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À SENIOR VITA EXCLUSIVE CARE.

SEJA 
BEM-VINDO!

A CPEA é uma empresa de consultoria 
ambiental, especializada em planejamento 
territorial, licenciamento e gestão ambiental de 
empreendimentos e gerenciamento de áreas 
contaminadas, que tem por objetivo conciliar 
crescimento econômico desenvolvimento humano 
e conservação do meio ambiente.

A CPEA está ao lado de seus clientes para 
promover a adequação dos empreendimentos às 
novas demandas de sustentabilidade ambiental 
e garantir sua conformidade legal associada à 
otimização de seus investimentos.

A CPEA atua com qualidade e competência 
para que todas as etapas do ciclo de vida dos 
empreendimentos, onde pode-se destacar o 
planejamento prévio, a obtenção das licenças 
ambientais obrigatórias e a gestão ambiental 
adequada (fases de instalação e operação), bem 
como a desativação de instalações, ocorram de 
acordo com todos os requisitos legais e normas 
corporativas de seus clientes.

Para isso, a CPEA conta com profissionais 
experientes e de alto nível técnico, cujo trabalho 
transparente busca as melhores soluções para 
cada empreendimento, procurando redução de 
custos e de prazos de execução, bem como a 
potencialização de ganhos para o meio ambiente 
e para a comunidade envolvida.

CONSULTORIA,
PLANEJAMENTO
E ESTUDOS
AMBIENTAIS À SENIOR VITA EXCLUSIVE CARE.

SEJA 
BEM-VINDO!

Ética e Legalidade
Agir com base no arcabouço legal e com 
respeito à natureza e à sociedade.

Base Científica e Capacitação Técnica
Fundamentar estudos e serviços em 
princípios técnicos e científicos reconhecidos 
em nível nacional e internacional e manter 
ações permanentes de pesquisa, inovação e 
atualização tecnológica.

Ambiente de Trabalho Colaborativo

Clareza e Transparência
Agir com clareza em seus posicionamentos 
e transparència em suas ações, oferecendo 
segurança e credibillidade aos clientes e demais 
stakeholders.

Comprometimento com o cliente
Atender a seus clientes de forma integral, 
buscando as melhores soluções para otimização 
de prazos e custos dos projetos, realizando 
estudos e serviços que agreguem valor ao 
negócio.

Discrição, Sigilo e Confidencialidade
Agir com discrição e manter absoluto sigilo 
das informações de seus clientes ou geradas 
internamente, garantindo a confidencialidade, 
a confiança e a credibilidade no trabalho 
realizado.

Seguir como referência nacional de qualidade 
em soluções ambientais e ampliar sua atuação 
em grandes projetos e empresas, sendo 
reconhecida como inovadora e confiável, e 
agregando valor para os clientes, sociedade e 
seus colaboradores.

Desenvolver estratégias e soluções ambientais, 
pautadas na ciência e na ética, para viabilizar a 
sustentabilidade dos negócios de nossos clientes.

MISSÃO

VALORES

VISÃO



• Portos e estruturas aquaviárias (terminais 
marítimos e fluviais, hidrovias) e dragagens 
convencionais e em áreas com sedimentos 
contaminados.

• Logística e infraestrutura de transporte 
(rodovias, ferrovias, aeroportos, centros 
de distribuição e armazenagem, terminais 
multimodais).

• Industrias (siderurgia, química, fertilizantes, 
petroquímica, vidros planos, entre outras).

• Energia (usinas hidrelétricas, termoelétricas 
e solares, linhas de transmissão, gasodutos e 
oleodutos).

• Mineração (fosfatos, metais, minerais raros - 
calcário).

• Desenvolvimento imobiliário e urbano (projetos 
urbanísticos de grandes glebas, planos diretores 
municipais, marinas e empreendimentos 
turísticos).

ÁREAS DE ATUAÇÃO

DIFERENCIAIS DA CPEA
NÚMEROS QUE REPRESENTAM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA CPEA

+ de 1.660 estudos realizados em todo o Brasil.

+ de 370 clientes atendidos dentre as maiores empresas nas áreas portuária, industrial, mineração, 
energia, imobiliária, logística e de transportes.

+ de R$ 30 bilhões em investimentos em projetos de infraestrutura que contaram com estudos 
da CPEA.

+ de 200 terminais portuários e hidroviários  estudados pela CPEA.

37 aeroportos estudados.

3 milhões de determinações analíticas em amostras ambientais (solos, sedimentos, águas, 
efluentes, organismos aquáticos e resíduos).

4.000 km de empreendimentos lineares estudados pela CPEA.

340 municipios em 26 estados brasileiros contaram com estudos da CPEA.

+ de 50 trabalhos científicos publicados por seus colaboradores em publicações nacionais e 
internacionais.
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O PLANEJAMENTO 
AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
GARANTE O SUCESSO
DOS EMPREENDIMENTOS
A CPEA participa do planejamento ambiental 
estratégico dos empreendimentos por meio de 
dois estudos que reduzem riscos e conflitos:

EPAL

Estudo Prévio de Alternativa Locacional
Ferramenta de planejamento com foco no 
levantamento e análise integrada de temas 
ambientais, legais e de infraestrutura para 
orientar a tomada de decisão estratégica do 
empreendedor sobre a melhor localização para o 
empreendimento pretendido, contribuindo para 
a análise da viabilidade técnica e econômica do 
negócio.

