
PÚBLICO ALVO

Pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem atividades com potencial polui-
dor/degradador do meio ambiente e que legalmente necessitem de licencia-
mento ambiental em uma ou mais esferas: municipal, estadual e federal.

MEIO AMBIENTE

LICENCIAMENTO  AMBIENTAL

Assessoria técnica para implantação de empreendimento e/ou atividade.

O QUE É?

O licenciamento ambiental foi instituído pela Política Nacional do Meio Ambien-
te (Lei Federal nº 6.938/81), a qual autoriza a localização, instalação, ampliação 
e operação de empreendimentos e/ou atividades que possam interferir nas con-
dições ambientais, com a finalidade de minimizar e mitigar possíveis impactos.



Certidões ambientais: Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental emite 
uma única “licença”, estabelecendo as condições, restrições e medidas de 
controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor.

Licença Prévia (LP): Aprova a localização e concepção do emprendimento 
e/ou atividade. Envolve estudos ambientais de baixa a alta complexidade e es-
tabelece requisitos básicos a serem atendidos nas próximas fases.

Licença de Instalação (LI): Autoriza o início das obras para o estabeleci-
mento do empreendimento e/ou atividade, de acordo com as especificações 
constantes nos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas 
de controle e demais condicionantes.

Licença de Operação (LO): Autoriza o início das atividades e sua concessão 
está condicionada à vistoria, em que são verificados se todas as exigências 
descritas no projeto foram atendidas nas licenças anteriores.

 LICENÇAS AMBIENTAIS

SERVIÇOS INCLUSOS

1 - Reunião, análise e organização da documentação exigida;
2 - Assessoria técnica ambiental para desenvolvimento da atividade;
3 - Estudo ambiental específico;
4 - Acompanhamento do licenciamento junto ao órgão ambiental responsável;
5 - Orientação sobre condicionantes da licença e prazos.



Fase de Licença Prévia

Fase de Licença de Operação

Fase de Licença de Instalação

POR QUE CONTRATAR?

Todo atividade ou empreendimento, planejado ou em operação, listados na 
Resolução CONAMA nº 237/97, devem possuir o licenciamento ambiental 
junto ao órgão competente. 
OperarOperar sem a licença ambiental pode trazer riscos ao meio ambiente, e refle-
tir em notificações, multas, embargos e custos para reparação dos danos 
causados.

Agregue valor ao seu negócio com responsabilidade 
socioeconômica e ambiental!


