
 

Instrução Normativa nº. 04 

1. Não será aceita solicitação de licenciamento e entrega de documentação incompleta. 

2. Os itens devem ser apresentados na sequência, conforme este termo de referência. 

Instrução Normativa nº. 04 

 

Atividades Industriais 

 

1. Instruções gerais 

• A FAACI coloca-se à disposição dos interessados para dirimir possíveis dúvidas sobre esta Instrução Normativa. 

 

•A Licença Ambiental Prévia (LAP), no caso de deferimento, deve ser expedida em, no máximo, 90 dias, a Licença 

Ambiental de Instalação (LAI) deve ser expedida em, no máximo, 90 dias e a Licença Ambiental de Operação (LAO) em, 

no máximo, 60 dias, contados a partir da data do protocolo dos respectivos requerimentos. A contagem dos prazos será 

interrompida durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo 

empreendedor. Nos casos em que houver Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA 

e RIMA) e/ou audiência pública, o prazo será de até 12 meses. 

 

• Sempre que julgar necessário a FAACI solicitará informações, estudos ou informações complementares. 

 

•O projeto das instalações de tratamento visará sempre o atendimento das Diretrizes de Lançamento de Efluentes 

(líquidos, sólidos e gasosos) e dos Padrões de Qualidade dos Corpos Receptores, segundo Legislações Estadual e 

Federal e regulamentações específicas, em vigor. 

 

• A FAACI não assumirá qualquer responsabilidade pelo não cumprimento de contratos entre o interessado e o Projetista, 

nem aceitará como justificativa qualquer problema decorrente desse inter-relacionamento. 

 

• O projeto depois de aprovado, não poderá ser alterado sem que as modificações sejam apresentadas e devidamente 

aprovadas pela FAACI. 

 

• Os projetos devem ser subscritos por profissional habilitado, com indicação expressa do nome do registro de classe, 

endereço e telefone. 

 

•Para renovação da Licença Ambiental de Operação (expedida por esta Fundação), de uma atividade ou 

empreendimento, deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo 

de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do 

órgão ambiental competente. Lei n°. 14.675/2009, artigo 40, § 4º. 

 

• Nos casos em que não tenha sido solicitado a renovação da LAO antes da data de expiração de seu prazo de validade, 

deverá ser realizado um novo processo de licenciamento, devendo apresentar documentação para obtenção de LAP, LAI 

e LAO, no que couber, sendo facultativo à FAACI a solicitação de um novo estudo ambiental. 
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1. Não será aceita solicitação de licenciamento e entrega de documentação incompleta. 

2. Os itens devem ser apresentados na sequência, conforme este termo de referência. 

• Todos os itens devem ser fornecidos na sequência apresentada nos Termos de Referência, sob pena de não serem 

aceitos. 

 

• O empreendedor deve expor, em local no próprio empreendimento a Licença ou Certidão Ambiental concedida. 

 

• A publicação dos pedidos e concessão de licenciamento ambiental de empreendimento de significativo impacto, às 

expensas do empreendedor, quando for solicitado pela FAACI, deverá ser efetivada em publicação em periódico de 

circulação na comunidade em que se insere o projeto. 

 

2. Instruções específicas 

 

• A implantação de atividades secundárias concomitantes com a implantação do empreendimento, será avaliada pela 

FAACI acompanhado dos estudos necessários para fins de obtenção da licença ambiental do empreendimento, sendo 

que a documentação exigida na presente Instrução Normativa deverá ser acrescida da documentação listada nas 

instruções normativas pertinentes às atividades secundárias. 

 

• Quando o potencial poluidor degradador da atividade secundária for superior ao da atividade principal, o estudo 

ambiental a ser apresentado para fins de análise do procedimento de licenciamento ambiental prévio deverá ser o estudo 

exigido para a atividade de maior potencial poluidor degradador definido em Resolução do CONSEMA. 

 

• A implantação de empreendimentos ao longo de rodovias/dutos/linhas de transmissão deve respeitar os recuos 

previstos em legislação, bem como anuência do órgão responsável. 

 

• Em instalações e atividades consideradas perigosas cabe a elaboração de estudo de análise de riscos. 

 

• A implantação de poços de monitoramento devem atender as NBR’s 15495-1/2007 e 15495-2/2008 – Poços de 

monitoramento de águas subterrâneas em aquíferos granulares – partes 1 (Projeto e construção) e 2 (desenvolvimento), 

quando couber. 

 

• Situações anormais de operação e de monitoramento dos sistemas de controle ambiental deverão ser relatadas ao 

órgão ambiental, informando as medidas corretivas adotadas. 

 

• A captação de água em cursos d’água para uso no processo industrial deve ser preferencialmente a jusante do ponto de 

lançamento do efluente tratado. 

 

• A captação de água subterrânea para uso industrial, é obrigatória a apresentação da outorga ou outro documento de 

direito de uso de recursos hídricos junto ao SDS (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável). 

 

• Os usuários de recursos hídricos, para fins de lançamento de efluentes tratados, devem monitorar periodicamente, de 

forma concomitante, o efluente e o corpo receptor a montante e a jusante do ponto de lançamento, conforme sistemática 

estabelecida pelo órgão licenciador (Lei nº. 14.675/09, art. 197). 
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1. Não será aceita solicitação de licenciamento e entrega de documentação incompleta. 

2. Os itens devem ser apresentados na sequência, conforme este termo de referência. 

 

• Os resultados das análises devem vir acompanhados de parecer conclusivo e dados dos monitoramentos já realizados 

para fins de comparação, em forma de gráficos ou tabelas, e da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

ou Função Técnica (AFT) do profissional responsável pela elaboração do parecer conclusivo. 

 

• No caso de desativação/encerramento da atividade, é obrigatória a apresentação, com antecedência mínima de 120 

dias, de plano de encerramento das atividades, contemplando a situação ambiental existente no local. Caso necessário, 

apresentar as medidas de restauração e de recuperação da qualidade ambiental das áreas que serão desativadas ou 

desocupadas. O plano de encerramento das atividades deve ser elaborado por profissional habilitado e respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

 

3. Etapas do processo de licenciamento ambiental de atividades industriais: 

O procedimento de licenciamento ambiental obedece às seguintes etapas: 

 

PRIMEIRA ETAPA: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA GERAR PROTOCOLO E TAXA DO PROCESSO. 

• Apresentar à FAACI: 

 

• Em se tratando de Pessoa Jurídica – PJ: 

1. Formulário de Caracterização do Empreendimento Integrado (FCEI), corretamente preenchido e sem rasuras; 

2. Consulta prévia de viabilidade deferida e dentro do prazo de validade emitida pela Secretária de Planejamento Urbano 

– SPU. 

3. Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

4. Cópia da Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), com emissão inferior a 90 

dias, exceção do Microempreendedor individual (MEI); 

 

• Em se tratando de Pessoa Física – PF: 

1. Formulário de Caracterização do Empreendimento Integrado (FCEI), corretamente preenchido e sem resuras; 

2. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

3. Cópia do comprovante de residência; 

 

Obs: os documentos deverão observar concordância de informações. Desta forma, os endereços, cartão CNPJ, FCEI e 

Consulta de viabilidade, deverão manter idêntica correspondência, usando-se essa orientação, no que couber, quando se 

tratar de Pessoa Física e seus respectivos documentos. 
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1. Não será aceita solicitação de licenciamento e entrega de documentação incompleta. 

2. Os itens devem ser apresentados na sequência, conforme este termo de referência. 

• No ato da entrega dos documentos acima descritos, será emitido protocolo de abertura do processo, taxa referente a 

licença ambiental solicitada, conforme Lei Complementar Municipal n°. 3118/2012 e indicação dos documentos a serem 

apresentados, conforme esta Instrução Normativa. 

 

• Entrega dos documentos pertinentes pelo Empreendedor à FAACI, dando-se a devida publicidade. 

 

• Análise pela FAACI dos documentos apresentados e a realização de vistorias técnicas. 

