


A nova identidade visual da empresa tem como principal característica a inovação, 

aspecto esse que a Lazzarini sempre carregou em seus valores. Esta é uma marca 

moderna, mas que traz consigo toda competência, integridade e credibilidade de 

25 anos de experiência no mercado.

A excelência que você já conhece.
Agora, ainda melhor.

Walter Lazzarini Consultoria Ambiental agora é Lazzarini Consultoria Ambiental.

Com anos de experiência no mercado, não paramos de nos atualizar e procurar novas 

estratégias para oferecer o melhor aos nossos clientes. Por isso, iniciamos uma nova 

fase em nossa trajetória:

Walter Lazzarini Consultoria Ambiental



Experiência de
verdade, refletida
em cada serviço
São décadas dedicadas a oferecer as melhores 

soluções para todas as questões ambientais da 

sua empresa. Desse modo, contamos com clientes 

de diversos segmentos que confiam em nosso 

trabalho e expertise. Conheça alguns:

Walter Lazzarini
Fundador e Diretor da empresa desde 1993 é Engenheiro 

Agrônomo formado pela USP em 1969. Foi Secretário de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 

(1988 a 1990), Presidente da Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo - CETESB (1991 a 1993) e de 2005 a 

2018 foi Presidente do Conselho Superior de Meio 

Ambiente - COSEMA, órgão consultivo técnico da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP. 

Atualmente é membro do Conselho Superior Estratégico 

da FIESP.

A Nossa Equipe
A Lazzarini Consultoria Ambiental conta com profissionais 

experientes que são incentivados por meio de 

especializações, cursos e participações acadêmicas, a 

buscar soluções inovadoras e eficazes na área ambiental.

Sobre



Em concordância com as normas e legislação atual, incluindo a Decisão de 

Diretoria 038/17 da CETESB, realizamos todas as etapas do gerenciamento de 

Áreas Contaminadas de forma sequencial, desde a investigação das áreas 

fontes de contaminação, até a completa remediação, recuperação e 

reabilitação da área. Esta é a sequência do processo:

Avaliação Preliminar

Investigação Confirmatória 

Investigação Detalhada

Avaliação de Risco à Saúde Humana

Modelagem Matemática

Plano de Intervenção

Elaboração e Execução de Projetos de Remediação e Monitoramentos

Solução completa em

Áreas Contaminadas



Prestamos serviços técnicos na cidade e no campo de forma eficiente, tanto 

junto aos órgãos estaduais quanto aos municipais de meio ambiente, entre os 

quais destacam-se:

Autorização para supressão de vegetação nativa e corte de árvores isoladas

Cadastro Ambiental Rural – CAR

Caracterização de vegetação

Projeto de Compensação Ambiental

Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA)

Intervenção em Área de Preservação Permanente

Plantio Compensatório

Equipe especializada em

Áreas Verdes Urbanas e Rurais



São muitos anos de experiência no Licenciamento e Regularização Ambiental 

de empreendimentos de diversos segmentos, fornecendo serviços para:

Licenças Ambientais: Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO)

Estudo Ambiental Simplificado (EAS)

Relatório Ambiental Preliminar (RAP)

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)

Plano Básico Ambiental (PBA)

Gestão Ambiental de Obras

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)

Cadastro Técnico Federal (Ibama)

Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI)

Vasta experiência em

Licenciamento e Regularização
Ambiental



Analisamos cada situação de forma única, para realizar um planejamento 

completo e aperfeiçoado para cada cliente visando a solução de pendências 

ambientais em conjunto com os órgãos ambientais e ao Ministério Público. 

Prestamos serviços em:

Diálogo e acordos com órgãos ambientais oficiais e Ministério Público

Assistência técnica em perícias ambientais

Apoio na assinatura de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs)

Referência em

Estratégia Ambiental



Atuamos em todos
os estados do Brasil.

Entre em contato
Para mais informações, solicitações ou 

dúvidas sobre os serviços.

11 3044-3055

lazzarini@lazzarini.com.br

www.lazzarini.com.br

Rua Helena, 335 - 12º andar - Conj. 121

Vila Olímpia | São Paulo, SP | Cep: 04552-050


