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O que é o CTF/APP?
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Cadastro – ferramenta de identificação de 
pessoas, sejam físicas ou jurídicas

T

F
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Cadastro – ferramenta de identificação de 
pessoas, sejam físicas ou jurídicas

Técnico – porque usa conceitos e definições
técnicas, oriundas de normas, e não o senso 
comum.

F
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Cadastro – ferramenta de identificação de 
pessoas, sejam físicas ou jurídicas

Técnico – porque usa conceitos e definições
técnicas, oriundas de normas, e não o senso 
comum.

Federal – baseado em normas federais ou de
abrangência nacional
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Para quem o CTF identifica pessoas?
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Para os entes integrantes do SISNAMA, como subsídio 
à sua atuação de controle e fiscalização

Para quem o CTF identifica pessoas?

Secretarias Estaduais/
Municipais de Meio Ambiente

Órgaos estaduais 
de meio ambiente
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Que pessoas precisam ser identificadas?
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Que pessoas precisam ser identificadas?

- potencialmente poluidoras

- consumidoras recursos ambientais
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Legislação relacionada ao CTF

1981 – Política Nacional do Meio Ambiente
            (PNMA) – Lei federal nº 6.938

2000 - a Lei federal 10.165 altera a PNMA e 
institui a TCFA, Taxa de Controle e Fiscalização 
Ambiental.

1989 - a Lei federal 7.804 altera a PNMA e 
institui os dois Cadastros (APP e AIDA)
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Legislação relacionada ao CTF

Instrução normativa IBAMA nº 13 de 2021, 
que regulamenta diversos aspectos do CTF/APP
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Instrução normativa IBAMA nº 13 de 2021, 
que regulamenta diversos aspectos do CTF/APP

Legislação relacionada ao CTF

Consolidação de normativas, 
em atendimento ao Decreto nº
10.139/2019.
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Legislação relacionada ao CTF

IN nº 6 
de 15 de março de 2013

IN nº 11 
de 13 de abril de 2018

IN nº 17
de 28 de junho de 2018

IN nº 9
de 20 de março de 2020

Consolidação de normativas, 
em atendimento ao Decreto nº
10.139/2019.

Instrução normativa IBAMA nº 13 de 2021, 
que regulamenta diversos aspectos do CTF/APP
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Instrução normativa IBAMA nº 6 de 2014, que
dispõe sobre os Relatórios Anuais de Atividades
Potencialmente Poluidoras (RAPP)

Ainda vigente, mas passará por consolidação, 
em atendimento ao Decreto 10.139/2019.

OBS – Relatórios anuais: § 1º do artigo 17-C da Política Nacional de Meio Ambiente.

Legislação relacionada ao CTF

setembro/2021



  

Instrução normativa IBAMA nº 11 de 2018, que
alterou a IN nº 6 de 2013

Instrução normativa IBAMA nº 12 de 2018, que
instituiu o Regulamento do Enquadramento de 
Atividades no CTF/APP

Legislação relacionada ao CTF
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Instrução normativa IBAMA nº 11 de 2018, que
alterou a IN nº 6 de 2013
                                                                   (Revogada pela IN nº 13 de 2021)

Instrução normativa IBAMA nº 12 de 2018, que
instituiu o Regulamento do Enquadramento de 
Atividades no CTF/APP 
(ainda vigente, mas passará por consolidação, em atendimento ao Decreto 10.139/2019)

Legislação relacionada ao CTF
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Publicação das Orientações 
Técnico Normativas!!

Legislação relacionada ao CTF

Website do CTF/APP > Sobre o CTF/APP > Item 
3.3
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               O CTF é um cadastro unificado.

Ele também inclui as app´s identificadas em normativas 
posteriores à PNMA, como por exemplo, em Resoluções 
CONAMA.
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FICHAS TÉCNICAS DE ENQUADRAMENTO

Instituídas pela IN IBAMA nº 12 de 2018

Cada app tem uma FTE, que define, detalha e 
delimita os entendimentos sobre seu escopo e 
abrangência.
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É obrigada à inscrição no CTF/APP, declarando a atividade
3 – 9, a pessoa jurídica que exerça atividade, em caráter 
permanente ou eventual, ou constitua empreendimento, 
conforme descrições no campo acima.

