
CADASTRO TÉCNICO 
FEDERAL - CTF

determinantes na definição de estratégias e no planejamento de 
ações que visam à qualidade do meio ambiente. Portanto, em 
função do caráter declaratório, essas informações estão sujeitas 
à verificação a qualquer momento.

Ressalta-se que, segundo a IN nº 96/2006, a falta de registro 
nos cadastros sujeita o infrator às sanções previstas nos incisos 
I a V, no  art. 17-I, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981; e 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 incorrerá nas 
sanções previstas no art. 69-A, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, e no Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999.

Consulta pública de regularidade:

Exerça sua cidadania!
Exija Responsabilidade Socioambiental!
Antes de contratar qualquer serviço, consulte a regularidade 

da pessoa que irá lhe prestar o serviço. Para consultar, tenha 
consigo o número do CPF da pessoa a ser contratada ou o número 
do CNPJ, quando se tratar de uma pessoa jurídica. 

Para consultar a regularidade, acesse www.ibama.gov.br, 
selecione Serviços On-line e clique em Consulta de Regularidade.

Legislação básica

A base legal que institui e regulamenta o Cadastro Técnico 
Federal é:
::	 Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, e dá outras providências.

::	 Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000: Altera a Lei no 
6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências.

::	 Instrução normativa Ibama nº 96, de 30 de março de 2006: 
Dispõe sobre o Cadastro Técnico Federal de Atividades de 
Defesa Ambiental e Atividades Potencialmente Poluidoras 
e/ou Utilizadoras de Recursos Naturais.
A legislação que rege  as atividades sujeitas ao cadastramento 

poderá ser encontrada no site  do IBAMA (www.ibama.gov.br), ao 
clicar na opção Serviços On-line, e em seguida, na barra de menu 
à  esquerda do monitor, selecionando a opção Legislação.

Auxílio ao cidadão

::	 manual do Sistema: Acesse a página do IBAMA (www.
ibama.gov.br), clique na opção Serviços On-line e, em seguida, 
na barra de menu à  esquerda do monitor, escolha a opção 
Manual do Sistema.

:: Dúvidas Freqüentes: Acesse a página do IBAMA (www.
ibama.gov.br), clique na opção Serviços On-line, e em seguida, 
na barra de menu à esquerda do monitor, escolha a opção 
Dúvidas Freqüentes, verifique na lista que abrirá o tópico 
referente à sua dúvida.

::	 Fale Conosco: Não faça ligações interurbanas, economize 
acessando a página do IBAMA (www.ibama.gov.br), clique 
na opção Serviços On-line e, em seguida, na parte superior do 
monitor clique na opção Fale Conosco e preencha o Formulário 
de Solicitação de Auxílio.

::	 Central de atendimento Telefônico: Ligue para o telefone 
(61) 3316-1677. 

Instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente

Coordenação:

dobra



Cadastro Técnico Federal – CTF

O 	 Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos 
de Defesa Ambiental e o Cadastro Técnico Federal 

de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de 
Recursos Naturais são instrumentos da Política Nacional do Meio 
Ambiente, conforme a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Têm 
por objetivo gerar informação para os entes do SISNAMA para as 
ações de controle, fiscalização e gestão ambiental.

Quem está obrigado ao registro

::	 O Registro no CTF para Atividades Potencialmente Poluidoras 
e/ou Utilizadoras de Recursos Naturais é obrigatório às pessoas 
físicas ou jurídicas que desenvolvem atividades potencialmente 
poluidoras e de extração, produção, transporte e comercialização 
de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim 
como produtos e subprodutos da fauna e flora brasileira.

::	 Já o registro no CTF para Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental é obrigatório às pessoas que desenvolvem atividades 
de consultoria técnica ambiental; indústria, comércio, instalação 
e manutenção de equipamentos, aparelhos e instrumentos de 
controle de atividades poluidoras.
A Instrução Normativa – IN – nº 96/2006, Anexo I e II, elenca 

as pessoas físicas e jurídicas obrigadas ao registro no Cadastro 
Técnico Federal.

Como se cadastrar

A pessoa física ou jurídica que se enquadre em uma das 
situações apresentadas acima, deverá fazer o seu cadastramento 
por meio da Internet na página do IBAMA (www.ibama.gov.br), 
acessando a opção de Serviços On-line.

Clique	aqui

Etapas de cadastramento – pessoas físicas

2. Declaração de  
Atividade Desenvolvida

3. Emissão de Comprovante 
de Registro

4. Emissão do Certificado 
de Regularidade*

5. Apto a solicitação 
do serviço desejado

6. Entrega de relatórios 
da Lei 10.165/2000

7. Manutenção da 
regularidade e dados 
cadastrais atualizados

* O Certificado de Regularidade não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) 
descrita(s) no CTF,  sendo  necessário,  conforme  o  caso, à  obtenção  de  licença, permissão 
ou autorização específica, após análise técnica do Órgão competente.

1. Inserção de 
Dados Básicos

Etapas de cadastramento – pessoas jurídicas

2. Declaração de Porte

3. Declaração de Atividade 
Desenvolvida

4. Emissão de comprovante 
de Registro

5. Pagamento de  
TCFA, se necessário*

6. Emissão do Certificado 
de Regularidade**

7. Apto a solicitação 
do serviço desejado

8. Entrega de relatórios 
da Lei 10.165/2000

9. Manutenção da 
regularidade e dados 
cadastrais atualizados

* A TCFA – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental é cobrada para os casos previstos na 
Lei nº 10.165/2000.
** O Certificado de Regularidade não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) 
descrita(s) no CTF,  sendo  necessária,  conforme  o  caso, a  obtenção  de  licença, permissão 
ou autorização específica após análise técnica do Órgão competente.

1. Inserção de 
Dados Básicos

Gerenciamento das informações

Segundo o Decreto nº 6.099, de 24 de abril de 2007 art.13, compete 
à Diretoria de Qualidade Ambiental (DIQUA), entre outras atribuições, 
o gerenciamento dos Cadastros Técnicos Federais de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental e de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.

Informação para a gestão ambiental

A forma de entrada das informações no Cadastro Técnico 
Federal (CTF) é a declaração feita pela pessoa sujeita legalmente 
ao cadastramento. As informações declaradas no CTF são a base 
para as ações de controle, fiscalização e gestão ambiental, sendo  


