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Art. 2o As pessoas físicas e jurídicas descritas no Anexo II
desta Instrução Normativa são obrigadas ao registro no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Uti-
lizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da
Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Art. 3º O registro nos Cadastros citados nos Artigos 1º e 2º
precedentes será feita via internet no endereço eletrônico:
h t t p : / / w w w. i b a m a . g o v. b r.

Art. 4º No ato do cadastramento a senha será gerada au-
tomaticamente pelo sistema.

§ 1º O acesso ao sistema para preenchimento e entrega de
relatórios e utilização de outros serviços disponibilizados via internet
será feito com a utilização da senha.

§ 2º Fica o detentor do registro responsável pelo uso e
guarda da senha.

Art 5º É obrigatória a apresentação do Relatório de Ati-
vidades para as atividades sujeitas ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, nos quais deverão constar as informações do Anexo
I V;

Parágrafo Único - As pessoas físicas e jurídicas que não
realizaram atividade durante um período entregarão os relatórios de-
clarando que não houve atividade no período.

Art 6o As informações prestadas como unidades de medida,
produtos, matéria prima e resíduos deverão utilizar listas harmo-
nizadas conforme normatização do IBGE ou da Associação Brasileira
de Normas Técnicas.

Art 7º A efetivação do registro no Cadastro Técnico Federal
dar-se-á após o lançamento dos dados cadastrais, classificação do
Porte da Empresa no caso de pessoa jurídica, e lançamento das
informações sobre as atividades desenvolvidas.

§ 1o Deverão ser registradas todas as atividades desenvol-
vidas de acordo com os Anexos I e II;

§ 2o O Anexo III constitui quadro comparativo entre as
nomenclaturas das atividades utilizadas no Cadastro Nacional de Ati-
vidades Econômicas e as categorias utilizadas no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais para orientação do enquadramento;

§ 3o O registro no IBAMA será distinto por matriz e filial;
§ 4o O Ibama emitirá um Comprovante de Registro no qual

constará o número do cadastro, o CPF ou CNPJ, o nome ou a razão
social, o porte e as atividades declaradas.

§ 5o O Certificado de Registro emitido até a presente data
será considerado equivalente ao Comprovante de Registro.

Art. 8º A partir de 01 de junho de 2006 fica instituído o
Certificado de Regularidade com validade de três meses no qual
constará o número do cadastro, o CPF ou CNPJ, o nome ou razão
social, as atividades declaradas que estão ativas, a data de emissão, a
data de validade e chave de identificação eletrônica.

§ 1º O Certificado de Regularidade será disponibilizado para
impressão, via internet, desde que verificado o cumprimento das
exigências ambientais previstas em Leis, Resolução do CONAMA,
Portarias e Instruções Normativas do IBAMA e a ausência de débitos
provenientes de taxas e multas administrativas por infrações am-
bientais.

§ 2º A prestação de serviços pelo IBAMA às pessoas físicas
e jurídicas fica condicionada à verificação de regularidade de que
trata o parágrafo anterior.

Art 9º As pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem ati-
vidades classificadas como agrícolas ou pecuárias, incluídas na Ca-
tegoria de Uso de Recursos Naturais constantes no Anexo II, deverão
apresentar anualmente o Ato Declaratório Ambiental.

§ 1º No Ato Declaratório Ambiental deverão constar, a partir
de 2006, informações referentes às áreas de preservação permanente,
de reserva legal, de Reserva Particular do Patrimônio Natural -
RPPN, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico - ARIE e, quando
for o caso, as áreas sob manejo florestal sustentável ou de reflo-
restamento.

§ 2º No Ato Declaratório Ambiental deverão constar, a partir
de 2006, informações referentes às áreas utilizadas em cada tipo de
atividade, à captação de água para irrigação e à quantidade utilizada
anualmente de fertilizantes, defensivos e demais produtos químicos.

§ 3º As informações constantes no Ato Declaratório Am-
biental substituirão o Relatório de Atividades para essas atividades.