 

• Solicitação de esclarecimentos e complementações pela FAACI, em decorrência da análise dos documentos 

apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e 

complementações não tenham sido satisfatórios. 

 

• Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico. 

 

• Deferimento ou indeferimento da licença ambiental solicitada. 

 

4. Documentos a serem anexados  

4.1 Licença Ambiental Prévia (LAP) 

a) Protocolo de abertura do processo; 

b) Cópia do comprovante de quitação da Taxa emitida pela FAACI, referente a Licença Ambiental Prévia (LAP); 

c) Cópia da Matrícula do Cartório de Registro de Imóveis atualizada (no máximo 30 dias), com o devido Cadastro 

Ambiental Rural, se tratar de propriedade rural.  

d) Anuência do(s) proprietário(s) do imóvel com firma reconhecida, declarando expressamente a inexistência de óbices 

quanto à realização de estudos ambientais que visem a implantação de indústria na área, ou contrato de locação (casos 

em que o empreendedor não é o proprietário da área); 

e) Preenchimento dos Anexos 1, 2 e 3, desta Instrução Normativa; 

f) Planta da situação/localização, em escala adequada, contendo cursos d'água, bosques, dunas, restingas, mangues e 

outras áreas protegidas por lei e também o arruamento no entorno da área, com pontos de referência para facilitar a 

localização; 

g) Fluxograma das etapas do processo industrial, indicando os pontos de entrada de água e saída de efluentes líquidos 

(com estimativa de vazão e carga poluidora), atmosféricos e resíduos sólidos (estimativa de quantidade); 

h) Apresentação do Estudo Ambiental, conforme enquadramento na Resolução CONSEMA nº. 014/2012 e COMDEMA nº. 

10/2012 (uma via impressa sem encadernação + CD); 

i) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou de Função Técnica (AFT) do(s) profissional(is) habilitado(s) pela 

elaboração do Estudo Ambiental (apresentar original) ; 
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1. Não será aceita solicitação de licenciamento e entrega de documentação incompleta. 

2. Os itens devem ser apresentados na sequência, conforme este termo de referência. 

j) Declaração de profissional habilitado, informando se a área está sujeita em qualquer tempo de alagamentos ou 

inundações. Em caso positivo deve ser informado a cota máxima da mesma, conforme dados emitidos pela Defesa Civil 

do município; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) profissional(ais) habilitado(s) para a elaboração do estudo 

fitossociológico (quando couber) (apresentar original); 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) profissional(ais) habilitado(s) para a elaboração do estudo 

faunístico (quando couber) (apresentar original). 

m) Excepcionalmente, no caso da não entrega de algum item acima descrito, será aceito o preenchimento do Anexo 9, 

com os itens ausentes com respectivas justificativas. 

 

4.2 Licença Ambiental de Instalação (LAI) 

a) Protocolo de Abertura de Processo; 

b) Cópia do comprovante de quitação da Taxa emitida por esta Fundação, referente a Licença Ambiental de Instalação 

(LAI); 

c) Preenchimento dos Anexos 1, 2 e 4, desta Instrução Normativa; 

d) Para construção do empreendimento apresentar projeto arquitetônico e de locação, com memorial de descritivo, das 

unidades que compõem o empreendimento nas fases de instalação e operação; 

e) Planta baixa do empreendimento contendo todas as unidades e os sistemas de controle ambiental com os respectivos 

pontos de captação e lançamento dos efluentes tratados; 

f) Projeto do sistema de controle ambiental para os efluentes líquidos, atmosféricos e resíduos sólidos, contendo 

memorial descritivo, de cálculo, plantas e cortes; 

g) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou de Função Técnica (AFT) do(s) profissional(is) habilitado(s) pela 

elaboração dos projetos de controle ambiental (apresentar original); 

h) Programa de monitoramento do sistema de controle ambiental; 

i) Cronograma físico para execução das obras e de montagem dos equipamentos do sistema de controle ambiental, 

quando couber; 

j) Estudo de análise de risco e plano de ação emergencial das fases de implantação e operação do empreendimento, 

quando couber; 

k) Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, para a etapa de execução das obras, junto a respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (apresentar original). 

l) Excepcionalmente, no caso da não entrega de algum item acima descrito, será aceito o preenchimento do Anexo 9, 

com os itens ausentes com respectivas justificativas. 

 

4.3 Licença Ambiental de Operação (LAO) 

a) Protocolo de Abertura do Processo; 
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1. Não será aceita solicitação de licenciamento e entrega de documentação incompleta. 

2. Os itens devem ser apresentados na sequência, conforme este termo de referência. 

b) Cópia do Comprovante de quitação da Taxa emitida pela FAACI, referente a Licença Ambiental de Operação (LAO); 

c) Cópia do Certificado de Regularidade junto ao IBAMA. 

d) Cópia do atestado de vistoria e aprovação do Corpo de Bombeiros; 

e) Cópia do protocolo ou alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária; 

f) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) baseado na Lei Estadual de Santa Catarina n°.14.675/2009; 

g) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou de Função Técnica (AFT) do(s) profissional(is) habilitado(s) pelo 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) (apresentar original); 

h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabelecidos na Licença 

Ambiental Prévia e na Licença Ambiental de Instalação, acompanhado de relatório fotográfico; 

i) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Anotação de Função Técnica (AFT) atualizada do(s) profissional(ais) 

habilitado(s) para a elaboração do relatório técnico (apresentar original). 

j) Quando a atividade apresentar potencial de emissão de ruídos em desconformidade com a NBR 10151, poderá o órgão 

ambiental solicitar, como condicionante da LAO, relatório comprovatório de conformidade dos limites de emissão de 

ruídos externos. 

k) Excepcionalmente, no caso da não entrega de algum item acima descrito, será aceito o preenchimento do Anexo 9, 

com os itens ausentes com respectivas justificativas. 

 

4.4 Licença Ambiental de Operação Corretiva (LAO-C) 

a) Protocolo de Abertura do Processo; 

b) Cópia do comprovante de quitação da Taxa emitida por esta Fundação, referente a LAO Corretiva; 

c) Preenchimento dos Anexos 1, 2, 3 e 4, desta Instrução Normativa; 

d) Cópia da Matrícula do Cartório de Registro de Imóveis atualizada (no máximo 30 dias), com o devido Cadastro 

Ambiental Rural, se tratar de propriedade rural.  

e) Anuência do(s) proprietário(s) do imóvel com firma reconhecida, declarando expressamente a inexistência de óbices 

quanto à realização de estudos ambientais que visem a operação da indústria na área, ou contrato de locação (casos em 

que o empreendedor não é o proprietário da área); 

f) Cópia do atestado de vistoria e aprovação do Corpo de Bombeiros; 

g) Cópia do protocolo ou alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária; 

h) Caso a empresa esteja localizada em Área de Preservação Permanente – APP, apresentar cópia do habite-se; 

i) Planta de situação/localização, em escala adequada, contendo os cursos d'água, bosques, dunas, restingas, mangues 

e outras áreas protegidas por lei e também o arruamento no entorno da área, com pontos de referência para facilitar a 

localização; 

j) Fluxograma das etapas do processo industrial, indicando os pontos de entrada de água e saída de efluentes líquidos 

(com estimativa de vazão e carga poluidora), atmosféricos e resíduos sólidos (estimativa de quantidade); 
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k) Planta baixa do empreendimento contendo todas as unidades e os sistemas de controle ambiental com os respectivos 

pontos de captação e lançamento dos efluentes tratados; 

l) Projeto do sistema de controle ambiental para os efluentes líquidos, atmosféricos e resíduos sólidos, contendo 

memorial descritivo, de cálculo, plantas e cortes; 

m) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou de Função Técnica (AFT) do(s) profissional(is) habilitado(s) pela 

elaboração dos projetos de controle ambiental (apresentar original); 

n) Programa de monitoramento do sistema de controle ambiental; 

o) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos na Lei Estadual de Santa Catarina n°. 14.675/2009; 

p) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou de Função Técnica (AFT) do(s) profissional(is) habilitado(s) pelo 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) (apresentar original); 

q) Apresentação de Estudo Ambiental, conforme o enquadramento na Resolução Consema nº. 014/2012 e COMDEMA 

10/2012 – ECA; uma via impressa sem encadernação e uma via em formato digital (CD); 

r) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou de Função Técnica (AFT), referente ao Estudo Ambiental (apresentar 

original); 

s) Cópia do contrato de transporte/coleta/destinação final de resíduo Classe I (quando couber); 

t) Cópia das licenças ambientais das empresas responsáveis pela coleta, transporte e destinação final dos resíduos 

Classe I e II, quando couber. 

u) Excepcionalmente, no caso da não entrega de algum item acima descrito, será aceito o preenchimento do Anexo 9, 

com os itens ausentes com respectivas justificativas. 

