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Solução de Conformidade
Ambiental
AQMIS é uma solução em nuvem para ar, água e resíduos sólidos.
AQMIS permite que agências regulatórias, governos e indústrias
em todo o mundo gerenciem as emissões de milhares de fontes,
executem modelos, emitam licenças, prevejam impactos na
qualidade do ar e muito mais. Tudo pela conveniência de um
aplicativo web totalmente integrado.

SOLUÇÃO INTEGRADA
• Inventário de Emissões
• Modelagem de Dispersão do Ar
• Previsão da Qualidade do Ar
• Monitoramento do Ar Ambiente
• Avaliação de Risco à Saúde Humana
• Esgoto e Resíduos Sólidos
• Licenciamento e Conformidade
• GIS/Mapeamento
• Dashboards e Relatórios
• GEE

AR | ÁGUA | RESÍDUOS SÓLIDOS
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MODELAGEM EM TEMPO REAL & PREVISÃO
Programe as operações em torno das condições ambientais
ideais, minimize o tempo de inatividade, evite valores acima do
permitido e, consequentemente, penalidades.

IDENTIFICAR
POTENCIAIS PONTOS DE RISCO
Detecte automaticamente possíveis
violações dos limites de emissões,
efeitos adversos à saúde e ainda
verifique a veracidade das
reclamações da comunidade.
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BENEFÍCIOS
• Aumento da produtividade
• Elimina a necessidade de formulários
em papel
• Integra sistema antigo e planilhas
em um único aplicativo
• Padronização dos procedimentos e
trabalhos nas agências regulatórias
• Redução de custos e burocracia
• Um único app consolidando todos os
dados

RECURSOS
• Solução web, em nuvem ou local
• Formulários PDF personalizados e
preenchíveis
• Dashboards & KPIs
• GIS totalmente integrado
• EI Biblioteca Incluindo IPCC, AP-42
(incluindo tanques) e EIIP Métodos de
Estimativa
• Captura de dados online e mobile
• Calendário e rastreamento
• Índice de Qualidade do Ar (IQA)

CAPACIDADES
• Inventário de Emissões
• Modelagem Regulatória de Dispersão do Ar
• Previsão da Qualidade do Ar
• Modelagem de Liberação de Emergência
• Monitoramento do Ar Ambiente
• Licenciamento e Conformidade
• Avaliação de Risco à Saúde Humana
• Submissão Eletrônica
• AB 617
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