
 

 

 
  

 



 

 

 

 
2 

 

 

 

 

A Bioconsultoria tem como missão fornecer consultoria de meio ambiente 

em empreendimentos para que gerações futuras possam usufruir de um 

mundo ecologicamente equilibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser referência em Gestão e Licenciamento Ambiental pela sua ética, 

honestidade e qualidade em seus serviços. 

 

 

 

 

 

 

 Ética e Responsabilidade 

 Respeito a vida 

 Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico 

 Excelência em qualidade  



 

 

 
3 

OBJETIVO 

Atender à solicitação da empresa interessada em nossas especialidades, informando-a de nossas 

competências, estimulando seu interesse em executar serviços de Licenciamento Ambiental de 

empreendimentos. 

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

A Bioconsultoria Ambiental Ltda. sediada em Salvador – BA é uma empresa de consultoria em 

meio ambiente que atua na área de Gestão e Licenciamento Ambiental de empreendimentos 

desde junho de 2004 e, desde então, vem despontando como uma empresa de grande 

experiência e credibilidade, que prima pelo desenvolvimento de serviços de qualidade. A 

Bioconsultoria conta com quadro técnico próprio composto por Biólogos e Engenheiros 

Ambientais e um seleto grupo de consultores que atuam nas mais diversas áreas de 

conhecimento. 

A Bioconsultoria Ambiental Ltda. encontra-se em expansão devido a crescente demanda no 

Estado por trabalho de qualidade na área ambiental, contando hoje, com dois escritórios 

distribuídos na Bahia, um em Salvador e uma Filial, em Caetité. 

Coordenação Bioconsultoria em Salvador - BA: 

Eduardo Saar Santos – Biólogo Botânico. 

E-mail: eduardo@bioconsultoria.com 

Tel.: 71 8192-9611 / 71 3353-5645 

 

Coordenação Bioconsultoria em Caetité - BA: 

Alex Ramos Pereira – Biólogo Zoólogo. 

E-mail: alex@bioconsultoria.com 

Tel.: 71 8192-9614 / 77 3454-2665

NOSSOS ENDEREÇOS 

 

Matriz: Avenida Tancredo Neves, nº 274, 

Bloco B, Sala 427. Centro Empresarial 

Iguatemi. Caminho das Árvores. CEP 

41.820-907. Salvador – BA. 

Tel.: 71 3353-5645 

Filial: Rua Dois de Julho, nº 35. Centro, CEP: 

46.400-000. Caetité – BA 

Tel.: 77 3454-2665 
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ATIVIDADES EXECUTADAS PELA BIOCONSULTORIA 

A empresa, ao longo de sua trajetória, reuniu um quadro técnico que possibilita sua atuação em 

diferentes atividades ambientais. A Bioconsultoria possui uma política descentralizada e uma 

visão padronizada dos processos que envolvem os procedimentos de licenciamento e de gestão 

ambiental. 

A experiência da empresa é comprovada pela qualidade dos serviços prestados, sendo este fato 

reflexo de uma política interna que visa gerar produtos de qualidade. Para tanto, a empresa 

realiza investimentos em capacitação técnica e utiliza material de qualidade, contando com uma 

equipe experiente e com qualificação técnica-científica para atuar de forma padronizada nas 

respectivas áreas de atuação da empresa: 

Gestão e Licenciamento Ambiental 

 

✓ Assessoria em Licenciamento Ambiental; 

✓ Estudos de Viabilidade de Empreendimentos; 

✓ Elaboração do Roteiro de Caracterização do Empreendimento – RCE; 

✓ Elaboração de Estudo Ambiental Simplificado - RAS; 

✓ Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA; 

✓ Elaboração de Projetos Básicos Ambientais – PBA; 

✓ Gestão e Fiscalização Ambiental de Implantação de Empreendimentos; 

✓ Elaboração de Planos de Controle Ambiental - PCA; 

✓ Avaliação de pré-layout em campo para subsidiar identificação de interferências a serem 

considerados nos projetos de Engenharia; 

✓ Elaboração e Execução de Programas Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – 

PRAD; 

✓ Acompanhamento da Supressão da Vegetação; 

✓ Execução de Inventário florestal. 

Estudos em Ecossistemas Terrestres 

 

✓ Levantamento Fitossociológico; 

✓ Processos de Supressão de Vegetação; 

✓ Monitoramento Ambiental de Ecossistemas Terrestres; 

✓ Execução de Programa de Monitoramento de Aves, Répteis, Mamíferos e Quirópteros; 

✓ Elaboração de Projetos de Preservação e Conservação de Recursos Terrestres; 

✓ Elaboração e Execução de Programas de Resgate de Fauna e Flora. 

Estudos em Ecossistemas Aquáticos 

 

✓ Estudos Limnológicos e de Qualidade da Água; 

✓ Estudos Ictiológicos; 

✓ Elaboração de Projetos de Preservação e Conservação de Recursos Aquáticos; 
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✓ Monitoramento Ambiental de Ecossistemas Aquáticos e dos Recursos Hídricos; 

✓ Elaboração do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS 

Estudos no Meio Físico Superficial e Subterrâneo 

 

✓ Elaboração e desenvolvimento de Programas de Monitoramento de Poluentes Atmosféricos; 

✓ Elaboração e desenvolvimento de Programas de Monitoramento de Ruídos ambientes e 

Vibrações; 

✓ Acompanhamento Técnico e Detalhamento de Projetos de Topografia Ambiental; 

✓ Elaboração e desenvolvimento de Programas de Monitoramento de Águas Subterrâneas; 

✓ Gestão de Programa de medidas de controle de processos erosivos e assoreamentos – PCPE; 

✓ Execução de Programa de Monitoramento de Nascentes. 

