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Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 
se constituem em modernas ferramentas de 
análise geoespacial, capazes de prover e 
gerenciar informações de extrema relevância no 
âmbito público e privado. Os SIG utilizam um 
instrumental completo de hardware, software e 
procedimentos computacionais, junto à coleta, 
tratamento e gerenciamento de bases de dados 
diversas, permitindo a realização de análises e a 
gestão dos diversos fenômenos que ocorrem no 
espaço geográfico. 

A  oferece a sua expertise em soluções 
de SIG associadas às atividades produtivas dos 
setores primário, secundário e de serviços, além 
de assessoria institucional. Sua atuação nos 
setores de telecomunicações, transportes, 
energia, petróleo e gás, alimentos, de processos 
químicos e siderúrgicos, riscos sociais e de meio
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ambiente, hidrogeologia, gerenciamento de 
processos, planejamento e mapeamentos 
temáticos, faz da  a opção ideal de 
parceria para seus clientes e referência na busca 
de soluções estratégicas.  

Neste sentido é preciso revisar e criar 
constantemente ferramentas e conceitos para a 
obtenção de alternativas para a gestão dos 
novos desafios que exigem o uso eficaz de dados 
e informações variadas. A  possui uma 
equipe capacitada para atingir este objetivo, 
desenvolvendo um alto grau de 
comprometimento com seus clientes através da 
compreensão profunda de suas atividades e de 
suas expectativas. Os resultados diferenciados e 
a satisfação comprovada de quem utiliza seus 
serviços mostram que este tem sido o caminho 
certo para o desenvolvimento de parcerias 
sólidas e duradouras. 
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Gestão ambiental e monitoramento de recursos naturais

Assessoria em projetos e implantação de redes de utilidades

Análise geológica, geomorfológica e hidrogeológica

Simulação e monitoramento de processos atmosféricos 

Gerenciamento de processos agrícolas

Geomarketing e estratégias mercadológicas

Assessoria para gestão municipal

Mapeamentos temáticos

Produtos de imagens de satélites

Gerenciamento de projetos e base de dados geográficos
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    Soluções em Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG)



APRESENTAÇÃO

Desde 1990, a hazards vem atuando como consultora líder no
desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de riscos, segu-
rança de processos, meio ambiente e prevenção de perdas, de-
senvolvendo soluções à medida das necessidades de seus clien-
tes. Atendendo desde empreendimentos imobiliários até grandes
complexos industriais e áreas de serviços diversas como aero-
portos, usinas termelétricas, sistemas de comunicação e trans-
porte, planejamento urbano e mapeamentos temáticos, a hazards
é uma opção ideal para novas parcerias e referência para os
clientes que já utilizaram seus serviços.

SERVIÇOS

Análise para implantação de redes de utilidades

Através da constituição de uma base de dados geográficos, com
seus respectivos atributos e topologias, é possível gerenciar
sistemas de redes e suas variantes, gerando informações quanto
à distribuição, abrangência e ampliação das estruturas em questão.
Atendendo as especificações legais para implantação de redes
de utilidades, a hazards mantém seu compromisso ao assumir
por completo a análise e o acompanhamento das questões
associadas à implantação de novos projetos, ampliação e
gerenciamento de riscos dos já existentes, como nas áreas de
distribuição de gás natural, logística de transportes e planejamento
energético.

Simulação e monitoramento de processos atmosféricos

O Protocolo de Kyoto estabelece uma série de compromissos para
a limitação e redução da emissão de gases e poluentes, e cenários
traçados pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
ratificam esta exigência. O mapeamento de processos atmosféricos
em locais onde se concentram empreendimentos industriais
poluidores é uma das situações que deve ser foco de estudos
complementares, estabelecendo-se parâmetros aceitáveis dos
níveis de poluição, prevenindo a contaminação e reduzindo a
degradação do ambiente. Estudos dessa natureza contemplam a
utilização de modelos complexos, através dos quais a hazards
executa análises sobre os diferentes níveis de interferência
antrópica.

Mapeamentos Temáticos

A produção de mapas temáticos pode servir a diversas finalidades,
gerando informações iniciais sobre determinado tema,
possibilitando conhecimento detalhado de assunto específico, ou
mesmo apoiando a tomada de decisão pelo fornecimento de
informações relevantes e estratégicas até então desconhecidas
de quem pretendia instalar, desenvolver ou ampliar um negócio.
Pensando nisso, a hazards realiza mapeamentos em macro, meso
e micro escalas, fazendo uso de padrões cartográficos que
atendam as necessidades de cada cliente, unindo técnicas de
vetorização com imagens raster, provenientes de
aerolevantamentos ou de imageamento por satélite.

Planejamento Urbano

O Plano Diretor Municipal é um instrumento indispensável à gestão
urbana, e deve atender a uma série de requisitos em sua
elaboração, execução e manutenção. A Lei nº 10.257, de 10/07/
2001, estabelece, através do Estatuto da Cidade, os parâmetros e
prazos a serem seguidos para o atendimento a esta nova
concepção da cidade. Por tratar-se de uma construção social
coletiva e de suma importância para o desenvolvimento urbano,
ações multidisciplinares devem constituir sua implantação, dentre
as quais a atualização da base cartográfica, levantamentos de
infra-estrutura, uso e ocupação do solo, enfim, uma série de ações
que estão diretamente vinculadas a um planejamento mais justo
das cidades. A hazards se encontra apta a assessorar planos e
projetos necessários a um planejamento urbano eficaz, atuando
como consultora na gestão municipal.

Produtos de imagens de satélites

Entre as funcionalidades do uso das tecnologias associadas às
imagens de satélites, observamos sua aplicação em planejamentos
de infra-estrutura, monitoramento de recursos naturais e de
fenômenos climáticos, identificação de áreas abandonadas, planos
de sustentabilidade urbana, identificação de áreas críticas e
estudos de análise de riscos, entre inúmeras outras áreas. A
hazards trabalha com imagens de satélites de alta resolução e
técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI), gerando
produtos mais elaborados, de acordo com a necessidade de cada
cliente.

EXPERTISE

Assessoria em Projetos

• Estudos para projetos de rodovias, ferrovias,
hidrovias e aeroportos

• Planificação estratégica territorial, incluindo
loteamentos e redes de serviços

• Estudos para licenciamento ambiental de aque-
dutos, gasodutos, oleodutos

Simulações com AERMOD / ISCST3 GIS

• Aplicação de modelos de dispersão atmosférica
para empreendimentos industriais

• Elaboração de mapas de riscos ambientais relati-
vos aos fluxos da dispersão de poluentes

• Planos de monitoramento da qualidade do ar

Produtos de Imagens de Satélites

• Utilização de imagens de satélites em estudos
diversos, integrados a ambientes SIG

Mapeamentos Temáticos

• Identificação do uso e ocupação do solo

• Levantamento de áreas de risco

• Mapas de declividade e morfologia

• Construção de Modelos Digitais de Terreno (MDT)

Gestão e Planejamento Urbano

• Atualização da base cartográfica articulada com a
revisão da planta de valores em ambiente SIG

• Levantamento e mapeamento de infra-estrutura bá-
sica e de rede de serviços

• Identificação de áreas de expansão urbana e áreas

(im) próprias à ocupação populacional

• Identificação de áreas verdes e projetos de
revitalização urbana

• Laudos técnicos e planos de gestão de resíduos e
meio ambiente
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