 

4.5 Renovação da Licença Ambiental de Operação (LAO) 

a) Protocolo de Abertura do Processo; 

b) Cópia do comprovante de quitação da Taxa emitida pela FAACI, referente a Licença Ambiental de Operação (LAO); 

d) Determinação da eficiência dos sistemas de controle ambiental, através de laudos laboratoriais dos parâmetros 

constantes do programa de monitoramento aprovado na Licença Ambiental de Operação - LAO. 

e) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabelecidos na Licença 

Ambiental de Operação, acompanhado de relatório fotográfico; 

f) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Anotação de Função Técnica (AFT) atualizada do(s) profissional(ais) 

habilitado(s) para a elaboração do relatório técnico (apresentar original); 

g) Excepcionalmente, no caso da não entrega de algum item acima descrito, será aceito o preenchimento do Anexo 9, 

com os itens ausentes com respectivas justificativas. 
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1. Não será aceita solicitação de licenciamento e entrega de documentação incompleta. 

2. Os itens devem ser apresentados na sequência, conforme este termo de referência. 

Anexo 1 

MODELO DE REQUERIMENTO 

À 

Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema – FAACI 

 

O(A) requerente abaixo identificado(a) solicita à Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema – FAACI, análise dos 

documentos, projetos e estudos ambientais, anexos, com vistas a (   )obtenção, (   )renovação da Licença 

Ambiental (   )Prévia,   (   )Instalação, (   )Operação para o empreendimento/atividade abaixo qualificado: 

Dados Pessoais do (a) Requerente 

RAZÃO SOCIAL/NOME:  

CNPJ/CPF:  

Endereço do (a) Requerente 

CEP:  LOGRADOURO:  

COMPLEMENTO:  BAIRRO:  

MUNICÍPIO:  UF:  DDD:  TELEFONE:  

Dados do Empreendimento 

RAZÃO SOCIAL/NOME:  

CNPJ/CPF:  

Endereço do Empreendimento 

CEP:  LOGRADOURO:  

COMPLEMENTO:  BAIRRO:  

MUNICÍPIO: BRUSQUE UF: SC TELEFONE:  

Dados de confirmação das coordenadas geográficas ou coordenadas planas (UTM) no sistema geodésico 
(DATUM) SAD-69, de um ponto no local de intervenção do empreendimento. 

LOCALIZAÇÃO: Latitude(S): g: m: s: Longitude(W): g: m: s: 

COORDENADAS UTM x:  COORDENADAS UTM y:  

Assinatura 

Nestes termos, pede deferimento. 

Local e data ,  de  de  

NOME/ASSINATURA DO(A) REQUERENTE: 
_____________________________________________________ 
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Anexo 2 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular de procuração, o(a) outorgante abaixo qualificado(a), nomeia e constitui seu 

bastante procurador(a) o(a) outorgado(a) abaixo qualificado(a) para representá-lo(a) junto à Fundação Ambiental 

Área Costeira de Itapema no  processo  de  (   )obtenção   (   )renovação   da   Licença  Ambiental   (   )Prévia, 

(   )Instalação, (   )Operação do empreendimento/atividade abaixo qualificado. 

Dados do(a) Outorgante 

RAZÃO SOCIAL/NOME:  NACIONALIDADE:  

ESTADO CIVIL:  PROFISSÃO:  CARGO:  

EMPRESA:  CNPJ/CPF:  

Endereço do(a) outorgante 

CEP:  LOGRADOURO:  

COMPLEMENTO:  BAIRRO:  

MUNICÍPIO:  UF:  

Dados do(a) Outorgado(a) 

RAZÃO SOCIAL/NOME:  NACIONALIDADE:  

ESTADO CIVIL:  PROFISSÃO:  CARGO:  

RG:  CNPJ/CPF:  

Endereço do(a) Outorgado(a) 

CEP:  LOGRADOURO:  

COMPLEMENTO:  BAIRRO:  

MUNICÍPIO:  UF:  

Dados da Área do Empreendimento/Atividade 

EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE:  

CEP:  LOGRADOURO:  

BAIRRO:  MUNICÍPIO: ITAPEMA 

UF: SANTA CATARINA 

Assinaturas 

Local e data ,  de  de  

_______________________________________ _________________________________________ 
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Outorgante Outorgado(a) 
 

Anexo 3 

INFORMAÇÕES PARA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA – LAP 

Identificação da Empresa 

Razão Social: ___________________________________________________________________________________ 

Nome Fantasia: _________________________________________________________________________________ 

Inscrição Estadual: _______________________CNPJ: __________________________________________________ 

Endereço para correspondência: ____________________________________________________________________ 

Bairro: __________________CEP: ___________________Município: ______________________________________ 

Endereço da unidade a ser licenciada: _______________________________________________________________ 

Contato junto à FAACI: ________________________________________________________________________ 

Fax nº: ______________________E-mail: ____________________________________________________________ 

Código da atividade (Segundo CONSEMA 014/2012 ou COMDEMA 10/2012 ): 
___________________________________________________ 

Informações sobre a Área 

Localização de acordo com a Legislação Municipal: 

(   )   Zona urbana: 

(   )   Residencial (   ) Comercial (    ) Mista  (    ) Outra    Especificar: ________________________________________ 

(   )   Zona Rural 

Coordenadas Geográficas e UTM: 

Latitude:_____________Longitude:_________________UTM(e): _________________UTM(n): __________________ 

Características da Área: 

Tipo e característica do solo: 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Topografia: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Geologia/hidrogeologia/geotecnia: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Recursos Hídricos (nascentes, olhos d'água, cursos d'água, etc): 
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Cobertura Vegetal: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Acessos (alternativas, condições de tráfego): 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Características do entorno (uso do solo, residências, áreas de interesse ambiental, etc): 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Informações Gerais sobre a Atividade 

Área do terreno (m²) _____________________________ Área útil:_________________________________________ 

Número de Funcionários 

Administração: ____________________________________Produção: ______________________________________ 

Controles Ambientais: ____________________________Outros:__________________Total:____________________ 

Regime de Funcionamento 

Horas/Dia:_______________________Dias/mês:____________________Meses/Ano: _________________________ 

Fonte de Abastecimento de Água 

( ) Rede Pública Empresa fornecedora:_______________________________________________________ 

( ) Poço Artesiano Nível estático: _____________________________________________________________ 

( ) Vertente 

( ) Lago/lagoa Nome: ___________________________________________________________________ 

( ) Riacho Nome: ___________________________________________________________________ 

( ) Rio Nome: ___________________________________________________________________ 

( ) Reutilização do processo industrial: _______________________________________________________________ 

Consumo de Água: _______________m³/h: _______________m³/dia: ______________m³/mês: _________________ 

Fonte de Energia Elétrica 

( ) Concessionária Pública Empresa Fornecedora: _____________________________________________________ 

( ) Outra: Especificar: ______________________________________________________________________ 

( ) Consumo de energia: __________________________________________________________________________ 

Atividade(s) Principal(is) da Empresa 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Descrição preliminar da Atividade e dos Sistemas de Controle Ambiental (processo produtivo, matéria-prima, produtos 

finais, efluentes/resíduos a serem gerados, alternativas para tratamento, nome e classe do corpo receptor 
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dos efluentes). 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Anexo 4 