Termo de obrigação
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Termo de desobrigação

Não é obrigada à inscrição no CTF/APP, em razão 
da atividade Cód. 3 – 9, a pessoa jurídica que 
exerça atividade ou constitua empreendimento,
conforme descrições no campo acima.
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FTE 19-1 Turismo
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O que o CTF não é?

O CTF não deve ser confundido
com uma ferramenta de controle
da atividade potencialmente 
poluidora.
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Devo ou não estar enquadrado 
no CTF?
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Devo ou não estar enquadrado 
no CTF?

Pesquise sua atividade licenciada
nas Fichas Técnicas de Enquadramento

setembro/2021



  

Pesquisei nas FTE´s e descobri
que minha atividade é de 

enquadramento obrigatório.

No entanto, ainda não tenho cadastro.

Como me regularizo?
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Cadastre-se, declarando três 
tipos de dados:

1 - Dados básicos – responsável legal (CPF), endereço, 
contatos e coordenadas geográficas

2 - Atividade potencialmente poluidora

3 - Porte econômico (conforme a Lei federal 10.165)
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1 – Uma vez cadastrado, entregue 
      suas obrigações legais periódicas 
      e emita seu Certificado de
      Regularidade.
2 – Mantenha-se regularizado emitindo 
      seu novo CR trimestralmente.
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Verifique se existem pendências em
seu cadastro.
 
- Tente emitir seu Certificado de Regularidade.
O sistema listará as pendências existentes.
 
- Elimine as pendências, e tente novamente emitir 
seu CR.
 
- Se não houver nenhuma pendência restante, o seu
CR será emitido, garantindo sua regularidade.
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E quanto à Taxa de Controle 
e Fiscalização Ambiental TCFA?

PP/GU
APP

Porte

Valor
da TCFA
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TCFA

Anexo IX da Lei federal nº 10.165 de 2000 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm#anexoix
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TCFA corrigida em 2015

                                                       Portaria Interministerial nº 812, Diário Oficial da União, 30 de setembro de 2015

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2015&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=224
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início presente

A linha do tempo é um aspecto 
importante do CTF.

atividade 
  instalação atividade finalística

Licença de Instalação: 
- Houve supressão de vegetação? 
- Houve uso comercial da madeira 
gerada?
- Que app declarar?

Licença de Operação: 
- Houve encerramento da declaração 
da app de supressão de vegetação?
- Que nova app declarar?
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início presente

A linha do tempo é um aspecto 
importante do CTF.

atividade 
  instalação1 2
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início presente

A linha do tempo é um aspecto 
importante do CTF.

atividade finalística
3

4?
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Mantenha seu cadastro atualizado e regularizado

CONCLUSÕES
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Mantenha seu cadastro atualizado e regularizado

CONCLUSÕES

Se sua app for passível de TCFA, pague a taxa em dia, 
para evitar juros e cobranças judiciais
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Mantenha seu cadastro atualizado e regularizado

CONCLUSÕES

Se sua app for passível de TCFA, pague a taxa em dia, 
para evitar juros e cobranças judiciais

Pague somente a TCFA realmente devida, através de um
enquadramento correto, e com declarações de datas

precisas
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Endereços dos sistemas do IBAMA e 
navegadores web homologados

Plataforma de Serviços
https://servicos.ibama.gov.br

Website institucional
https://www.gov.br/ibama/pt-br Qualquer 

       navegador
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Anexo I 
IN nº 6 de 2013

IN nº 13 de 2021

188 atividades
potencialmente 
poluidoras {

Extração

Tratamento de 
poluição

Uso de 
recursos 
ambientais

Fabricação

Grupo 1 do 
Anexo: 6 app´s

Grupos 2 a 16: 82 app´s

Grupo 17: 
15 app´s

Grupo 20: 
14 app´s

Logística

Grupo 18: 19 app´s

Complexos  
turísticos:

Grupo 19: 
       1 appsetembro/2021



  

Anexo I 
IN nº 6 de 2013

IN nº 13 de 2021

Pagam TCFA 
e 

entregam RAPP´s



  

Anexo I 
IN nº 6 de 2013

IN nº 13 de 2021

Grupos 1 até 20 TCFA e RAPP

Grupo 21

Grupo 22

Não-Anexo VIII (43 app´s)

Controles com norma específica,
multitemático

Não-Anexo VIII – obras civis 8 app´s ligadas à construção
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    OBRIGADO!

                Bruno Buys
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