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O que a EnviGo faz é desenvolver

soluções e serviços personalizados

para que nossos clientes evitem e

diminuam o potencial de seus

acidentes ambientais, tornem o

consumo de materiais e

equipamentos mais sustentável,

bem como preparar profissionais

a agirem de forma consciente em

cenários de risco ocupacional e

ambiental.

Muito além de uma
consultoria para
emergências
ambientais 



Proporcionar as empresas maior segurança

ambiental dentro de suas atividades através de

uma maior consciência de seus riscos. 

Mostrar que é possível estar preparado para

eventos de desastre ambiental tornando a

gestão de materiais, equipamentos e

colaboradores mais sustentável.

Comprometimento com as metas de

nossos cl ientes;  

Cr iat iv idade para encontrar soluções

inovadoras.

QUEM QUER
EVITAR
ACIDENTES
AMBIENTAIS
PRECISA DE 

missão

visão

valores ESTRATÉGIA



treinamentos

NOSSOS SERVIÇOS

Plano de Emergência Individual (PEI);

Plano de Atendimento Emergencial

(PAE);

Plano de Gerenciamento de Resíduos;

Plano de Gerenciamento de Riscos;

Analise de Risco.

Ecoguardian Dimensionamento de Recursos de

Emergência (DRE);

Gestão de Emergências Ambientais;

Investigação de Áreas Contaminadas;

Ensaio Técnico de Simulados e Table

Top;

Treinamentos para Emergências

Ambientais na Indústria;

First Responder (marítimo);

HAZMAT;

NR's;

Gestão de Resíduos.

CONSULTORIA
TÉCNICA

Planos de
GESTÃO E

EMERGÊNCIAS



PEI
PAE
PGR
PGRS
AR

Elaboramos e revisamos planos de emergência e

gestão de uma forma moderna e atualizada, com

foco nas informações mais importantes em

destaque e dispondo de mecanismos de

organização que facilitam a revisão de

informações que podem sofrer mais alterações

pelo tempo. 

Tudo isso aumenta a vida útil destes documentos e

agilizam suas revisões, diminuindo o risco de

permanecer com documentos desatualizados e

eventuais penalidades técnicas e operacionais.

Planos de gestão
e  emergência



Ecoguardian
É o serviço de gestão e revisão de

planos de contingência e resíduos

da EnviGo. 

Por um valor mensal, EcoGuardian

fará a revisão de:

Plano de Emergência Individual (PEI);

Plano de Atendimento a Emergências

(PAE);

Plano de Gerenciamento de Resíduos

Sólidos (PGRS);

Plano de Gerenciamento de Riscos;

Dimensionamento de Recursos de

Emergência (DRE).

EcoGuardian revoluciona a

gestão de documentos

ambientais de sua empresa.

Para mais detalhes, solicite um

orçamento detalhado com os

planos e valores.



Nosso time de especialistas pode

preparar sua empresa e

colaboradores para agir em cenários

criticos, ensinar a melhor forma de

usar recursos próprios de

atendimento a emergências,

diminuindo a dependência de

empresas terceirizadas, ou ainda

recomendando ações de

investigação da qualidade de solo e

águas para evitar contaminação e

processos longos e demorados de

remediação com órgãos públicos.

CONSULTORIA  
técnica

DRE;

Gestão de Emergências

Ambientais;

Investigação de Áreas

Contaminadas;

Ensaio Técnico de

Simulados e Table Top;



Na EnviGo, os treinamentos são um

serviço científico. Só com muita análise

e pesquisa pode-se chegar a um

conteúdo e metodologia de

aplicação que garanta a aderência

máxima de informações, e que

também preparem os indivíduos a

tomarem decisões rápidas.

Cada treinamento precisa garantir aos

treinandos e as empresas um retorno

consistente do investimento. E isso é

possível através dos indicadores de

qualidade, pelos quais medimos a

efetividade do conteúdo aplicado.

TREINAMENTOS
Emergências

Ambientais na

Indústria;

First Responder;

HAZMAT;

NR's;

Gestão de

Resíduos.



Nosso time é composto por

engenheiros e especialistas com

larga experiência em emergências

ambientais, montagem e gestão de

bases emergenciais, gestão e

gerenciamento de contratos de

atendimento, investigação e

remediação de áreas contaminadas.

Tudo para garantir a qualidade e

eficiência de cada produto e serviço

desenvolvido pela EnviGo

NossoTIME
aRTHUR AMARAL
Diretor Técnico da EnviGo, é um

profissional apaixonado por

soluções criativas e comprometidas

com o meio ambiente. Engenheiro

Ambiental com 15 anos de

experiência em emergências

ambientais, gestão de equipes,

montagem de bases de

emergência, investigação e

remediação de indústrias. 
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