INFORMAÇÕES PARA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO – LAI 

Identificação da Empresa: 

Razão Social: ___________________________________________________________________________________ 

Nome Fantasia: _________________________________________________________________________________ 

Inscrição Estadual: ________________________________CNPJ: _________________________________________ 

Endereço para correspondência: ____________________________________________________________________ 

Bairro: ________________________CEP: _________________________Município: ___________________________ 

Endereço da unidade a ser licenciada: ________________________________________________________________ 

Contato junto à FAACI: ________________________________________________________________________ 

Fax nº: _________________E-mail: _________________________Código da atividade:________________________ 

Caracterização da Atividade 

Principais matérias primas e insumo no processo produtivo 

Matérias Primas Quantidade/Unidade Estado Físico (I) Acondicionamento (II) Estocagem (III) 
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Principais produtos e Subprodutos comercializados/fabricados 

 

Matérias Primas Quantidade/Unidade Estado Físico (I) Acondicionamento (II) Estocagem (III) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(1) Sólido   (1) Tambor (5) Bombonas (1) Pátio Coberto 
(2) Líquido   (2) Granel (6) Fardos (2) Pático Descoberto 
(3) Gasoso   (3) Container (7) Sacos (3) Depósito Fechado 
    (4) Tanque (8) Outros (4) Outros 
 
Observações: Caso o acondicionamento e/ou estocagem não se encontre na listagem, citar a forma utilizada. 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Caracterização dos Efluentes 

Efluentes Líquidos 

Fontes de Geração  
Vazão 

  m³/h m³/dia 

Esgoto sanitário   

Processo Produtivo   

Refrigeração   

Caldeira   
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Lavação de pisos e equipamentos   

Outros Especificar   

Característica do Efluente 

Parâmetros/Unidades Efluente Bruto Efluente Tratado Eficiência ETE 

Físicos    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

    

    

    

Químicos    

    

    

    

    

    

    

Biólogicos    

    

    

    

    

    

    

 

Sistema de tratamento de Efluentes 

Esgoto Sanitário 

(   ) Tanque Séptico e Sumidouro    (   ) Tanque Séptico e Filtro Anaeróbio 
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2. Os itens devem ser apresentados na sequência, conforme este termo de referência. 

(   ) Tanque Séptico, Filtro Anaeróbico e Sumidouro  (   ) Tratamento conjunto com os Efluentes Industriais 

(   ) Concessionária Pública    Outro. Especificar: ______________________________ 

Efluentes Industriais 

Tratamento Preliminar (I) Tratamento Primário (II) Tratamento Secundário (III) Tratamento Terciário (IV) 

    

    

    

    

    

    

Tratamento Preliminar (I)  Tratamento Primário (II) Tratamento Secundário (III)   Tratamento Terciário (IV) 

(1) Caixa de gordura  (1) Decantação  (1) Lodo ativado       (1)Cloração 

(2) Peneiramento   (2) Flotação  (2) Valo de Oxidação      (2) Ozonização 

(3) Equalização   (3) Outros  (3) Filtro Anaeróbio      (3) Filtração 

(4) Correção do pH     (4) Filtro Biológico      (4) Lagoa de Polimento 

(5) Outros      (5) Lagoas de Estabilização   (5) Decantador 

                                                                                                                                                   (6) Outros 

Obs.: Caso o sistema de tratamento não se encontre na listagem, citar o sistema de tratamento utilizado. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Medidor de Vazão 

Local: ___________________________________Tipo:__________________________________________________ 

(   ) Entrada ETE      (   ) Calha Parschal 

(   ) Saída ETE      (   ) Vertedor Triangular 

Outro. Especificar:______________________________         Outro. Especificar: ______________________________ 

Corpo receptor 

Nome:_____________________ Classe:______________________________________________________________ 

Bacia Hidrográfica: _______________________________________________________________________________ 

Emissões Atmosféricas 

Origem Combustível (I) Consumo Equipamento de 
Controle (II) 

Altura Chaminé 
(m.solo) 
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(I) Tipo de Combustível    (II) Equipamentos de Controle – TIPO 

(1) Carvão vegetal     (1) Câmara de sedimentação (Cata-fuligem) 

(2) Carvão mineral     (2) Ciclone 

(3) G.L.P. E outros gases     (3) Multiciclone 

(4) Óleo B.P.F. E outros óleos    (4) Precipitador Eletrostático 

(5) Óleo Diesel, querosene e outros óleos leves  (5) Lavador de Gases 

(6) Lenha, restos de madeiras e briquetes   (6) Sistema de aspersão 

(7) Maravalha, cepilho, cascas, cavaco e pó de serra  (7) Pós-queimador 

(8) Outros      (8) Filtro manga 

(9) Outros 

Obs.: Caso o equipamento não se encontre na listagem, descreva o equipamento utilizado ou a utilizar. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Resíduos sólidos 

Tipo (I) Qtde/unid. Classe do 
Resíduo 

Acondicionamento 
(II) 

Estocamento 
(III) 

Tratamento 
(IV) 

Destino (V) 

       

       

       

       

 

 Tipo de resíduo 

(1) Resíduos de Restaurante   (12) Escória de fundição de alumínio 

(2) Resíduos gerados fora do Processo Industrial (13) Escória de fundição de ferro e aço 

(3) Varrição     (14) Escória de fundição de latão 

(4) Sucata de metais ferrosos   (15) Escória de fundição de zinco 

(5) Sucata de metais não ferrosos   (16) Areia de fundição 

(6) Papel e papelão    (17) Resíduos refratários e materiais cerâmicos 

(7) Resíduos plásticos    (18) Resíduos pastosos contendo calcário 

(8) Resíduos de borracha    (19) Resíduos compostos de metais não tóxicos 

(9) Resíduos de madeira    (20) Resíduos oriundos do sistema de tratamento de efluentes 

      (lodo) 

(10)Resíduos de materiais têxteis   (21) Outros resíduos 

(11) Resíduos de minerais não metálicos 

 Acondicionamento 

(1) Tambor de 200L    (5) Bombonas 

(2) A Granel     (6) Fardos 

(3) Caçamba     (7) Sacos Plásticos 
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(4) Tanque     (8) Outras formas 

 Estocagem 

(1) Pátio aberto     (3) Depósito fechado 

(2) Pátio descoberto    (4) Outras formas 

(IV) Tratamento 

(1) Incineração     (9) Neutralização 

(2) Incineração em Câmara   (10) Adsorção 

(3) Fornos industriais    (11) Reprocessamento ou Reciclagem 

(4) Caldeira     (12) Reciclagem interna 

(5) Detonação     (13) Tratamento Biológico 

(6) Oxidação de Cianetos    (14) Compostagem 

(7) Precipitação     (15) Secagem 

(8) Detoxificação     (16) Fertilização 

      (17) Outros 

(V) Destino Final 

(1) Aterro Industrial Próprio 

(2) Aterro Industrial de Terceiros 

(3) Aterro Sanitário 

(4) Outros 

Observações: Caso o equipamento de controle não se encontre na listagem, descreva o equipamento utilizado ou a utilizar. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Declaração de Responsabilidade 

Nome: _________________________________________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________________________________________ 

 

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas na presente Instrução Normativa 

 

_________________________, _________de ______________________________de________________________. 

                   (Local)                          (Dia)                                        (Mês)                                              (Ano) 

 

Assinatura:_________________________________________Carimbo da empresa:___________________________ 
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Anexo 5 

Termo de Referência para Elaboração do Estudo Ambiental Simplificado (EAS) 

 

O Estudo Ambiental Simplificado é um estudo técnico elaborado por equipe multidisciplinar que oferece elementos para a 

análise da viabilidade ambiental de empreendimentos ou atividades consideradas potencial ou efetivamente causadoras 

de degradação do meio ambiente. O objetivo de sua apresentação é a obtenção da Licença Ambiental Prévia. 