Art 10 A entrega de relatórios datilografados fica restrita
para pessoas físicas que desenvolvem atividades que apresentem pe-
queno grau de potencial poluidor ou de utilização de recursos am-
bientais.

Art. 11 Ficam dispensados de inscrição no Cadastro Técnico
Federal:

I - as pessoas que desenvolvam atividades artesanais de
pedras semipreciosas, assim como na fabricação e reforma de móveis,
artefatos de madeira, artigos de colchoaria, estofados, cestos ou ou-
tros objetos de palha, cipó, bambu e similares, consideradas au-
tônomas ou microempresas, tais como: carpinteiros, marceneiros, ar-
tesãos e produtores de plantas ornamentais, aromáticas, medicinais de
origem exótica, exceto as espécies listadas nos ANEXOS I e II da
Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies da Flora e
Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES, ANEXOS I e II, os
consumidores de lenha para uso doméstico e o consumo de carvão
vegetal por pessoas físicas que se dedicam ao comércio ambulante;

II - o comércio de pescados;
III - o comércio de materiais de construção que comercializa

subprodutos florestais, até cem metros cúbicos ano;
IV - o comércio varejista que tenha como mercadorias óleos

lubrificantes, gás GLP, palmito industrializado, carvão vegetal e xa-
xim, tais como, açougues, mercearias, frutarias, supermercados e de-
mais estabelecimentos similares.

Parágrafo Único - A categoria de Administradora de Projetos
de Reflorestamento/Florestamento receberá um único registro para a
matriz, com validade para atuação em todo o Território Nacional.

Art. 12 A posse do Certificado de Registro ou o de Re-
gularidade não desobriga as pessoas físicas ou jurídicas inscritas no
Cadastro Técnico Federal de obter as licenças, autorizações, per-
missões, concessões, alvarás e demais documentos obrigatórios dos
órgãos federais, estaduais ou municipais para o exercício de suas
atividades.

Art. 13 A pessoa jurídica que encerrar suas atividades deverá
informar no sistema o motivo do cancelamento do registro, mantendo
em seu poder os documentos que comprovem o encerramento da
atividade.

§1º O cancelamento do registro será efetivado, independen-
temente do pagamento de débitos existentes junto ao IBAMA, não
isentando a cobrança de débitos anteriores.

§2º Em caso de reativação de atividade, será considerada,
para efeito de registro e entrega de relatório e demais obrigações, a
data inicialmente informada no sistema.

Art. 14 A suspensão temporária de atividades não isenta o
detentor do registro da entrega dos relatórios, do pagamento da taxa
prevista na Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000, e do cum-
primento das demais obrigações relativas à atividade suspensa.

Art. 15 A falta de registro nos Cadastros sujeita o infrator às
sanções pecuniárias previstas no Art. 17-1, incisos I a V, da Lei
6.938, de 31 de agosto de 1981.

Art. 16 A pessoa física ou jurídica que elaborar ou apresentar
informações falsas ou enganosas, inclusive a omissão, nos dados
cadastrais, nos relatórios ou no ato do cancelamento do registro in-
correrá nas sanções previstas no Art. 69-A da Lei 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998 e no Decreto 3.179, de 21 de setembro de 1999.

Art. 17 A falta de entrega do Relatório Anual de Atividades,
sujeita o infrator, quando sujeito passivo da Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental, à multa prevista no § 2o do art. 17-C, da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981, sem prejuízo da aplicação da pena
prevista do artigo anterior.

Art. 18 Caberá à Diretoria de Qualidade Ambiental dirimir
dúvidas existentes e prestar informações complementares para apli-
cação desta Instrução Normativa.

Art. 19 A Diretoria de Qualidade Ambiental manterá um
serviço de atendimento aos usuários para a correta utilização do
sistema via internet em coordenação com a Diretoria de Gestão Es-
tratégica.

Art. 20 Ficam aprovados os Anexos I a IV que fazem parte
integrante da presente Instrução Normativa.