Estudos Socioambientais 

 

✓ Elaboração e execução de programas de comunicação social; 

✓ Elaboração e execução de programas de educação ambiental; 

✓ Realização do cadastro socioeconômico da área de influência; 

✓ Elaboração e desenvolvimento de programa de educação e saúde; 

✓ Plano de contratação, capacitação e desmobilização de mão de obra; 

✓ Elaboração e execução de Programa de apoio às atividades produtivas e para arranjos 

produtivos às comunidades locais; 

✓ Programa de indenização e reassentamento; 

✓ Plano de segurança e emergência – PSE. 
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EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 

A Bioconsultoria Ambiental possui uma vasta experiência no setor elétrico, tendo participado 

do licenciamento ambiental de diversas linhas de distribuição, transmissão de energia além de 

projetos de geração, atuando também em atividades no setor de mineração. 

No Portfólio de geração destacamos a participação da empresa em Empreendimentos Eólicos, 

tendo elaborado estudos, com vistas à obtenção de Licenças Prévias – LP, de cerca de 1.534 

aerogeradores, que equivalem a uma potência de 2.682,20 MW. Também participamos de 

consultoria ambiental, para obtenção da Licença de Instalação (de empreendimentos que já 

possuíam LP), de 816 aerogeradores equivalendo a uma potência de 1.745,74 MW. Atualmente 

estamos atuando na gestão ambiental de implantação de diversos parques eólicos 

desenvolvendo atividades de acompanhamento de obras e execução dos Programas 

Ambientais. Faz parte também do nosso Portfólio a atuação na cadeia de suprimento do setor 

eólico através da obtenção da Licença Prévia de uma Fábrica de Produção de Torres Eólicas. 

Em 2011 a Bioconsultoria Ambiental associou-se à Associação Brasileira de Energia Eólica - 

ABEEólica, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que congrega, em todo o Brasil, 

empresas pertencentes à cadeia geradora de energia eólica no País. 

Ainda no setor energético elaboramos os estudos para a obtenção das Licenças Prévias – LP de 

Parques Fotovoltaicos, totalizando 323 MW de potência instalada. Na área de transmissão e 

distribuição de energia, nossa empresa vem atuando deste de 2004 no licenciamento de 

diversas linhas distribuídas por todo o estado baiano, além do licenciamento das linhas do 

programa do Governo Federal “Luz para Todos”. 

Com relação ao setor de mineração, a Bioconsultoria Ambiental vem desenvolvendo atividades 

de elaboração de estudos que visam a obtenção de Licenças Prévias – LP, Licenças de Instalação 

– LI, incluindo a Gestão Ambiental do processo de implantação até a obtenção da Licença de 

Operação. 

Além da atividade de licenciamento ambiental a Bioconsultoria Ambiental vem se destacando 

na elaboração e execução de planos e programas ambientais, nas áreas de: fauna, flora, 

qualidade da água e ar, gerenciamento de resíduos, avaliação de ruído, modelagem de ruído e 

recuperação de áreas degradadas, dentre outros. 
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A Bioconsultoria Ambiental possui como principal meta a qualidade dos trabalhos, 

desenvolvendo ao longo dos seus 10 anos de atuação, uma extensa lista de clientes em diversos 

setores dentre eles: 

 

Energético 
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Mineração 

 

 

  

 

 

 
Hoteleiro / Imobiliário 
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Outros Setores 
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DIRETORIA 

 
Coordenação Bioconsultoria em Caetité - BA 
Alex Ramos Pereira – Biólogo Zoólogo. 
E-mail: alex@bioconsultoria.com 
Tel.: 71 98192-9614 / 77 3454-2665 
 
Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia (2001) e Especialização 
em Perícia e Auditoria Ambiental pela Universidade Gama Filho (2007). Desenvolve atividades 
nas áreas de monitoramento, licenciamento e gestão ambiental, apresentando experiência na 
confecção de relatórios técnicos para representatividade junto aos órgãos ambientais do Estado 
da Bahia. 

 
Coordenação Bioconsultoria em Salvador - BA 
Eduardo Saar Santos – Biólogo Botânico. 
E-mail: eduardo@bioconsultoria.com 
Tel.: 71 98192-9611 / 71 3353-5645 

Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia (1997). Desenvolve 
atividades nas áreas de monitoramento, licenciamento e gestão ambiental, apresentando 
experiência na confecção de relatórios técnicos para representatividade junto aos órgãos 
ambientais do Estado da Bahia. 

Coordenação Técnica:  
M.Sc. Lyse Panelli De Castro Meira – Bióloga Zoóloga. 
E-mail: lyse@bioconsultoria.com 
Tel.: 77 99969-8538 / 77 3454-2665 

Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia (1999) e mestrado em 
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Universidade Estadual de Santa Cruz (2003). 
Atualmente é Consultora da Bioconsultoria Ambiental Ltda. e Consultora Técnica Ambiental 
Classe 5.0 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Tem 
experiência na área de Ecologia, com ênfase em Ecologia Aplicada. 
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EQUIPE TÉCNICA DA BIOCONSULTORIA 

A Bioconsultoria conta com quadro técnico próprio composto por Biólogos e um vasto grupo de 

profissionais que atuam nas mais diversas áreas de conhecimento, dentre elas: 

 Arqueologia; 

 Ciências Biológicas (Botânica); 

 Ciências Biológicas (Ictiologia); 

 Ciências Biológicas (Qualidade de Água e Biota Aquática); 

 Ciências Biológicas (Zoologia); 

 Ciências Sociais; 

 Comunicação Social; 

 Engenharia Agronômica; 

 Engenharia Ambiental e Segurança do Trabalho; 

 Engenharia Florestal; 

 Geografia; 

 Geologia; 

 Hidrologia; 

 Pedologia; 

 Sociologia. 