 

O Estudo Ambiental Simplificado deve abordar a interação entre elementos dos meios físico, biológico e socioeconômico, 

buscando a elaboração de um diagnóstico integrado da área de influência do empreendimento, possibilitando a avaliação 

dos impactos resultantes da implantação do empreendimento, e a definição das medidas mitigadoras, de controle 

ambiental e compensatório, quando couber. 

 

O EAS deve conter as informações que permitam caracterizar a natureza e porte do empreendimento a ser licenciado e, 

como objeto principal, os resultados dos levantamentos e estudos realizados pelo empreendedor, os quais permitirão 

identificar as não conformidades ambientais e legais. Assim, será o documento norteador das ações mitigadoras a serem 

propostas no Programas Ambientais, visando a solucionar os problemas detectados. 

 

Este Termo de Referência apresenta o conteúdo mínimo a ser contemplado. De acordo com o porte do empreendimento, 

da área de inserção e da capacidade de suporte do meio, a FAACI pode solicitar estudos complementares como Estudo 

de Análise de Riscos bem como outras informações que julgar necessárias para a análise do processo de licenciamento. 

Caso o Estudo Ambiental Simplificado não seja suficiente para avaliar a viabilidade ambiental do objeto do licenciamento, 

será exigida a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental. 

 

1. Objeto de Licenciamento 

Apresentar uma síntese do empreendimento e da caracterização da área atingida pelo mesmo. Indicar a natureza e porte 

do empreendimento objeto de licenciamento. 

 

2. Justificativa do Empreendimento 

Justificar a proposição da atividade ou empreendimento apresentando os objetivos técnicos, ambientais, econômicos e 

sociais do projeto, bem como sua compatibilização com os demais planos e programas governamentais, políticas e 

projetos setoriais em fase de planejamento ou de implantação na região. 

 

 

 

3. Caracterização do Empreendimento 

Descrever o empreendimento contemplando os itens abaixo: 
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3.1 Localização do empreendimento em carta topográfica oficial, em escala e resolução adequadas , com coordenadas 

geográficas ou planas (UTM), considerando o(s) município(s) atingido(s), as bacias hidrográficas e corpos d’água, malha 

viária existente, remanescentes florestais e outras interferências consideradas relevantes. 

3.2 Análise histórica dos usos pretéritos da área a ser licenciada. Caso a análise indique uso pretérito por atividade(s) 

potencialmente poluidoras(s), deve ser conduzida uma investigação ambiental do solo e águas subterrâneas, com o 

objetivo de confirmar ou descartar a presença de contaminação, e a necessidade de medidas de intervenção destinada à 

remediação da área. 

3.3 Descrição e identificação, em planta planimétrica, em escala e resolução adequadas, das estruturas e instalações 

previstas e possíveis áreas de apoio, como acessos (provisórios e/ou definitivos), canteiro de obras, pátios, de 

armazenamento temporário de resíduos sólidos, de estruturas de controle ambiental, de armazenamento das matérias 

primas principais, demais insumos e dos produtos finais. Identificar também as áreas previstas para futuros planos de 

expansão. 

3.4 Descrição das características técnicas do empreendimento indicando: 

a) Matérias primas e insumos (identificação, estado físico, forma de acondicionamento, estocagem e consumo 

mensal); 

b) Produtos fabricados, destacando os principais e os secundários (identificação, estado físico, forma de 

acondicionamento, estocagem e produção mensal); 

c) Efluentes líquidos gerados (caracterização do efluente bruto e tratado, pontos de geração, estimativa de vazão e 

tratamentos previstos); 

d) Efluentes atmosféricos gerados (caracterização, pontos de geração, estimativa de geração e tratamentos previstos); 

e) Resíduos gerados (estado físico, estimativa de geração em volume ou peso, classe do resíduo, forma de 

acondicionamento e estocagem); 

f) Estimativa da capacidade de produção; 

g) Regime de funcionamento (hora/dia; dia/mês; mês/ano), especificando o(s) turno(s). 

3.5 Avaliação dos insumos e produtos, assim como dos processos ou serviços que possam causar periculosidade ou 

gerar riscos. Identificada a possibilidade de riscos, para a fase de licenciamento ambiental de instalação, elaborar estudo 

de análise de risco e plano de ação emergencial das fases de implantação e operação do empreendimento. 

3.6 Fluxograma do processo e layout, com descrição textual do processo. Apresentar informações que permitam 

identificar as fontes ou etapas de geração de ruídos, de efluentes líquidos, de emissões atmosféricas, odores e de 

resíduos sólidos, assim como dos equipamentos de controle previstos. No caso de transformações químicas, apresentar 

as reações pertinentes. 

3.7 Previsão de consumo de energia elétrica do empreendimento e a descrição dos sistemas previstos de abastecimento 

de energia. 
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3.8 Informação sobre a demanda a ser gerada pelo empreendimento em termos de abastecimento de água, indicando as 

fontes previstas para o abastecimento de água, previsão de captação de águas pluviais e/ou reutilização de efluentes 

tratados. 

3.9 Apresentar o balanço hídrico do empreendimento, considerando as entradas e saídas de água. 

3.10 Descrição sucinta e justificativa das escolhas dos sistemas de tratamento, controle e destinação final de efluentes 

líquidos, atmosféricos e resíduos sólidos, frente às tecnologias existentes. 

3.11 Descrição do canteiro de obra, informando os controles ambientais previstos para o esgotamento sanitário, 

emissões atmosféricas, águas pluviais e resíduos gerados (inclusive os resíduos de construção civil). 

3.12 Descrição e caracterização de possíveis demandas de material para aterro e área de disposição do material 

excedente, indicando as estimativas de volumes, as especificações do material a ser movimentado, bem como a 

localização das possíveis áreas a serem utilizadas e respectiva regularidade ambiental. 

3.13 Estimativa da quantidade e origem da mão de obra a ser empregada nas diferentes etapas da atividade. Informar 

número total de empregados, inclusive pessoal de serviço terceirizado que compareça regularmente no estabelecimento 

(vigilantes, faxineiras, etc.). 

3.14 Estimativa do custo total do empreendimento. 

3.15 Cronograma de implantação. 

3.16 Outras informações técnicas consideradas importantes. 

 

4. Diagnóstico Ambiental da Área de Influência 

As informações a serem abordadas neste item devem propiciar o diagnóstico da área de influência direta (AID) do 

empreendimento, refletindo as condições atuais dos meios físico, biológico e socioeconômico. Devem ser inter-

relacionadas, resultando num diagnóstico integrado que permita a avaliação dos prováveis impactos resultantes da 

implantação do empreendimento . 

4.1 Delimitar, justificar e apresentar em mapa a área de influência direta (AID) do empreendimento, levando em conta 

aspectos sociais, biológicos e físicos. 

4.2 Demonstrar a compatibilidade do empreendimento com a legislação aplicável, em especial nas áreas de interesse 

ambiental, mapeando as restrições à ocupação, considerando planos de gerenciamento costeiro, planos diretores, plano 

municipal de redução de riscos, entre outros. 

4.3 Caracterizar o clima regional e local com ênfase na distribuição anual das chuvas, ventos, influência de marés e 

períodos de recorrência de eventos climáticos extremos. 

4.4 Caracterizar os recursos hídricos superficiais da área, identificando e mapeando as sub-bacias hidrográficas 

atingidas, as vazões de cheias dos rios afetados pelo empreendimento, a qualidade das águas e seus diversos usos 

(abastecimento, industrial, irrigação, lazer, etc.). 

4.5 No caso de lançamento de efluentes em corpo hídrico, apresentar estudo de capacidade de suporte, considerando as 

vazões de lançamento previstas, assim como a caracterização do efluente e a sua confrontação com os padrões de 

lançamento previstos na legislação pertinente, considerando as situações críticas de vazão e carga poluidora. 



