
Soluções Ambientais 



APRESENTAÇÃO 

Sediada em Vitória-ES, a QualityAmb desenvolve 

estudos e projetos na área de meio ambiente, 

notadamente na área de recursos atmosféricos, 

contando com certificação na norma ABNT NBR 

ISO 9001:2015 em seu processo. 

 

Referência no mercado nacional em estudos 

envolvendo quantificação de emissões de 

poluentes atmosféricos, modelagens de dispersão 

de poluentes com modelos consagrados 

 

www.qualityamb.com.br 



DIFERENCIAL QUALITYAMB 
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VISÃO ESTRATÉGICA 

• Missão: Criar vínculos fortes e duradouros com os 

clientes, colaboradores e sociedade, 

desenvolvendo soluções ambientais voltadas a 

qualidade do ar. 

• Visão: Ser uma empresa sólida, com uma equipe 

altamente qualificada, criando valor para os 

nossos clientes e sociedade por meio dos nossos 

produtos e serviços na área de Gestão da 

Qualidade do Ar. 

• Valores: Transparência, Competência, 

Excelência, Respeito e Inovação. 

EQUIPE TÉCNICA 

Equipem Multidisciplinar com 17 anos de 

experiência em estudos ambientais: 

• Meteorologista; 

• Engenheiros; 

• Geógrafos; 

• Tecnólogos em Saneamento Ambiental; 

• Técnicos Ambientais 

• Técnicos Químicos; 

• Mestres e Doutores em Ciências Atmosféricas 



PRINCIPAIS SERVIÇOS 
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Atmosféricas 

Inventário 
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Efeito Estufa 
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Poluentes na 
Atmosfera e 
Análise de 

Risco 

Modelagem 
de Previsão 

Meteorológica 

Projeto de 
Redes de  

Monitoramento 
da Qualidade 

do Ar 

Elaboração de 
Relatórios de 

Monitoramento 
Ambiental 

Projetos 
Especiais 

Monitoramento 
Ambiental  



INVENTÁRIO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

Estudos relacionados à quantificação de emissões 

de poluentes atmosféricos de origem antrópica e 

naturais; 

Equipe preparada para estimar as emissões de 

poluentes atmosféricos diversos  (CO, NOx, COV, 

MP, SO2, TRS, ...); 

Utilização de protocolos nacionais e internacionais 

validados e recomendados para metodologia 

aplicada. 
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INVENTÁRIO DE EMISSÕES INDUSTRIAIS 

Quantificação das emissões em qualquer processo 

produtivo, destacando-se: 

 

• Atividades Mineradoras; 

• Metalurgia e siderurgia; 

• Papel e Celulose; 

• Atividades Portuárias; 

• Termelétricas; 

• Incineração; 

• Indústrias Químicas e Petroquímicas; 

• Construção Civil. 
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INVENTÁRIO DE EMISSÕES URBANAS 

Quantificação em nível de cidades, regiões 

metropolitanas,  países e até continentes: 

 

• Emissões de fontes móveis (vias de tráfego 

urbanas, ferrovias e aeroportos); 

• Postos de Combustíveis; 

• Padarias, churrascarias, pizzarias e outras 

atividades comerciais do gênero; 

• Consumo de GLP residencial; 

• Aterros e lixões; 

• Queimadas e Raios. 
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INVENTÁRIO DE EMISSÕES  

FUGITIVAS DE POEIRA 

Como avaliar o resultado de medidas de controle 

de emissões adotadas?  

 

Com esse tipo de monitoramento oferecido ao 

mercado pela QualityAmb, é possível estimar com 

grande precisão as taxas de emissões das fontes 

fugitivas de poeira, avaliando-se a eficácia dos 

eventuais sistemas de controle instalados, como 

cinturão verde e sistema de aspersão de água, 

aglomerantes, wind fence, dentre outras ações 

mitigadoras. 
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INVENTÁRIO DE EMISSÕES FUGITIVAS 

DE GASES EM FONTES DIFUSAS 
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A QualityAmb realiza a quantificação das emissões 

fugitivas utilizando a metodologia proposta pela 

Agência Ambiental Norte-Americana (USEPA - 

453/R/95 - 017), o LDAR – Protocol for Equipment 

Leak Emission Estimates. 

