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TEMA nº3: Licenciamento Ambiental 

RESPONSÁVEL: Wanderson Monteiro 

   

CONHECENDO 

OS LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS 

 

O que significa Licenciamento Ambiental? 
 

É o procedimento no qual o poder público, representado 

por órgãos ambientais, autoriza e acompanha a 

implantação e a operação de atividades, que utilizam 

recursos naturais ou que sejam consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras. É obrigação do empreendedor, 

prevista em lei, buscar o licenciamento ambiental junto ao 

órgão competente, desde as etapas iniciais de seu 

planejamento e instalação até a sua efetiva operação. 

 

A licença ambiental é o documento, com prazo de 

validade definido, em que o órgão ambiental estabelece 

regras, condições, restrições e medidas de controle 

ambiental a serem seguidas por sua empresa. Entre as 

principais características avaliadas no processo podemos 

ressaltar: o potencial de geração de líquidos poluentes 

(despejos e efluentes), resíduos sólidos, emissões 

atmosféricas, ruídos e potencial de riscos de explosões 

e de incêndios. Ao receber a Licença Ambiental, o 

empreendedor assume os compromissos para a 

manutenção da qualidade ambiental do local em que se 

instala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licença Prévia – LP 
 

✓ É a primeira etapa do licenciamento, em que 

o órgão licenciador avalia a localização e a 

concepção do empreendimento, atestando a 

sua viabilidade ambiental e estabelecendo 

os requisitos básicos para as próximas fases; 
✓ A LP funciona como um alicerce para a 

edificação de todo o empreendimento. Nesta 

etapa, são definidos todos os aspectos 

referentes ao controle ambiental da empresa; 
✓ De início o órgão licenciador determina, se a 

área sugerida para a instalação da empresa é 

tecnicamente adequada. Este estudo de 

viabilidade é baseado no Zoneamento 

Municipal. 

 

Licença de Instalação – LI 
 

✓ Uma vez detalhado o projeto inicial e 

definidas as medidas de proteção ambiental, 

deve ser requerida a Licença de Instalação 

(LI), cuja concessão autoriza o início da 

construção do empreendimento e a 

instalação dos equipamentos; 
✓ A execução do projeto deve ser feita 

conforme o modelo apresentado. Qualquer 

alteração na planta ou nos sistemas 

instalados deve ser formalmente enviada ao 

órgão licenciador para avaliação. 

 

Licença de Operação – LO 
 

✓ A Licença de Operação autoriza o funcionamento 

do empreendimento. Essa deve ser requerida 

quando a empresa estiver edificada e após a 

verificação da eficácia das medidas de controle 

ambiental estabelecidas nas condicionantes das 

licenças anteriores. Nas restrições da LO, estão 

determinados os métodos de controle e as 

condições de operação. 

Tipos de Licenças Ambientais 
 

O processo de licenciamento ambiental é constituído 

de três tipos de licenças. Cada uma é exigida em 

uma etapa específica do licenciamento. Assim, temos: 
1. Licença Prévia (LP); 

2. Licença de Instalação (LI); 

3. Licença de Operação (LO). 


