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Definições adaptadas da IN IBAMA n
o
. 06/2013 e da IN IBAMA n

o
. 10/2013: 

 

- Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP: o cadastro que contém o registro 

das pessoas físicas e jurídicas que, em âmbito nacional, desenvolvem atividades 

potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, conforme art. 17, 

inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981;  

- Atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais: aquelas 

relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e também aquelas que, por força 

de normas específicas, estejam sujeitas a controle e fiscalização ambientais;  

- Cadastro Técnico Federal de Instrumentos e Atividades de Defesa Ambiental 

CTF/AIDA: o cadastro que contém o registro das pessoas físicas e jurídicas que, em 

âmbito nacional, exerçam atividades nos termos dos Anexos I e II; 

- Inscrição: ato de inscrever-se no CTF/APP ou no CTF/AIDA decorrente de obrigação 

legal da pessoa física e jurídica que exerça atividades sujeitas a esses cadastros; 

- Pessoa inscrita: pessoa física ou jurídica registrada no CTF/APP ou no CTF/AIDA;  

- Responsável legal: é o representante direto de pessoa jurídica, com legitimidade para 

representá-la;  

- Responsável técnico: a pessoa física designada como responsável pelas atividades 

exercidas na forma dos Anexos I e II da IN IBAMA n
o
. 10/2013; 

- Responsabilidade técnica: responsabilidade pelo cumprimento de normas e padrões 

técnicos no desempenho de atividades declaradas junto ao CTF/AIDA e sujeitas à  

fiscalização de Conselho  de Fiscalização Profissional, por meio de documento de 

anotação de responsabilidade técnica; 
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- Comprovante de Inscrição: certidão emitida pelo sistema que demonstra a inscrição 

cadastral;  

 - Certificado de Regularidade: certidão que atesta a conformidade dos dados da 

pessoa inscrita para com as obrigações cadastrais; 

- Enquadramento de atividade: No caso de CTF/APP, identificação de 

correspondência entre a atividade exercida pela pessoa inscrita e as respectivas 

categorias e descrições de atividades sujeitas a registro no CTF/APP, nos termos do 

Anexo I da IN IBAMA n
o
. 06/2013; no caso de CTF/AIDA, para pessoa jurídica: 

identificação de correspondência entre a atividade exercida e respectivas descrições,  

nos termos do Anexo I da IN IBAMA n
o
. 10/2013; e para CTF/AIDA - pessoa física: 

identificação de Áreas de Atividades por meio de declaração de título  ocupacional, nos 

termos  do Anexo II da IN IBAMA n
o
. 10/2013; 

- Categoria: grupamento que reúne uma série de descrições de atividades congêneres;  

- Descrição: especificação de cada atividade potencialmente poluidora e utilizadora de 

recursos ambientais, agrupada por categoria, nos termos do Anexo VIII da Lei nº 6.938, 

de 1981, e do Anexo I da IN IBAMA n
o
. 06/2013;  

- Tipo de porte: qualificação da pessoa jurídica, quanto à finalidade econômica da 

organização. Informação para os casos de CTF/AIDA.  

- Estabelecimento: o local, privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, 

próprio ou de terceiro, onde a pessoa exerce, em caráter temporário ou permanente, 

atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, nos termos do 

Anexo I da IN IBAMA n
o
. 06/2013; ou atividades e instrumentos de defesa ambiental 

nos termos do Anexo I da IN IBAMA n
o
. 10/2013; 

- Auditagem: procedimento que pode resultar na alteração de ofício de dados 

declarados, consistente na verificação de eventuais não-conformidades de registros 

existentes no CTF/APP ou no CTF/AIDA, a partir da comparação com bases de dados 

dos demais sistemas do IBAMA e de outras instituições públicas, ou mediante 

documentação e vistorias in loco; 

 