 

O LDAR consiste no cadastro, monitoramento e 

quantificação de emissões a partir de vazamentos 

e outras emissões fugitivas em geral, configurando-

se assim, como ferramenta eficaz na implantação 

de planos de redução das emissões de poluentes 

atmosféricos. 



INVENTÁRIO GASES DE EFEITO ESTUFA E 

PLANOS PARA MUDANÇA CLIMÁTICA 
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• Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa 

para Cidades e Empresas; 

• Planos para gestão de longo prazo; 

• Equipe treinada e certificada pelo GHG Protocol 

e World Resource Institute (WRI); 

• Gestão e avaliação de tecnologias de 

produção limpas;  

• Avalição Climatológica Regional. 



ESTUDOS DE DISPERSÃO DE 

POLUENTES NA ATMOSFERA 
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A modelagem da dispersão é a principal 

ferramenta para simular o processo de transporte 

de poluentes na atmosfera.  

 

É amplamente utilizada para auxiliar no 

monitoramento e controle da poluição do ar 

ocasionada pelas fontes emissoras existentes, 

como também para licenciar a instalação de 

novos complexos industriais. 



ESTUDOS DE DISPERSÃO DE POLUENTES 

NA ATMOSFERA 
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• Aplicação de inventários de emissão em estudos 

de dispersão atmosférica; 

 

• Equipe técnica experiente em estudos 

contemplando modelos numéricos (AERMOD, 

CALPUFF, CMAQ, etc.); 

 

• Determinação de impactos na qualidade do ar 

provocados  pelas emissões de uma ou mais 

fontes  emissoras; 

 

• Caracterização meteorológica local.  



MODELOS REGULATÓRIOS PARA ESTUDOS  

DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA 
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MODELO AERMOD 

• Modelo de dispersão Gaussiano, onde a pluma 

dispersa na direção vertical e horizontal em 

regime permanente; 

• Aplicável para áreas urbanas e rurais, terrenos 

planos ou com variações topográficas, emissões 

a baixos ou elevados níveis de altitude; 

• Capacidade de trabalhar com diferentes tipos 

de fontes (pontual, área ou volumétrica); 

• Modelo definido e homologado pela USEPA. 

MODELO CALPUFF 

• Modelo Lagrangeano não estacionário do tipo 

puff para a simulação da dispersão de 

poluentes; 

• Utilizado para uma grande variedade de 

aplicações nos estudos de modelagem de 

qualidade do ar; 

• Adotado pela Agência de Proteção Ambiental 

dos EUA (USEPA) como o modelo preferido para 

avaliar os impactos dos poluentes a longa 

distância (de 50 a 300km). 



MODELOS FOTOQUÍMICOS PARA 

ESTUDOS DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA 
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MODELO CMAQ 

• O CMAQ é uma poderosa ferramenta 

computacional utilizada para a gestão da 

qualidade do ar; 

•  Modela múltiplos poluentes atmosféricos, 

incluindo ozônio, partículas finas e uma 

variedade de poluentes tóxicos; 

• É utilizado principalmente na gestão da 

qualidade do ar a níveis regionais e nacionais. 



ESTUDOS DE ANÁLISE DE RISCOS 
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• São técnicas para a identificação dos perigos e 

estimativa dos efeitos no homem e no meio 

ambiente, decorrentes de incêndios, explosões 

e liberações de substâncias tóxicas, 

• utiliza as informações geradas com o EDA por 

meio do modelo AERMOD, juntamente com 

características técnicas das termelétricas e seus 

insumos, notadamente no que diz respeito ao 

tipo de combustível, linhas de abastecimento do 

mesmo, sistema de controle, segurança do 

processo, dentre outras informações. 



