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Para gerir recursos ambientais, é fundamental empreendimento nestas atividades, a hazards 

saber administrar uma combinação complexa de combina modernas ferramentas de gestão com  

capacidades e profissões que vão desde a técnicas inovadoras de trabalho na busca de 

capacidade de identificação, caracterização e soluções com rapidez e efetividade para cada 

limpeza de locais contaminados, até a  problema. Com sua experiência de campo,  realiza a 

implementação de novos programas de avaliação / assessoria ambiental em 

gerenciamento e a mitigação dos impactos empreendimentos, obtém autorizações e licenças, 

previsíveis das atividades humanas, com estudos faz o levantamento do passivo ambiental e 

que visam adequar todas estas atividades às supervisiona o monitoramento de áreas 

exigências legais. contaminadas, além de oferecer a avaliação do risco 

Ao assessorar sua empresa ou ambiental, remediação e assessoria técnico-jurídica.

Licenciamento Ambiental 

Estudos de Impacto Ambiental EIA/RIMA, RAP/ RCA 

Modelagem da Dispersão Atmosférica de Poluentes - ISC3

Levantamento Hidrogeológico Ambiental 

Avaliação do Passivo Ambiental 

Análise de Risco Ambiental - solo e subsolo

Monitoramento Ambiental

Gerenciamento de Resíduos 

Auditorias e Avaliações Ambientais

consultancywww.hazards.com.br



APRESENTAÇÃO
Desde 1990, a hazards  vem atuando como consulto-

ra líder no desenvolvimento de sistemas de gerenciamen-
to de riscos, segurança de processos, meio ambiente e
prevenção de perdas, desenvolvendo soluções à medi-
da das necessidades de seus clientes. Atendendo desde
empreendimentos imobiliários até grandes complexos
industriais e áreas de serviços diversas como aeropor-
tos, usinas termelétricas e sistemas de transporte, a
hazards  é uma opção ideal de parceria para os clientes
que já utilizaram seus serviços e referência para novas
parcerias.

SERVIÇOS

Licenciamento Ambiental
A hazards  acompanha de perto o processo e realiza

todos os estudos necessários para a obtenção de autori-
zações e licenças junto a órgãos ambientais e entes re-
guladores de diferentes atividades (ANP, ANEEL, ANA,
ANATEL) industriais e serviços. Além de lidar com todo o
processo de licenciamento ambiental, realiza a manuten-
ção de todas as condições de desempenho ambiental e
de processo que permitem a renovação periódica das
licenças de operação do seu empreendimento.

Impacto Ambiental  (EIA/RIMA, ISC3, RAP/RCA)
Nestes estudos realizados pela hazards  são avalia-

dos os impactos decorrentes do funcionamento de ativi-
dades industriais e de serviços. Também é feita a mode-
lagem e simulação da dispersão atmosférica de
poluentes, tanto de fontes fixas isoladas quanto de com-

plexos industriais, por meio do modelo ISC3 (USEPA).

Passivo e risco ambiental
Dentro da filosofia de Prevenção e Controle de Per-

das (PCP), a hazards  assessora empresas seguradoras
quanto a estratégias de avaliação e gerenciamento de
riscos ambientais. Assim, realiza levantamentos do pas-
sivo ambiental, gerenciamento de resíduos,
monitoramento de águas subterrâneas e análise do risco
ambiental.

Modelagem e simulação de plumas poluentes - subsolo
A hazards  realiza a caracterização e a análise deta-

lhada do empreendimento para determinar as caracte-
rísticas da (s) substância (s) poluente (s) e as medidas a
serem tomadas para o controle e remediação da área
poluída através da técnica de Ações Corretivas Basea-
das em Risco (ACBR).

Monitoramento Ambiental
Este serviço abrange desde o monitoramento periódi-

co de águas subterrâneas até programas complexos de
acompanhamento de áreas sob processo de remediação
ambiental.

Auditorias e Avaliações Ambientais
As auditorias ambientais, independentemente de

obrigatoriedades legais, constituem ferramentas
gerenciais extremamente eficazes, sendo utilizadas por
grandes e médias organizações em todo o mundo. A
hazards  implementa programas de auditora levando em
conta o ambiente cultural de cada empresa e visando o
atendimento a normas de qualidade, ambientais, a legis-
lação e os códigos de prática correspondentes.

EXPERTISE

Licenciamento Ambiental

• LP: Elaboração de RAP/RCA e EIA/RIMA

• LI: Estudos de Análise de Riscos - EAR

• LF/LO: Gerenciamento de Riscos - PGR

• Licenciamento em Agências Reguladoras

• Licenciamento de postos, retalhistas e bases
de combustíveis

• Licenciamento de empreendimentos imobiliários

Impacto Ambiental

• Modelagem atmosférica de poluentes - ISC3

• Modelagem de plumas poluentes no subsolo

• Classificação e Gerenciamento de Resíduos

• Estudos de Impacto Ambiental para Licenciamento
de Empreendimentos

Hidrogeologia e Risco Ambiental

• Levantamento hidrogeológico ambiental

• Avaliação do passivo ambiental

• Análise de risco ambiental – solo e subsolo

• Monitoramento de águas subterrâneas

• Gerenciamento de risco ambiental - ACBR

Implementação de Programas de Gestão

• Programas de Gerenciamento de Riscos

• Planos de Ação de Emergência / Contingência

• Programas de Gestão de Crise Ambiental

• Programas de Atuação Responsável

Auditorias e Assessorias Ambientais
• Auditorias Ambientais

• Auditorias de Passivo Ambiental

• Assessoria técnico-jurídica
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Download disponível em nosso site dos folders das áreas de Gerenciamento de Risco, Prevenção de Perdas,
Planejamento Energético, Inovação e Processos, Gerenciamento de Crise e Treinamento.


