CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE
POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS – CTF/APP
RECADASTRAMENTO PASSO-A-PASSO
INICIE PELO RECADASTRAMENTO DA PESSOA FÍSICA

Acesse o site do Ibama

ATENÇÃO:
O Responsável Legal e o
Declarante devem ser
recadastrados primeiro e separadamente

No lado superior direito da tela,
insira o CPF e senha para fazer o login

Desabilite o Comprovante em:
“Cadastro” >> “Comprovante de registro”
Procure o botão: “Cancelar Comprovante de
Registro”, se ele não estiver visível, o Comprovante já
está cancelado, se encontrar, clique nele
Leia as instruções e marque a opção:
"Estou ciente das informações acima”
Clique em:"Cancelar Comprovante de Registro"

Clique novamente na aba
“Cadastro” >>
“Dados Cadastrais” >>
“Atualização de Dados Básicos”

Surgirá na tela o formulário:
"ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE
PESSOA FÍSICA NO CTF/APP"

Ao preencher o formulário,
passe o mouse sobre os balões e
campos para visualizar as orientações

A desabilitação/
cancelamento
é provisória.

ATENÇÃO
1 - Verifique se os dados do responsável legal
e do declarante estão corretos;
2 - Se o responsável legal ou o declarante forem
outros, clique na lupa para selecioná-los;
3 - Caso o novo responsável legal ou o novo
declarante não estejam inscritos no CTF/APP,
faça previamente a inscrição deles em
“Cadastre-se no CTF” (pág. inicial do site do
Ibama).

Todos os campos são obrigatórios,
exceto os em azul.

Atualize os dados de segurança
(senha, pergunta e resposta)

Preencha os dados básicos e
endereços da pessoa física

Selecione uma das opções, quanto à
obrigatoriedade de inscrição no
CTF/APP

Insira os dados relativos à atividade

Ao concluir o preenchimento, digite
o código de segurança (letras e
números) e clique em
“Gravar Modificação”

Imprima e guarde os dados gravados

Emita um novo Comprovante:
Vá novamente na aba “Cadastro” >>
“Comprovante de Registro” >>
“Emitir Comprovante de Registro”

Clique em "Sair" no canto superior
direito da tela.

OPÇÕES
1 – declarante ou responsável legal por pessoa
jurídica;
2 – ou desenvolve atividades sujeitas ao
CTF/APP;
3 – ou ambas as situações anteriores.

Selecione a Categoria e a Descrição
disponíveis no formulário

Caso haja algum erro de preenchimento,
siga as instruções apresentadas na tela.

AGORA RECADASTRE A PESSOA JURÍDICA - CNPJ

Volte à tela inicial do site do Ibama no
lado superior direito da tela, insira o
CNPJ e senha para fazer o login

Desabilite o Comprovante em:
“Cadastro” >> “Comprovante de registro”
Procure o botão:
"Cancelar Comprovante de Registro", se ele não estiver
visível, o Comprovante já está cancelado, se encontrar,
clique nele Leia as instruções e marque a opção:
"Estou ciente das informações acima"
Clique em: "Cancelar Comprovante de Registro"

A desabilitação/
cancelamento
é provisória.

Clique novamente na aba
“Cadastro” >> “Dados Cadastrais” >>
“Atualização de Dados Básicos”

Surgirá na tela o formulário
"ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA NO CTF/APP"

Ao preencher o formulário, passe o mouse
sobre os balões e campos para visualizar as
orientações

Todos os campos são obrigatórios,
exceto os em azul.

Atualize os dados de segurança
(senha, pergunta e resposta)
ATENÇÃO
Atualize ou preencha os dados do
responsável legal e do declarante

Preencha os dados básicos e
endereços da pessoa jurídica

Insira as coordenadas geográficas

Insira os dados relativos à atividade

Insira os dados relativos ao porte

1 - verifique se os dados do responsável legal
e do declarante estão corretos;
2 - se o responsável legal ou o declarante forem
outros, clique na lupa para selecioná-los;
3 - caso o novo responsável legal ou o novo
declarante não estejam inscritos no CTF/APP,
faça previamente a inscrição deles em
“Cadastre-se no CTF” (pág. inicial do site do
Ibama).

As coordenadas geográficas também podem ser
obtidas por meio de instrumento de:
- localização GPS (Sistema de
Posicionamento Global);
- registros constantes em processos
ambientais e respectivas licenças e
autorizações ambientais;
- “softwares” disponíveis gratuitamente
na internet, para “download” e
Utilização.
Se preferir clique no mapa do formulário para
Identificar as coordenadas de localização da PJ
ATENÇÃO
Caso o sistema não faça a identificação do código
CNAE, selecione a Categoria e a Descrição
disponíveis no formulário.

ATENÇÃO
Só é possível alterar o porte relativo ao ano
corrente. Para alterar porte de outros anos, é
preciso entrar com requerimento junto ao Ibama.

Ao concluir o preenchimento,
digite o código de segurança
(letras e números) e clique em
Gravar Modificação

Imprima e guarde os dados
gravados.

Emita um novo Comprovante: vá
novamente na aba“cadastro” >>
“comprovante de registro” >> “emitir
comprovante de registro”

Recadastramento
Concluído

Caso haja algum erro de preenchimento,
siga as instruções apresentadas na tela.