 

Instrução Normativa nº. 04 

1. Não será aceita solicitação de licenciamento e entrega de documentação incompleta. 
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4.6 Caracterizar os recursos hídricos subterrâneos quanto aos seguintes aspectos: 

a) Tipo de aquífero (freático); 

b) Profundidade do nível freático, considerando a situação de maior índice pluviométrico; 

c) Áreas de recarga / descarga; 

d) Uso das águas subterrâneas na AID com a identificação dos poços de captação d’água; 

e) Definir as condições de background local e caracterizar a qualidade das águas subterrâneas (casos de 

empreendimentos que desenvolvem atividades com potencial de contaminação dos solos e águas subterrâneas). Os 

parâmetros de análise e limites de comparação devem ser aqueles definidos no Anexo I da Resolução CONAMA Nº. 

396/08, além de pH, condutividade elétrica e das potenciais substâncias ou compostos químicos que serão utilizados na 

atividade industrial; 

f) Apresentar em planta georreferenciada e em escala adequada, a área do empreendimento, a delimitação do(s) 

aquífero(s), as áreas de recarga/descarga, a localização dos poços de captação e o(s) local (is) de coleta das águas 

subterrâneas para caracterização de background. 

4.7 Apresentar caracterização geológica, geomorfológica, geotécnica e pedológica contemplando os seguintes tópicos: 

a. Mapa geológico e estrutural da AID, com detalhamento na área do empreendimento; 

b. Rochas, sedimentos, solos residuais e estruturas geológicas associadas, presentes na AID, com detalhamento na área 

do empreendimento; 

c. Condições geotécnicas dos maciços – solo e rocha; 

d. Horizontes pedológicos na AID, com maior detalhamento na área do empreendimento; 

e. Definição das condições naturais (background) do solo local (área do empreendimento), considerando as variações 

geológicas / pedológicas da área (casos de empreendimentos que desenvolvem atividades com potencial de 

contaminação dos solos e águas subterrâneas). Os parâmetros de análise (substâncias inorgânicas) devem ser aqueles 

listados no Anexo II da Resolução CONAMA nº. 420/09, além das potenciais substâncias ou compostos químicos que 

serão utilizados na atividade industrial; 

f. Para os dados geomorfológicos apresentar a caracterização da compartimentação topográfica geral do relevo, tipos 

de formas dominantes, classificação das formas quanto à origem (fluvial, cárstica, marinha, etc.), posição do 

empreendimento em relação aos principais acidentes de relevo (topo, sopé, encosta), e os processos da dinâmica do 

relevo atuantes (erosão, assoreamento, áreas inundáveis, deslizamentos, quedas de blocos, etc.); 

g. Susceptibilidade dos terrenos à ocorrência de processos físicos e de dinâmica superficial, com base em dados 

pedológicos, geomorfológicos, geológicos e geotécnicos. 

4.8 Apresentar em planta planialtimétrica georreferenciada, em escala adequada6 , a localização do empreendimento em 

relação aos recursos hídricos naturais e artificiais, perenes ou intermitentes (riachos, sangas, açudes, lagos, lagoas, 

nascentes, rios, drenagens, linhas de talvegue, áreas alagáveis ou inundáveis, banhados, etc.) e demais áreas de 

preservação permanente (APP). 
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1. Não será aceita solicitação de licenciamento e entrega de documentação incompleta. 

2. Os itens devem ser apresentados na sequência, conforme este termo de referência. 

4.9 Caracterizar a cobertura vegetal na área de influência direta do empreendimento acompanhado de relatório 

fotográfico. 

4.10 Em caso de supressão de vegetação, caracterizar a cobertura vegetal da área total do empreendimento, com base 

no levantamento fitossociológico, contendo os seguintes parâmetros básicos: 

a. Levantamento de toda a cobertura vegetal existente na área, relacionando todas as espécies vegetais nativas e 

exóticas (nomes populares e científicos); 

b. Estágios sucessionais das principais formações vegetais; 

c. Densidade das espécies predominantes, por medida de área; 

d. Levantamento detalhado das espécies endêmicas, imunes ao corte e das ameaçadas de extinção; 

e. Mapa da área total do empreendimento indicando a localização das principais formações vegetais e a exata localização 

dos espécimes endêmicas, imunes ao corte ou ameaçados de extinção; 

f. Áreas de banhado de vegetação nativa e/ou de interesse específico para a fauna; 

g. Relatório fotográfico da área do empreendimento, contemplando a vegetação inventariada; 

h. Metodologia de análise utilizada na coleta dos dados em campo; 

i. Bibliografia consultada. 

4.11 Caracterizar a fauna local e sua interação com a flora, contemplando: 

a. Relação das espécies animais (nomes populares e científicos) habitualmente encontradas na região do 

empreendimento; indicando a ocorrência de espécies migratórias, endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção, 

especificando sua importância no âmbito local, regional ou nacional; 

b. Metodologia de análise utilizada na coleta de dados; 

c. Indicar em mapa os locais de pouso e nidificação de aves migratórias; 

d. Avaliar a necessidade de implantação de sinalizadores para avifauna. 

e. Bibliografia consultada. 

4.12 Elaborar mapa de restrição de uso considerando, entre outras áreas, as de preservação permanente, as inundáveis, 

de risco geológico-geotécnico, de recarga de aquífero. 

4.13 Elaborar mapa de uso e ocupação do solo. 

4.14 Caracterizar, na área de influência direta do empreendimento, os aspectos históricos e culturais do município e 

região, condições sociais e econômicas da população, principais atividades econômicas e serviços de infraestrutura. 

Indicar os equipamentos urbanos (especialmente escolas, unidades de saúde e áreas de lazer), sistema viário e de 

transportes, vetores de expansão urbana, outros empreendimentos similares, áreas degradadas próximas ao 

empreendimento (lixões, valas de esgoto, por exemplo), áreas de possível conflito fundiário e migração de população 

devido à implantação do empreendimento. 

4.15 Identificar em planta, em escala adequada, as interferências do projeto sobre sistemas de infraestrutura. 
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4.16 Caracterizar as condições de mobilidade/tráfego atual e o incremento em decorrência da instalação do 

empreendimento, tanto para a fase de instalação como para a fase de operação. 

4.17 Caracterizar, por profissional habilitado reconhecido pelo IPHAN, a área diretamente afetada pelo empreendimento 

quanto à existência de indícios de vestígios arqueológicos, históricos ou artísticos. Havendo indícios, informações ou 

evidências da existência de tais sítios, na protocolização do EAS deverá ser apresentado o Protocolo do IPHAN 

comprovando a entrega do Diagnóstico Arqueológico, conforme a Portaria nº. 230/02 do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional – IPHAN (quando couber). 

4.18 Apresentar levantamento das unidades de conservação que possam ser afetadas no seu interior ou zona de 

amortecimento, nos termos da Resolução CONAMA n. 428/10. Indicar as distâncias das Unidades de Conservação em 

relação ao empreendimento e suas áreas de influência, considerando as características e principais objetivos de cada 

unidade de conservação. 

4.19 Apresentar levantamento de comunidades tradicionais (reservas indígenas, terras de remanescentes de quilombo, 

comunidades de pescadores, etc.), assentamentos rurais, monumentos naturais, potenciais turísticos e dos bens 

tombados existentes na área de influência direta do empreendimento. 

 

5. Identificação dos Impactos Ambientais 

Identificar, os principais intervenções e impactos que poderão ocorrer em função das diversas ações previstas para a 

implantação e operação do empreendimento, considerando as características do empreendimento frente ao diagnóstico 

ambiental realizado, como: conflitos de uso do solo e da água, intensificação de tráfego na área, 

valorização/desvalorização imobiliária, interferência na infraestrutura existente, realocação de população, supressão de 

cobertura vegetal, perda de habitat, supressão/redução/alteração da fauna aquática e terrestre, alteração no regime 

hídrico, alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, alteração da qualidade do ar, alteração da 

qualidade do solo, perda de monumentos naturais, potenciais turísticos e de bens tombados, riscos de acidentes com 

produtos perigosos durante a operação do empreendimento, entre outros. 

