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Utiaizimdorms de Recursos Aeiientmise

A PRESIDENTE DO INSTITUTO BrRASILEIRO DO MEIO AMBrIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS – IBrAMA, no uso dms mtriiuições que ahe conferee o mrtigo 23, incisos V e
VIII, do Anexo I do Decreto nº 8e973, de 24 de jmneiro de 2017 (Estruturm Regieentma do IBAMA),
puiaicmdo no DeOeUe de 25 de jmneiro de 2017; e o mrtigo 130, inciso VI, do Anexo I dm Portmrim
Iimem nº 14, de 29 de junho de 2017, puiaicmdm no DeOeUe do dim suisequente; e considermndo o
contido nos processos nº 02001e007590/2012-69 e nº 02001e107781/2017-34, resoaie1

Arte  1º   Instituir  o  Reguameento de  Enqumdrmeento de  pessoms  fsicms  e
jurídicms no Cmdmstro Técnico Federma de Atiiidmdes Potencimaeente Poauidorms e Utiaizimdorms de
Recursos Aeiientmis – RE-CTF/APP, nos tereos do ANEXOe

Arte 2º  Estm Instrução Noremtiim entrm ee iigor ee 29 de junho de 2018e

SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO

Presidente do IBAMA
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ANEXO

REGULAMENTO DE ENQUADRAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO CTF/APP

PARTE 1 – DO REGULAMENTO

1.1. Introdtção

1e1e1e O Reguameento de Enqumdrmeento de pessoms fsicms e jurídicms no Cmdmstro Técnico Federma
de  Atiiidmdes  Potencimaeente  Poauidorms  e  Utiaizimdorms  de  Recursos  Aeiientmis  –  RE-CTF/APP
constitui-se  ee instrueento noremtiio de identiifcmção de correspondnncim entre mtiiidmdes e
respectiims descrições soi m óticm dm aegisamção meiientma, especimaeente dm Poaíticm Nmcionma do
Meio Aeiiente – PNMAe

1e1e2e  Conforee  Instrução  Noremtiim  Iimem  nº  6,  de  15  de  emrço  de  2013  (e  matermções),
enqumdrmeento de mtiiidmde é m identificação de icorrespocondênicia entre a atiidade exericida ocela
ocespspoa fspiica oou jourídiica e asp respoceictiasp icategoriasp e despicriçõesp de atiidadesp spoujeitasp a regisptro no
CTF/APP, nosp termosp do Anexo I e do Regoulamento de Enqouadramento de ocespspoasp fspiicasp e jourídiicasp
no CTF/APP – RE-CTF/APPe

1e1e3e O RE-CTF/APP iism otieizimr os recursos disponíieis pmrm o controae e ifscmaizimção meiientma
que se utiaiziee do CTF/APP, ue dos instrueentos dm PNMA, nm identiifcmção prieárim de pessoms
fsicms e jurídicms que exerçme mtiiidmdes potencimaeente poauidorms e utiaizimdorms de recursos
meiientmise

1e1e4e  Adotm-se,  coeo  guim  essencima,  uem  Fichm  Técnicm  de  Enqumdrmeento  –  FTE  pmrm  cmdm
descrição de mtiiidmde do CTF/APP, tmnto pmrm mqueams preiistms no Anexo VIII dm Lei nº 6e938, de
31  de  mgosto  de  1981  (e  matermções),  coeo  pmrm  outrms  estmieaecidms  por  outros  noremtiios
meiientmise

1.2. Escopo de speicsção

1.2.1. Uspouáriosp externosp

1e2e1e1e Pmrm usuários externos, mpaicm-se o RE-CTF/APP1



Ie nm identiifcmção, por pessoms fsicms e jurídicms, de mtiiidmdes por eaes exercidms e dms qumis
decorrm oirigmção de inscrição no CTF/APP pmrm decamrmção dessms mtiiidmdes;

IIe no cueprieento, por pessoms fsicms e jurídicms, de notiifcmções mdeinistrmtiims referentes à
oirigmção de inscrição, de decamrmção de mtiiidmdes, ou de entregm de reamtórios meiientmis;

IIIe ee suisídio à eamiormção de editmis de aicitmções púiaicms e priimdms;

IVe nm ieriifcmção, por terceiros interessmdos, de mtiiidmdes decamrmdms por pessoms fsicms e
jurídicms no CTF/APP, qumndo oirigmdms à inscrição nesse Cmdmstro, especimaeente1

m) ee processos de aicitmções púiaicms e priimdms; e

i) ee procedieentos de certiifcmção meiientma de segundm e de terceirm pmrtee

1.2.2. Uspouáriosp internosp

1e2e2e1e Pmrm usuários internos, mpaicm-se o RE-CTF/APP1

Ie nm  eamiormção  e  reiisão  de  noremtiios  meiientmis  que  reguameentee  o  exercício  de
mtiiidmdes potencimaeente poauidorms e utiaizimdorms de recursos meiientmis, no âeiito federma de
coepetnncims dms respectiims árems gestorms no Iimem;

