linha de Transmissão

A área de Meio Ambiente do Lactec realiza estudos técnicos, projetos de P&D e serviços 
tecnológicos relacionados ao Meio Ambiente. Confira as áreas de atuação que oferecem soluções 
completas para a sua empresa através de equipe técnica altamente especializada.



Elaboração de Estudos para
Gerenciamento e
Monitoramento de Resíduos
Sólidos de Efluentes

Estudos para realização de planos de gerenciamento de
resíduos sólidos;
Estudos para a geração de energia a partir de resíduos sólidos;
Caracterização e Classificação dos Resíduos pela ABNT NBR
10004/04 para a geração de energia, recuperação de áreas
degradadas e incorporação como matéria-prima.

www.lactec.org.br

Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail: comercial@lactec.org.br

Espécies Aquáticas Invasoras -
Estudos de Bioincrustações

Identificação, monitoramento e estudos biológicos de
espécies invasoras;
Análise de risco de bioinvasões;
Controle de espécies invasoras incrustantes em sistemas
industriais e assessoria técnica na definição das
metodologias.

Estudos de biologia reprodutiva e ecotoxicologia, UHE Ilha dos Pombos (RJ)

Resgate de Fauna, PCH Cavernoso II

Estudo de bioinvasores para controle e planos de risco

Manejo e Conservação
da Fauna e Flora

Inventários florestais;
Diagnóstico da cobertura vegetal;
Elaboração e execução de projetos de recuperação de áreas
degradadas e reposição florestal;
Monitoramento de supressão florestal para instalação de
empreendimentos;
Resgate, manejo e conservação de flora, incluindo
germoplasma e epífitas;
Levantamento, monitoramento, resgate e salvamento
científico da fauna silvestre para os diferentes grupos
taxonômicos (entomofauna, herpetofauna, avifauna,
quiropterofauna, mastofauna, ictiofauna);
Determinação de características comportamentais e
ambientais de diferentes espécies de fauna e ictiofauna em
áreas com empreendimentos hidrelétricos;
Assessoria técnica em processos de criação para diferentes
categorias de manejo, incluindo RPPN’s;
Elaboração e implantação de planos de manejo;
Estudos de ecologia da paisagem e biologia de conservação
visando o estabelecimento de corredores ecológicos;
Realização de Avaliação Ecológica Rápida (AER), incluindo o
estabelecimento de estratégias para a conservação da
biodiversidade em áreas de importância biológica.


