
Instrução Normativa nº. 16 

Recuperação de Áreas Degradadas 

1. Objetivo

Definir a documentação necessária para Licenciamento Ambiental de Recuperação de Áreas Degradadas, atendida a

legislação vigente e as normas administrativas reguladoras. 

2. Etapas do Processo de Recuperação de Áreas Degradadas

O procedimento de Recuperação de Áreas Degradadas obedece às seguintes etapas: 

• Apresentar à FAACI: 

1 – Formulário de Caracterização de Empreendimento Integrado - FCEI, devidamente preenchido;

2 – Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF);

3 –  Cópia  do Contrato Social  ou da  última alteração contratual  registrado,  se houver,  quando se tratar  de

Sociedade de Quotas de responsabilidade Limitada ou cópia da ata da eleição de última diretoria quando se

tratar de Sociedade Anônima;

• No ato da entrega do FCEI, será emitido protocolo de atendimento, taxa referente a Recuperação de Áreas Degradadas

solicitada, e indicação dos documentos a serem apresentados, conforme esta Instrução Normativa. 

• Análise pela FAACI dos documentos apresentados e realização de vistorias técnicas, quando necessária. 

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

 • Emissão de Licenciamento Ambiental de Recuperação de Áreas Degradadas. 

3. Instruções Gerais

•  A publicação  dos  pedidos  de  Licenciamento  Ambiental  de  Recuperação  de  Áreas  Degradadas,  às  expensas  do

requerente,  quando  for  solicitado  pela  FAACI,  deverá  ser  efetivada  em  publicação  em  periódico  de  circulação  na

comunidade em que se insere o projeto. 

•  Os  estudos  necessários  ao  processo  de  Recuperação  de  Áreas  Degradadas,  são  realizados  por  profissionais

legalmente habilitados, às expensas do empreendedor. 

•  O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos necessários ao processo de Recuperação de Áreas

Degradadas, são responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.
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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.



•  Toda  a  documentação  do  processo  de  licenciamento  ambiental,  com  exceção  das  plantas  e  mapas,  deve  ser

apresentada em folha de formato A4 (210 mm x 297 mm), redigida em português. 

• A FAACI coloca-se ao dispor dos interessados para dirimir possíveis dúvidas decorrentes desta instrução normativa. 

4. Documentação Necessária para Recuperação de Áreas Degradadas

 • Protocolo de abertura do processo;

 • Cópia do comprovante de quitação da Taxa emitida pela FAACI, referente a solicitação de Licenciamento Ambiental de

Recuperação de Áreas Degradadas; 

• Requerimento para licenciamento ambiental de recuperação de áreas degradadas (Anexo 1)

 • Procuração de Licenciamento Ambiental de Recuperação de Áreas Degradadas (Anexo 2) 

•  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. 

• Croqui de acesso e de localização indicando, quando for o caso, à distância de Unidade de Conservação existente na

região. (Resolução CONAMA nº 013/90, art. 2º); 

• Plano/projeto de recomposição topográfica e paisagística contendo: 

a) Planta planialtimétrica da área do plano ou projeto, com a hidrografia, área de preservação permanente – APP

e detalhe do plano/projeto, em UTM ou Coordenada Geográfica, informando o DATUM de origem; 

b) Caracterização da vegetação remanescente existente na área do plano/projeto; 

c) Descrição qualitativa e quantitativa das espécies indicadas para a recomposição da vegetação nativa local;

d) Sistema de plantio e de condução, com as devidas recomendações dos tratos culturais e silviculturais;

e) Cronograma de execução e de manutenção ou de monitoramento do plano/projeto de recomposição; 

f) Plantas e volumes de corte/aterro para formação de taludes ou terraços, quando houver. 

• Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do profissional habilitado, pela elaboração e execução do plano/projeto;

(sendo, projeto(12); execução(53) e Recuperação de Área Degradada(H2525) ); 

• Apresentar a FAACI, relatórios anuais com registro fotográfico, num prazo mínimo de 36 (trinta e seis) meses. 

OBSERVAÇÃO: A critério da FAACI, poderão ser solicitadas informações complementares da área da atividade.
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Anexo 1 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS

DEGRADADAS

À

Fundação Área Costeira de Itapema – FAACI

O requerente abaixo identificado solicita à Fundação Área Costeira de Itapema – FAACI, Licenciamento Ambiental

de Recuperação de Áreas Degradadas, com base nas informações e documentos fornecidos,  sob os quais  o

requerente assume total responsabilidade. 

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: ITAPEMA UF: SC TELEFONE:

ÁREA TOTAL DA PROPRIEDADE: ________________________ hectares ou metros ².

JUSTIFICATIVA DO REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS:_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Nestes termos, pede deferimento.

Local e data , de de

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

MODELO DE PROCURAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

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 Área Costeira de Itapema –

FAACI, no processo de licenciamento ambiental de recuperação de áreas degradadas da área abaixo qualificada. 

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

_____________________________________

Outorgante

_______________________________________

Outorgado(a)
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Anexo 3

ENDEREÇO DA FUNDAÇÃO AMBIENTAL ÁREA COSTEIRA DE ITAPEMA – FAACI

Rua 106, nº 165 – Centro

  Cep: 88.220-000- Itapema – SC

Fone (47) 3267 1485 / 3267 1486

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

URL: www.itapema.sc.gov.br
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