Os impactos ambientais detectados nas fases de planejamento, implantação, operação e desativação, deverão ser 

valorados e interpretados, especificando a metodologia utilizada. 

 

6. Medidas Mitigadoras e Compensatórias 

Apresentar as medidas que visam minimizar ou compensar os impactos adversos, ou ainda potencializar os impactos 

positivos, identificados no item anterior. Essas medidas devem ser apresentadas e classificadas quanto: à sua natureza 

(preventiva ou corretiva); à fase do empreendimento em que deverão ser adotadas (implantação e operação); ao prazo 

de permanência de sua aplicação (curto, médio ou longo) e à ocorrência de acidentes. 

Deverão ser mencionados também os impactos adversos que não possam ser evitados ou mitigados. 

Nos casos em que a implantação da medida não couber ao empreendedor, deverá ser indicada a pessoa física ou 

jurídica competente. 

 

7. Programas Ambientais 
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Apresentar proposição de programas ambientais de controle e/ou monitoramento dos impactos ambientais decorrentes 

da instalação e operação do empreendimento e da eficiência das medidas mitigadoras a serem aplicadas, contendo no 

mínimo: (a) objetivo do programa; (b) fases em que se aplica; (c) Indicação e justificativa dos parâmetros selecionados; 

(d) frequência de análise; (e) rede de amostragem, com coordenadas geográficas dos pontos de medição, justificando 

seu dimensionamento e distribuição espacial; (f) Indicação e justificativa dos métodos de coleta e análise de amostras; (g) 

indicação do(s) responsável(is) pela elaboração dos programas; 

 

8. Equipe Técnica 

Relacionar a equipe técnica multidisciplinar responsável pela elaboração do estudo, informando: (a) nome; (b) CPF; (c) 

qualificação profissional e respectivas áreas de atuação do EAS; (d) número do registro do profissional, em seus 

respectivos conselhos de classe e região; (f) local e data; (g) cópia da ART ou AFT, expedida; (h) Declaração dos 

profissionais, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras. O coordenador do EAS deverá rubricar 

todas as páginas do estudo. 

 

9. Bibliografia 

Citar a bibliografia consultada. 
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Anexo 6 

Termo de Referência para Elaboração do Relatório Ambiental Prévio (RAP) 

 

O Relatório Ambiental Prévio é um estudo técnico elaborado por um profissional habilitado ou mesmo equipe 

multidisciplinar que oferece elementos para a análise da viabilidade ambiental de empreendimentos ou atividades 

consideradas potencial ou efetivamente causadoras de degradação do meio ambiente. O objetivo de sua apresentação é 

a obtenção da Licença Ambiental Prévia. 

O Relatório Ambiental Prévio deve abordar a interação entre elementos dos meios físico, biológico e socioeconômico, 

buscando a elaboração de um diagnóstico simplificado da área do empreendimento e entorno, possibilitando a descrição 

sucinta dos impactos resultantes da implantação do empreendimento, e a definição das medidas mitigadoras, de controle 

ambiental, e compensatórias, quando couber. 

Este Termo de Referência apresenta o conteúdo mínimo a ser contemplado. De acordo com o porte do empreendimento, 

da área de inserção e da capacidade de suporte do meio, a FAACI poderá solicitar estudos complementares como Plano 

de Ação Emergencial, bem como outras informações que julgar necessárias para a análise do processo de licenciamento. 

Caso o Relatório Ambiental Prévio não seja suficiente para avaliar a viabilidade ambiental do objeto do licenciamento, 

será exigida a apresentação do Estudo de Ambiental Simplificado. 

 

1. Caracterização do Empreendimento 

Descrever o empreendimento contemplando os itens abaixo: 

1.1 Localização do empreendimento em carta topográfica oficial, em escala e resolução adequadas, com coordenadas 

geográficas e planas (UTM), considerando o(s) município(s) atingido(s), as bacias hidrográficas e corpos d’água, malha 

viária existente, remanescentes florestais e outras interferências consideradas relevantes; 

1.2 Análise histórica dos usos pretéritos da área a ser licenciada. Caso a análise indique uso pretérito por atividade(s) 

potencialmente poluidoras(s), deve ser conduzida uma investigação ambiental do solo e águas subterrâneas, com o 

objetivo de confirmar ou descartar a presença de contaminação, e a necessidade de medidas de intervenção destinada à 

remediação da área; 

1.3 Descrição e identificação, em planta planialtimétrica, em escala e resolução adequadas, das estruturas e instalações 

previstas e possíveis áreas de apoio, como acessos (provisórios e/ou definitivos), canteiro de obras, pátios, de 

armazenamento temporário de resíduos sólidos, de estruturas de controle ambiental, de armazenamento das matérias-

primas principais, demais insumos e dos produtos finais. Identificar também de áreas previstas para futuros planos de 

expansão, quando houver. 

 

1.4 Descrição das características técnicas do empreendimento indicando: a) Matérias primas e insumos (identificação, 

estado físico, forma de acondicionamento, estocagem e consumo mensal); b) Produtos fabricados, destacando os 

principais e os secundários (identificação, estado físico, forma de acondicionamento, estocagem e produção mensal); c) 

Efluentes líquidos gerados (caracterização do efluente bruto e tratado, pontos de geração, estimativa de vazão e 

tratamentos previstos); d) Efluentes atmosféricos gerados (caracterização, pontos de geração, estimativa de geração e 
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tratamentos previstos); e) Resíduos gerados (estado físico, estimativa de geração em volume ou peso, classe do resíduo, 

forma de acondicionamento e estocagem); f) Estimativa da capacidade de produção; g) Regime de funcionamento 

(hora/dia; dia/mês; mês/ano), especificando o(s) turno(s). 

1.5 Fluxograma do processo e layout, com descrição textual do processo. Deverão ser apresentadas informações que 

permitam identificar as fontes ou etapas de geração de ruídos, de efluentes líquidos, de emissões atmosféricas, odores e 

de resíduos sólidos. No caso de transformações químicas, apresentar as reações pertinentes; 

1.6 Previsão de consumo de energia elétrica do empreendimento e a descrição dos sistemas previstos de abastecimento 

de energia. 

1.7 Informação sobre a demanda a ser gerada pelo empreendimento em termos de abastecimento de água, indicando as 

fontes previstas para o abastecimento de água, previsão de captação de águas pluviais e/ou reutilização de efluentes 

tratados; 

1.8 Apresentar o balanço hídrico do empreendimento, considerando as entradas e saídas de água; 

1.9 Descrição sucinta e justificativa das escolhas dos sistemas de tratamento, controle e destinação final de efluentes 

líquidos, atmosféricos e resíduos sólidos, frente às tecnologias existentes; 

1.10 Descrição do canteiro de obra, informando os controles ambientais previstos para o esgotamento sanitário, emissões 

atmosféricas, águas pluviais e resíduos gerados (inclusive os resíduos de construção civil); 

1.11 Descrição e caracterização de possíveis demandas de material para aterro e área de disposição do material 

excedente, indicando as estimativas de volumes, as especificações do material a ser movimentado, bem como a 

localização das possíveis áreas a serem utilizadas e respectiva regularidade ambiental; 

1.12 Estimativa da quantidade e origem da mão de obra a ser empregada nas diferentes etapas da atividade. Informar 

número total de empregados, inclusive pessoal de serviço terceirizado que compareça regularmente no estabelecimento 

(vigilantes, faxineiras, etc.); 

1.13 Estimativa de custo total do empreendimento; 

1.14 Cronograma de implantação; 

1.15 Outras informações técnicas consideradas importantes. 

 

2. Caracterização da Área do Empreendimento 

As informações a serem abordadas neste item devem propiciar a caracterização da área afetada pelo empreendimento. 