Art. 21 Fica prorrogada, por 90 dias, em caráter excepcional,
o prazo de entrega dos Relatórios de Atividades previstos para 31 de
março de 2006.

Art. 22 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da
sua publicação.

Art. 23 Revoga-se a Instrução Normativa nº 10 de 17 de
agosto de 2001.

MARCUS LUIZ BARROSO BARROS
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ANEXO I

INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL

Descrição
6.938/1981

C AT E G O R I A S

Consultoria Técnica 50.01 - Consultor Técnico Ambiental (Pessoa Física)
50.02 - Consultor Técnico Ambiental (Pessoa Jurídica)
50.03 - Indústria de equipamentos, aparelhos e instrumentos de controle de
atividades poluidoras
50.03 - Comércio/Instalação/Manutenção de equipamentos, aparelhos e instru-
mentos de controle de atividades poluidoras

ANEXO II

ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AM-
B I E N TA I S

C AT E G O R I A DESCRICAO GRAU Ta x a
Atividades diversas Análises laboratoriais Pequeno Nenhuma
Atividades diversas Experimentação com agroquímicos Pequeno Nenhuma
Atividades diversas reparação de aparelhos de refrigeração Alto Nenhuma
Atividades diversas reparação de maquinas, aparelhos e equipamentos Pequeno Nenhuma
Atividades diversas usuários de substâncias controladas pelo Protoco-

lo de Montreal
Alto Nenhuma

Extração e Trata-
mento de Minerais

lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou
sem beneficiamento

Alto T C FA

Extração e Trata-
mento de Minerais

lavra garimpeira Alto T C FA

Extração e Trata-
mento de Minerais

lavra subterrânea com ou sem beneficiamento Alto T C FA

Extração e Trata-
mento de Minerais

perfuração de poços e produção de petróleo e gás
natural

Alto T C FA

Extração e Trata-
mento de Minerais

pesquisa mineral com guia de utilização Alto T C FA

Gerenciador de Pro-
jeto

Atividades Nucleares e/ou Radioativas Alto Nenhuma

Gerenciador de Pro-
jeto

Duto Alto Nenhuma

Gerenciador de Pro-
jeto

Empreendimento Militar Alto Nenhuma

Gerenciador de Pro-
jeto

Exploração e Produção de Petróleo Off Shore Alto Nenhuma

Gerenciador de Pro-
jeto

Ferrovia Alto Nenhuma

Gerenciador de Pro-
jeto

Hidrovia Alto Nenhuma

Gerenciador de Pro-
jeto

Linha de Transmissão Alto Nenhuma

Gerenciador de Pro-
jeto

Mineração Alto Nenhuma

Gerenciador de Pro-
jeto

Outras Atividades Alto Nenhuma

Gerenciador de Pro-
jeto

Pequena Central Hidroelétrica Alto Nenhuma

Gerenciador de Pro-
jeto

Ponte Alto Nenhuma

Gerenciador de Pro-
jeto

Porto Alto Nenhuma

Gerenciador de Pro-
jeto

Rodovia Alto Nenhuma

Gerenciador de Pro-
jeto

Usina Hidroelétrica Alto Nenhuma

Gerenciador de Pro-
jeto

Usina Termoelétrica Alto Nenhuma

Indústria de Borra-
cha

beneficiamento de borracha natural. Pequeno T C FA

Indústria de Borra-
cha

fabricação de câmara de ar, fabricação e recon-
dicionamento de pneumáticos.

Pequeno T C FA

Indústria de Borra-
cha

fabricação de espuma de borracha e de artefatos
de espuma de borracha, inclusive látex.

Pequeno T C FA

Indústria de Borra-
cha

fabricação de laminados e fios de borracha. Pequeno T C FA

Indústria de Couros
e Peles

curtimento e outras preparações de couros e pe-
les.

Alto T C FA

Indústria de Couros
e Peles

fabricação de artefatos diversos de couros e peles Alto T C FA

Indústria de Couros
e Peles

fabricação de cola animal. Alto T C FA