EPVA

Estudo Prévio de Viabilidade Ambiental
Ferramenta de planejamento com foco no 
levantamento e análise integrada de temas 
legais e socioambientais que possam influenciar 
no potencial de uso da propriedade e na 
viabilidade do projeto em um determinado 
imóvel ou região. O EPVA visa orientar a tomada 
de decisão estratégica sobre investimentos 
em novos empreendimentos ou expansão de 
empreendimentos existentes, além de contribuir 
para a redução de riscos e custos e prazos do 
licenciamento ambiental e de suas obrigações.
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LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

LICENÇA PRÉVIA

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

LICENÇA DE OPERAÇÃO

Produtos CPEA para o licenciamento 
ambiental dos empreendedimentos

• Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA)
• Relatório Ambiental Preliminar - RAP
• Estudo Ambiental Simplificado - EAS
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(MCE)
• Relatéorio de Atendimentos a Condicionantes • 
ou Exigências Técnicas
• Programas de Gestão Ambiental para a Implantação e 
Operação de Empreendimentos

• Relatéorio Conclusivo de Obras e dos 
• Programas Ambientais
•iCompilação das Informações e Elaboração • • • 
Relatório para Solicitação da Licença de • •   • 
Operação
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GESTÃO AMBIENTAL 
NA IMPLANTAÇÃO 
DE EMPREENDIMENTOS
A CPEA atua na Gestão Ambiental de obras de 
grandes empreendimentos de infraestrutura, 
indústria e desenvolvimento imobiliário. Dentre 
os principais serviços destacam-se:

• Coordenação geral e execução dos programas 
ambientais relacionados aos meios físico, biótico 
e sócioeconômico.

• Acompanhamento das obras, executando a 
orientação e fiscalização com foco na prevenção 
de impactos ambientais como o controle de 
erosão e assoreamento, emissões atmosféricas e 
ruídos, conservação da flora e da fauna e ações 
socioambientais e educativas.

• Monitoramentos periódicos relativos a 
águas superficiais e subterrâneas, fauna e 
flora, comunidades hidrobiológicas, ruídos e 
vibrações, emissões atmosféricas, dentre outros.

• Relatórios de acompanhamento e de 
atendimento a condicionantes e exigências 
ambientais.

• Relatório conclusivo de obra e programas 
ambientais.
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ESTUDOS AMBIENTAIS ESPECIALIZADOS 
PRODUZIDOS PELA CPEA
Com uma equipe multidisciplinar própria e parceiros especializados, a CPEA desenvolve estudos 
específicos para seus clientes:

• Due Diligence e Perícias Ambientais.

• Plano Básico Ambiental - PBA (programas de gestão ambiental para a implantação e operação
• de empreendimentos).

• Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV).

• Estudos de emissões atmosféricas e modelagem de dispersão de poluentes atmosféricos.

• Estudos de dispersão de efluentes hídricos e modelagens hidrodinâmicas.

• Estudos e monitoramentos de qualidade de efluentes, de águas superficiais e subterråneas,
• solos e sedimentos.

• Estudos para obtenção de autorização de supressão de vegetação.

• Estudos para compensação ambiental de atividades e empreendimentos.

• Estudos e monitoramentos da biota aquática e terrestre (vegetação e fauna).

• Estudos e execução de manejo e salvamento de fauna e flora.

• Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).

• Relatório de Regularização Ambiental (RRA) para terminais portuários do estado de São Paulo,
  em atendimento à Decisão de Diretoria CETESB nº 210-A/2017/I/C.

• Estudos Circunstanciados de Risco-ECR, Estudos de Análise de Risco -EAR, Planos de
• Gerenciamento de Risco/Planos de Ação a Emergência -PGR/PAE, Planos de Emergência
• Individual-PEI

• Planos de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD.

• Planos de Fechamento de Mina e Planos de Descomissionamento de Atividades Industriais.

• Gerenciamento de Áreas Contaminadas
   - Avaliações Preliminares
   - Investigações Ambientais Confirmatórias e Detalhadas
   - Avaliações de Risco Ecológico e Toxicológico à Saúde Humana
   - Modelagem Numérica de Fluxo da Água Subterrânea e Transporte de Contaminantes
   - Plano de Intervenção
   - Investigação para Remediação
   - Remediação de Áreas Contaminadas



RESPONSABILIDADE
SOCIAL

PESQUISA CIENTÍFICA 
E CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE

O investimento em desenvolvimento humano e
ambiental é parte indissociável da CPEA. 
Por isso, apoia diretamente projetos de 
pesquisa científica, difusão de conhecimento 
e conservacão da biodiversidade, além 
de contribuir para promover a proteção e 
valorização do patrimônio histórico nos locais 
em que atua.

A CPEA investe na manutenção do Instituto de 
Pesquisa da Biodiversidade (IPBio) e da Reserva 
Betary (www.ipbio.org.br), no Vale do Ribeira 
(SP), que, entre outras atividades, se dedica à 
pesquisa científica sobre a flora e fauna visando 
à sua conservação.

PATROCÍNIO E APOIO DE 
PUBLICAÇÕES E E-BOOKS



SÃO PAULO
Rua Henrique Monteiro, 90 - 13º andar
Pinheiros - São Paulo - SP
(11) 4082 3200

cpeaconsultoria

Acesse o site
pelo QR code:

SANTOS
Rua Enguaguaçu, 99
Ponta da Praia - Santos - SP
(13) 3035 6002

ATUAÇÃO NACIONAL CPEA
Municípios com projetos realizados


