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Os problemas ambientais causados pelo ambientais da geração de energia, a melhoria 

grande consumo de combustíveis fósseis e as na eficiência da demanda e a procura de 

dificuldades crescentes de acesso às fontes soluções sustentáveis. 

existentes estão levando todos os países à A hazards presta esse tipo de serviço por 

busca de alternativas para o uso eficiente e a meio de sua ESCo* , elaborando 
conservação da energia, através da pesquisa e projetos energético-ambientais, análise de 
do aproveitamento de fontes renováveis. As alternativas como a cogeração, a troca de 
tendências atuais de desenvolvimento combustíveis,  melhorias na eficiência 
reconhecem a necessidade de um energética industrial e predial e na introdução 
planejamento energético integrado por parte de tecnologias de redução de impactos na 
das empresas, que estude e gerencie aspectos geração e na demanda de energia. 
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 *Sigla para Energy Services Company, empresa especializada em soluções para a área de energia.
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APRESENTAÇÃO
Desde 1990, a hazards  assessora a avaliação, estudo e

implementação de soluções energéticas nas áreas industri-
ais e de serviços, provendo a melhoria da eficiência na ge-
ração e redução das emissões poluentes e a introdução de
novas tecnologias de redução de impactos ambientais da
geração e demanda da energia. Entre os serviços realizados
estão o licenciamento de usinas termoelétricas tais como a
Usina Cuiabá II (MT), a Usina a Carvão de Sepetiba (RJ) e
a Usina Piratininga II, além de estudos para empresas de dis-
tribuição de gás natural como a Comgas, Gás Brasiliano Dis-
tribuidora S/A, Gás Natural SPS e Gasmig.

Sua atuação nos setores de transporte, petróleo e gás,
alimentos, cosmético, farmacêutico, de processos quí-
micos e siderúrgicos, alimentação e saúde animal, tele-
comunicações e indústrias de base faz da hazards  a
opção ideal de parceria para seus clientes e referência
para novas parcerias.

SERVIÇOS

Licenciamento de Sistemas Energéticos
A assessoria no licenciamento de sistemas energéticos

feita pela hazards  através de sua marca EXERGIA inclui a
análise dos impactos ambientais dos projetos, estudos de

análise de riscos ambientais e gerenciamento de riscos, pos-
sibilitando a obtenção de licenças e assegurando a manu-
tenção e renovação de qualquer licença por parte dos ór-
gãos reguladores.

Impacto Ambiental
A hazards  realiza estudos e avaliações de impacto

ambiental de sistemas energéticos. Com sua visão interdis-
ciplinar e equipes multidisciplinares, faz uso de ferramentas
analíticas atualizadas com as quais tem elaborado estudos
de referência no mercado associado a energia na análise de
impactos ambientais, dispersão de emissões poluentes e na
padronização de riscos de dutos de gás natural, entre outros.

Desempenho Energético e Ambiental
Na área industrial, a hazards  elabora estudos que per-

mitem racionalizar o consumo energético de processos
industriais com alto consumo de energia e/ou baixa efici-
ência de uso, propondo alternativas de melhoria do uso
global da mesma. Destacam-se também assessorias a
projetos de engenharia civil na área de Green
construction, e na área de transporte sustentável.

Alternativas Energéticas, Cogeração e Conservação
A hazards  oferece soluções em cogeração, conservação

de energia e gerenciamento de recursos energéticos em ge-
ral. A cogeração faz parte das tecnologias que possibilitam

um uso mais racional das fontes primárias e seu benefício
vem da utilização de recursos mistos e renováveis (por exem-
plo, resíduos de biomassa, como o bagaço de cana) e não-

renováveis (gás natural), possibilitando também a redução dos
impactos ambientais desses resíduos. São avaliadas também
alternativas de projetos de exploração de fontes renováveis
como a eólica e a solar.

EXPERTISE

Licenciamento de Sistemas Energéticos
• Licenciamento Ambiental: LP / LI / LO
• Estudos Ambientais:EIA-RIMA; EAR / PGR / PAE
• Modelamento de dispersão de fontes poluentes

(ISC3-USEPA)

Análise de Desempenho e Impacto de Sistemas
Energéticos
• Balanço Energético Industrial
• Racionalização do uso de água e energia
• Monitoramento energético

Transporte Sustentável
• Análise energética em sistemas de transporte
• Análise de riscos de rotas de transporte
• Análise de Ameaça e Vulnerabilidade
• Planejamento emergencial
• Gerenciamento de riscos de transporte

Assessoria em Green Construction
• Avaliação energética de materiais construtivos
• Redução do consumo energético predial
• Alternativas de baixo consumo energético para

aquecimento, refrigeração e iluminação
• Racionalização do consumo de água

Alternativas Energéticas

• Prospectiva de Fontes Alternativas de Energia

• Estudos de viabilidade econômico-financeira de
projetos de demanda e geração de energia

• Dimensionamento de sistemas de energia solar
e eólica

• Alternativas energéticas de Cogeração e Conservação

• Assessoria para segurança em projetos de laboratórios
de P&D para estudos do ciclo do vetor hidrogênio

• Análise de risco de sistemas de geração de hidrogênio
e de projetos de células de combustível

Auditorias energéticas
Auditorias de sistemas energéticos em geral e de gestão
energética

Treinamento – Cursos in Company
• Programas de treinamento in company na área

de energia

• Gerenciamento de riscos do hidrogênio para
laboratórios de pesquisa e plantas piloto
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Download disponível em nosso site dos folders das áreas de Programas de Gerenciamento de Riscos, Prevenção
de Perdas, Hidrogeologia e Risco Ambiental, Inovação e Processos, Gerenciamento de Crise e Treinamento.


