O objetivo do licenciamento ambiental é funcionar como
instrumento de regulação dos critérios de uso dos
recursos naturais e da avaliação de impactos que um
empreendimento pode causa no local da instalação e no
seu entorno.
A depender do porte do empreendimento e de suas
características de impacto ao meio ambiente e interferência
no entorno, o licenciamento pode ser exigido pelo município
(quando este tiver secretarias que que tenham habilitações
para tal), estado ou mesmo pela União, sendo condição
básica para funcionamento do empreendimento.

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
GRACY AMBIENTAL - GESTÃO, CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA

O licenciamento não é apenas um documento que após
sua emissão permite o funcionamento, mas significa que
é um conjunto de regramentos que o empreendedor
deve seguir para que suas atividades estejam em
conformidade com o que foi estabelecido no estudo
de impacto ambiental e com os condicionantes que
devem ser seguidos ao longo da vigência da licença.

NÓS DA GA, OFERECEMOS SERVIÇOS
DE LICENCIAMENTO DE NOVOS
EMPREENDIMENTOS, RENOVAÇÃO OU
ALTERAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO,
COMO TAMBÉM PODEMOS FAZER O
GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE
LICENCIAMENTO E / OU SUA IMPLANTAÇÃO.

NOSSOS

SERVIÇOS

Elaboração de Projetos
Elaboração de Projetos para
atendimento ao tipo de
Licença. Todos os projetos
apresentam memorial
descritivo, memorial de
cálculo e anotação de
responsabilidade técnica.

Estudos de
Impacto Ambiental
Elaboração de Estudo
de Impacto Ambiental
com o objetivo de avaliar
os impactos ambientais
significativos e indicar
as medidas mitigadoras
correspondentes, com o
intuito de minimizar os
possíveis impactos socias e
ambientais e identificar as
melhores soluções para sua
atividade.

Monitoramentos Ambientais
Elaboração e Execução de
Programas de Controles
Ambientais (água, efluente,
áreas contaminadas) em
atendimento a condionantes
da licença ambiental.

Acompanhamento
de Processo
Protocolamos seu processo
junto ao órgão ambiental e
fazemos o acompanhamento
para a eventual necessidade
de dirimir dúvidas dos
analisadores bem como
o fornecimento de outras
documentos que podem ser
requisitadas.

Permita-nos uma
apresentação. Vamos até
você e desenvolvemos
uma solução sob medida.