2.1 Apresentar em planta planialtimétrica georreferenciada, em escala adequada, a localização do empreendimento em 

relação aos recursos hídricos naturais e artificiais, perenes ou intermitentes (riachos, sangas, açudes, lagos, lagoas, 

nascentes, rios, drenagens, linhas de talvegue, áreas alagáveis ou inundáveis, banhados, etc.) e demais áreas de 

preservação permanente (APP). Para as áreas protegidas em lei, apresentar na planta planialtimétrica, a delimitação da 

respectiva faixa de APP. 

2.2 Caracterizar os recursos hídricos superficiais da área quanto a qualidade das águas e seus diversos usos 

(abastecimento, industrial, irrigação, lazer, etc.). No caso de lançamento de efluentes em corpo hídrico, apresentar estudo 
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de capacidade de suporte, considerando as vazões de lançamento previstas, assim como a caracterização do efluente e 

a sua confrontação com os padrões de lançamento previstos na legislação pertinente, considerando as situações críticas 

de vazão e carga poluidora. 

2.3 Caracterizar a área afetada quanto aos aspectos geológicos, geomorfológicos, geotécnicos e pedológicos. Avaliar a 

suscetibilidade do terreno à erosão, identificando os níveis de fragilidade potencial das áreas afetadas pelo 

empreendimento. 

2.4 Caracterizar a cobertura vegetal da área afetada pelo empreendimento acompanhado de relatório fotográfico, 

devidamente datado. 

2.5 Em caso de supressão de vegetação, caracterizar a cobertura vegetal da área total do empreendimento, com base no 

levantamento fitossociológico, contendo os seguintes parâmetros básicos: 

a. Levantamento de toda a cobertura vegetal existente na área, relacionando todas as espécies vegetais nativas e 

exóticas (nomes populares e científicos); 

b. Estágios sucessionais das principais formações vegetais; 

c. Densidade das espécies predominantes, por medida de área; 

d. Levantamento detalhado das espécies endêmicas, imunes ao corte e das ameaçadas de extinção; 

e. Mapa da área total do empreendimento indicando a localização das principais formações vegetais e a exata localização 

dos espécimes endêmicas, imunes ao corte ou ameaçados de extinção; 

f. Áreas de banhado de vegetação nativa e/ou de interesse específico para a fauna; 

g. Relatório fotográfico da área do empreendimento, contemplando a vegetação inventariada; 

h. Metodologia de análise utilizada na coleta dos dados em campo; 

i. Bibliografia consultada. 

2.7 Informar a ocorrência de fauna na área de entorno do empreendimento, relacionando as espécies animais (nomes 

populares e científicos) e as espécies, as ameaçadas de extinção, conforme lista oficial do IBAMA. 

2.8 Descrever o uso do solo no entorno, indicando os equipamentos urbanos (especialmente escolas, unidades de saúde 

e áreas de lazer), sistema viário e de transportes, vetores de expansão urbana, outros empreendimentos similares, áreas 

degradadas próximas ao empreendimento (lixões, valas de esgoto, por exemplo), áreas de possível conflito fundiário e 

migração de população devido à implantação do empreendimento, etc. 

2.9 Caracterizar, por profissional habilitado reconhecido pelo IPHAN, a área diretamente afetada pelo empreendimento 

quanto à existência de indícios de vestígios arqueológicos, históricos ou artísticos. Havendo indícios, informações ou 

evidências da existência de tais sítios, na protocolização do EAS deverá ser apresentado o Protocolo do IPHAN 

comprovando a entrega do Diagnóstico Arqueológico, conforme a Portaria nº. 230/02 do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional – IPHAN. 
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3. Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras ou Compensatórias 

Identificar, os principais intervenções e impactos que poderão ocorrer em função das diversas ações previstas para a 

implantação e operação do empreendimento, considerando as características do empreendimento frente ao diagnóstico 

ambiental realizado, como: conflitos de uso do solo e da água, intensificação de tráfego na área, 

valorização/desvalorização imobiliária, interferência na infraestrutura existente, realocação de população, supressão de 

cobertura vegetal, perda de habitat, supressão/redução/alteração da fauna aquática e terrestre, alteração no regime 

hídrico, alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, alteração da qualidade do ar, alteração da 

qualidade do solo, perda de monumentos naturais, potenciais turísticos e de bens tombados, riscos de acidentes com 

produtos perigosos durante a operação do empreendimento, entre outros. Para cada impacto indicado descrever as 

medidas que visam minimizar ou compensar os impactos adversos, ou ainda potencializar os impactos positivos. 

 

4. Equipe Técnica 

Relacionar a equipe técnica multidisciplinar responsável pela elaboração do estudo, informando: (a) nome; (b) CPF; (c) 

qualificação profissional e respectivas áreas de atuação do EAS; (d) número do registro do profissional, em seus 

respectivos conselhos de classe e região; (f) local e data; (g) cópia da ART ou AFT, expedida; (h) Declaração dos 

profissionais, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras. O coordenador do EAS deverá rubricar 

todas as páginas do estudo. 

 

9. Bibliografia 

Citar a bibliografia consultada. 
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Anexo 7 

MODELO PARA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO OU CONCESSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS 

 

O pedido de Licença Ambiental deve ser encaminhado pelo interessado, em publicação em periódico de circulação na 

comunidade em que se insere o empreendimento, com formato mínimo de 9,6 cm de largura x 7,0 de altura, conforme 

modelo abaixo. (Resolução CONAMA nº006/1986). 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

(nome de licença solicitada) 

(Nome da Pessoa Física ou Jurídica), torna público que requereu à Fundação Ambiental Área Costeira de 

Itapema/SC – FAACI, a Licença (tipo de licença) para (descrever a atividade objeto de licença), localizada 

(endereço completo). 

Foi determinado (Relatório Ambiental Prévio e Estudo Ambiental Simplificado). 

Endereço: Rua 106, nº 165 – Centro 

CEP 88.220-000 – Itapema – Santa Catarina 

Fone: +55 47 3267 1485 / 3267 1486 

E-mail: faaci@itapema.sc.gov.br 

URL: http://www.itapema.sc.gov.br 

A concessão de Licença Ambiental deve ser encaminhada pelo interessado para publicação, em periódico de circulação 

na comunidade em que se insere o empreendimento, com formato mínimo de 9,6 cm de largura x 7,0 cm de altura, 

conforme modelo abaixo. (Resolução CONAMA nº 006/1986). 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

(nome de licença ambiental) 

(Nome da Pessoa Física ou Jurídica), torna público que recebeu da Fundação Ambiental Área Costeira de 

Itapema/SC – FAACI, a Licença (tipo de licença) para (descrever a atividade objeto de licença), localizada 

(endereço completo). 

 

Endereço: Rua 106, nº 165 – Centro 

CEP 88.220-000 – Itapema – Santa Catarina 

Fone: +55 47 3267 1485 / 3267 1486 

E-mail: faaci@itapema.sc.gov.br 
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URL: http://www.itapema.sc.gov.br 

 

 

Anexo 8 

ENDEREÇO DA FUNDAÇÃO AMBIENTAL ÁREA COSTEIRA DE ITAPEMA - SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço: Rua 106, nº 165 – Centro 

CEP 88.220-000 – Itapema – Santa Catarina 

Fone: +55 47 3267 1485 / 3267 1486 

E-mail: faaci@itapema.sc.gov.br 

URL: http://www.itapema.sc.gov.br 
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Anexo 9 

MODELO DE DECLARAÇÃO – ITENS AUSENTES 
 
 

Eu, técnico responsável pelo processo, declaro para fins de análise ambiental da FAACI que os itens abaixo elencados 
não foram apresentados pela seguinte justificativa: 
 
ITEM (   ) - JUSTIFICATIVA:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

ITEM (   ) - JUSTIFICATIVA:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

ITEM (   ) - JUSTIFICATIVA:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

ITEM (  ) - JUSTIFICATIVA:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

ITEM (   ) - JUSTIFICATIVA:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

ITEM (   ) - JUSTIFICATIVA:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Data:                                                                                                    _________________________________ 
                                                                                                                           Técnico Responsável 
                                                                                                                                  N.° Registro:  

 