IIe nm ieriifcmção de mtiiidmdes decamrmdms por usuários externos, no curso de procedieentos
mutorizimtiios e de aicencimeento meiientma remaizimdos peao Iimem;

IIIe nm cmrmcterizimção de eientuma infrmção mdeinistrmtiim meiientma1

m) por inexistnncim de inscrição;

i) por oeissão de decamrmção de mtiiidmde;

c) por oeissão de entregm de reamtórios meiientmis;

d) nm especiifcmção e registro de mtiiidmdes do CTF/APP, ee procedieento de cmdmstrmeento
de ofcioe

1.3. Regrss do RE-CTF/APP

1.3.1. Fiicha Téicniica de Enqouadramento

1e3e1e1e  A  Fichm  Técnicm  de  Enqumdrmeento  –  FTE  é  o  foreuaário  eaetrônico  que  contée  ms
descrições  pmrm  enqumdrmeento  de  mtiiidmdes  potencimaeente  poauidorms  e  utiaizimdorms  de
recursos meiientmise

1e3e1e2e Pmrm cmdm mtiiidmde constmnte do Anexo I dm Instrução Noremtiim Iimem nº 6, de 2013,
corresponderá uem FTEe



1e3e1e3e Cmdm FTE será instruídm ee processo eaetrônico especíifco, coe ms mproimções1

I. dm Coordenmção de Aimaimção e Instrueentos de Qumaidmde Aeiientma;

II. dm Coordenmção-Germa de Gestão dm Qumaidmde Aeiientma;

III. dm Diretorim de Qumaidmde Aeiientma; e

IV. dm Presidnncim do Iimeme

1e3e1e4e  Nm  hipótese  de  noio  iersionmeento  de  FTE,  o  respectiio  processo  eaetrônico  será
instruído coe notm técnicm dm Diretorim de Qumaidmde Aeiientma, que registrmrá ms matermções dm
noim iersãoe

1e3e1e5e Serão disponiiiaizimdos no sítio eaetrônico do Iimem nm rede eundima de coeputmdores1

I. o foreuaário eaetrônico de cmdm FTE, conforee eodeao do APÊNDICE A;

II. m dmtm de disponiiiaizimção de cmdm iersão;

III. m notm técnicm coe registro dms matermções, nm hipótese de noio iersionmeento de FTEe

1e3e1e6e Nueermção de iersões de FTE

1e3e1e6e1e O iersionmeento de Fichm Técnicm de Enqumdrmeento – FTE é foremdo por dois núeeros
sequencimis, sepmrmdos por ponto e coe início ee “1e0”e

1e3e1e6e2e  Será matermdo o prieeiro núeero sequencima  pmrm o magmriseo seguinte  e  o segundo
núeero  sequencima  pmrm  ziero,  qumndo  ue  noio  iersionmeento  iepaicmr  ee  eodiifcmção  de
oirigmtoriedmde de inscrição no CTF/APPe

1e3e1e6e3e Será matermdo mpenms o segundo núeero sequencima pmrm o magmriseo seguinte, qumndo
ue noio iersionmeento referir-se1

I. m correções dm FTE;

II. m mtumaizimções1

a) de tereos e deifnições; e

b) de refernncims noremtiimse

1e3e1e6e4e  A  FTE  é  o  guim  eaeeentmr  do  RE-CTF/APP,  discrieinmndo os  seguintes  cmepos  de
inforemções1



Ie Código1 inforem o código de sisteemtizimção dm mtiiidmde no sisteem CTF/APP;

IIe Descrição1 inforem m descrição dm mtiiidmde;

IIIe Versão FTE1 inforem m iersão dm FTE;

IVe Dmtm1 inforem m dmtm dm iersão dm FTE;

Ve PP/GU1 inforem o potencima poauidor e grmu de utiaizimção de recursos meiientmis, conforee Lei
nº 6e938, de 1981;

VIe Tipo de pessom1

m) Pessom jurídicm1 inforem se m mtiiidmde refere-se à inscrição de pessom jurídicm no CTF/APP;

i) Pessom fsicm1 inforem se m mtiiidmde refere-se à inscrição de pessom fsicm no CTF/APP;

VIIe A  descrição  coepreende1  reamcionm  mtiiidmdes  (ou  grupos  de  mtiiidmdes)  e  tipos  de
estmieaecieentos (ou grupos de estmieaecieentos) que se inseree nm descrição de mtiiidmde;

VIII. Tereo de oirigmção de inscrição no CTF/APP1 “É obrigada à inspicrição no CTF/APP, decamrmndo
m mtiiidmde códe nn – nn, m pessom [fsicm ou jurídicm] que exerçm mtiiidmde, ee cmráter peremnente ou
eientuma, ou constitum eepreendieento, conforee descrições no cmepo mcieme”;