MODELAGEM DE PREVISÃO 

METEOROLÓGICA 
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• Uso do modelo de simulação e previsão 

meteorológica denominado WRF (Weather 

Research and Forecasting); 

 

• Caracterização das condições meteorológicas 

reinantes em qualquer lugar do globo terrestre; 

 

• Subsídio de informações para estudos de 

dispersão de poluentes. 



DIMENSIONAMENTO REDES 

AUTOMÁTICAS DE MONITORAMENTO 

DA QUALIDADE DO AR 

• Uso das técnicas mais atuais para 

dimensionamento de redes de qualidade do ar, 

recomendadas por agências do meio ambiente 

europeia e norte americana (EEA e USEPA); 

 

• Dimensionamento otimizado visando maior 

cobertura espacial, com o menor numero de 

estações necessário; 

 

• Elaboração de todo o projeto de rede de 

monitoramento ambiental. 
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ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE 

MONITORAMENTO AMBIENTAL 

• Elaboração de relatórios de análises de dados 

provenientes de monitoramento contínuo ou 

manual; 

 

• Inclui as mais diversas temáticas (emissões 

atmosféricas, qualidade do ar, meteorologia, 

etc.); 

 

• Os relatórios contemplam comparações com 

legislações vigentes, indicação de dados 

suspeitos, análises de espaço temporal.  

 

www.qualityamb.com.br 



PROJETOS ESPECIAIS 

PROJETO GÊNESE 
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Através de análises das emissões, concentrações e 

química da poeira existente coletada nos pontos 

ou comunidades da região sob influência das 

emissões, somos capazes de identificar o conjunto 

de fatos ou elementos que contribuem para 

produzir as concentrações, bem como associa-las 

às fontes emissoras que as originaram.  



PROJETOS ESPECIAIS 

FITOSOIL FORTE 
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Fitosoil Forte é um estabilizador eficiente formulado à 

base de macromoléculas de origem vegetal que 

aplicado em superfícies naturais podem controlar a 

emissão de partículas de pó obtendo uma melhor 

estabilidade química das características estruturais do 

solo (CBR). 

 

A constituição química do produto é uma mescla de 

resinas vegetais, portanto natural, não-cancerígenas e 

seguras para a saúde humana ou de outros organismos 

vivos, na fauna e flora. 



MONITORAMENTO AMBIENTAL 
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• Monitor de Material Particulado  

• Estação fixa; 

• Comunicação por rádio, GSM, RJ45; 

• Certificação Internacional – Mcerts. 

TOPAS 

OSIRIS 

• Monitor de Material Particulado  

• Estação portátil; 

• Comunicação por rádio, GSM, RJ45; 

• Certificação Internacional – Mcerts. 

• Monitor de Material Particulado; 

• Monitor de mão, portátil; 

• Ambientes internos e externos;. 

DUST MATE 

IVIBE • Monitoramento de ruído e vibração 

multicanal 

• Desempenho de classe 1 em uma faixa 

dinâmica de 95 dB 

• Leq, L10, L90 Lmax e mais em ambos dB (A) 

e dB (C) simultaneamente 



MONITORAMENTO AMBIENTAL 
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• Registra até 8 espécies de gás 

simultaneamente 

• Zeragem automática praticamente 

elimina a deriva 

• Integrado com o AirQWeb para 

monitoramento ao vivo 

• Pode ser usado junto com monitores 

de poeira Turnkey 

IGAS 

• Controle de emissão de partículas; 

• Neblina de alta energia; 

• Alta mobilidade 

DUSTFIGHTER 



PRINCIPAIS CLIENTES 
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Consulte-nos! 

www.qualityamb.com.br   

(27) 3064-4222 / 3034-7919 

Rua Augusta Nader, 31, 1º Andar 

Bairro República – Vitória/ES CEP: 29070-050  


