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QUE ATIVIDADE É? 

Solicitação de Cadastro no CTF/APP (Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais) ou no 

CTF/AIDA(Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental) do IBAMA. 

O Núcleo de Planejamento Ambiental (NPA) é o setor responsável na Instituição por manter os cadastros regularizados junto ao IBAMA. Neste caso, o NPA 

realizará o cadastro, mediante solicitação do responsável pela atividade passível de registro e envio das informações solicitadas. 

 

QUEM FAZ? 

O Núcleo de Planejamento Ambiental (NPA) da Coordenação de Desenvolvimento do Plano Diretor (CDPD) da Pró-reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento (PROPLAN).  

 

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO? 

O requerente deverá verificar se a atividade realizada requer cadastro no CTF/APP ou CTF/AIDA. Para isso, deverá ler atentamente as orientações disponíveis 

no site do Núcleo de Planejamento Ambiental (NPA), na aba CTF IBAMA. Caso verifique o enquadramento da (s) atividade(s) em um dos cadastros 

(CTF/APP ou CTF/AIDA), deverá encaminhar a demanda ao Núcleo de Planejamento Ambiental (NPA). 

O requerente iniciará um processo do tipo “Organização e Funcionamento: Cadastro Técnico Federal (CTF/APP) e (CTF/AIDA)” no SEI, incluindo o 

documento “PROPLAN Solicitação de Cadastro no CTF” que deverá ser assinado pelo responsável pela atividade. A chefia imediata e a direção da Unidade 

deverão apenas dar ciência. Após assinado, enviar o processo ao NPA. O NPA analisará a solicitação verificando a real necessidade de cadastro. Nessa fase 

poderão ser solicitadas mais informações ao requerente ou consulta ao órgão ambiental competente. O NPA solicitará os documentos e informações 

https://wp.ufpel.edu.br/npa/


necessárias para a realização do cadastro ao requerente do registro, pelo processo SEI. O requerente devolve o processo ao NPA respondendo as informações 

solicitadas, inclusive com anexo de documentos, se for o caso. De posse dessas informações o Cadastro será realizado pelo NPA num prazo estimado de 10 

dias úteis. A Certidão Negativa do Cadastro Técnico Federal será encaminhada para o requerente via SEI e também ficará disponível no site do Núcleo de 

Planejamento Ambiental no menu CTF IBAMA. 

 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) e o Cadastro Técnico Federal 

de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA) são registros obrigatórios de pessoas físicas e/ou jurídicas as quais realizam atividades 

passíveis de controle ambiental. Para solicitar o cadastro, o responsável deverá já ter confirmado a necessidade desse cadastro para a atividade que 

desenvolve. Essas orientações estão disponíveis no site do NPA, na aba CTF-IBAMA. 

 

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

Formulário de solicitação de cadastro (No SEI, em “Gerar Documento”, escolha a opção “PROPLAN Solicitação de Cadastro no CTF”). 

Documentos necessários para o cadastro variam de atividade para atividade e serão solicitados após o NPA verificar junto ao sistema do IBAMA, os 

documentos específicos para a atividade requerida. 

 

QUAL É A BASE LEGAL? 

  Lei N° 6.938, de 31 de agosto de 1981 

  Lei N° 10.165, de 27 de dezembro de 2000 

  Instrução Normativa N° 1, de 25 de janeiro de 2013 

  Instrução Normativa N° 6, de 15 de março de 2013 

  Instrução Normativa N° 10, de 27 de maio de 2013 

  Instrução Normativa N° 15, de 21 de setembro de 2015 

  Instrução Normativa N° 11, de 13 de abril de 2018 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L6938compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10165.htm
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=129371
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/ctf/2018/Ibama-IN-6-2013-compilada-IN-11-2018.pdf
https://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/IN0010-270513.pdf
https://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=135846
https://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=138172


  Instrução Normativa N° 17, de 28 de junho de 2018 

  Instrução Normativa N° 9, de 20 de março de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=138279
https://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=138711


 