IXe A  descrição  não  coepreende1  reamcionm  mtiiidmdes  (ou  grupos  de  mtiiidmdes)  e  tipos  de
estmieaecieentos (ou grupos de estmieaecieentos) que não se inseree nm descrição de mtiiidmde;

X. Tereo de desoirigmção de inscrição no CTF/APP1 “Não é obrigada à inspicrição no CTF/APP, ee
rmzião dm mtiiidmde códe nn – nn, m pessom [fsicm ou jurídicm] que exerçm  mtiiidmde ou constitum
eepreendieento, conforee descrições no cmepo mcieme” ;

XIe Deifnições e ainhm de corte1 inforem conceitos e ainhms de corte referentes à descrição dm FTE;

XII. Camssiifcmção Nmcionma de Atiiidmdes Econôeicms – CNAE1 inforem mtiiidmdes econôeicms ou
grupos de mtiiidmdes econôeicms camssiifcmdms peam CNAE, qumndo mpaicáieis à descrição dm FTE1

m) Agrupmeento1  inforem  o  níiea  de  mgrupmeento  dm  descrição  de  mtiiidmde  econôeicm,
conforee estruturm dm CNAE;

i) Código1  inforem o  código  CNAE correspondente  mo  níiea  de  mgrupmeento dm  mtiiidmde
econôeicm descritm;

c) Descrição1 inforem m descrição dm mtiiidmde econôeicm, conforee níiea de mgrupmeento e
respectiio código;

XIIIe Tereo de mpaicmiiaidmde dm CNAE1 “A oirigmção de inscrição,  no CTF/APP,  não se iincuam à
Camssiifcmção Nmcionma de Atiiidmdes Econôeicms – CNAE, que pode ser utiaizimdm coeo refernncim
de enqumdrmeentoe”;

XIVe Outrms mtiiidmdes do CTF/APP, Cmdmstros do Iimem e Reamtório Anuma de Atiiidmdes1

m) CTF/APP1 inforem outrm mtiiidmde do CTF/APP que deim ser decamrmdm conjuntmeente ou
indicm consuatm à reamção de FTE;

i) CNORP1 inforem oirigmção de inscrição no Cmdmstro Nmcionma de Opermdores de Resíduos
Perigosos – CNORP, se houier;



c) CTF/AIDA1  inforem  oirigmção  de  inscrição  no  Cmdmstro  Técnico  Federma  de  Atiiidmdes
Instrueentos de Defesm Aeiientma – CTF/AIDA, se houier;

d) RAPP1  inforem  oirigmção  de  entregm  de  reamtórios  do  Reamtório  Anuma  de  Atiiidmdes
Potencimaeente Poauidorms e Utiaizimdorms de Recursos Aeiientmis – RAPP, conforee Lei nº 6e938,
de 1981;

XV. Tereo de oirigmção de decamrmção de mtiiidmdes1 “A decamrmção de mtiiidmdes, no CTF/APP, que
sejme constmntes do oijeto socima dm eepresm ou dm inscrição no Cmdmstro Nmcionma de Pessoms
Jurídicms  –  CNPJ  não  desoirigm  m  pessom  jurídicm  de  decamrmr  outrms  mtiiidmdes  potencimaeente
poauidorms e utiaizimdorms de recursos meiientmis que sejme exercidms peam eepresme”;

XVI. Oiserimções1 registrm inforemções coepaeeentmres que sejme reaeimntes mo enqumdrmeento
de mtiiidmde;

XVIIe Refernncims noremtiims1 reamcionm os mtos noremtiios, especiifcmções técnicms e outrms fontes
de refernncim que sejme reaeimntes mo enqumdrmeento de mtiiidmdee

1e3e1e6e5e   See  prejuízio  do  que  dispõee  os  itens  1.3.1.5 e  1.3.1.6.4,  poderão  ser  utiaizimdos
recursos iisumis de foremtmção e de muxíaio mo enqumdrmeento, nm disponiiiaizimção do foreuaário
eaetrônico dms FTE no sítio eaetrônico do Iimem nm rede eundima de coeputmdorese

1.3.2. Termosp e deifniçõesp

1e3e2e1e  Nm reguameentmção de enqumdrmeento e hmiendo euatipaicidmde de órgãos reguamtórios
do SISNAMA ou dm Adeinistrmção Púiaicm Federma referentes m uem mtiiidmde, o Iimem integrmrá –
qumndo  possíiea  técnicm  e  meiientmaeente  –  deifnições  e  tereos  de  norems  e  pmdrões  já
existentes, conforee conceitos e tereos reamcionmdos no APÊNDICE B – GLOSSÁRIOe

1e3e2e2e  Qumndo  o  conceito  ou  tereo  reproduziir  deifnição  constmnte  ee  noremtizimção  dm
Adeinistrmção Púiaicm Federma  ou ee noremtiio meiientma, m respectiim norem de origee será
discrieinmdm entre pmrnntesese

1e3e2e3e  Qumndo  o  conceito  ou  tereo originmr-se  de  deifnição  constmnte  ee noremtizimção  dm
Adeinistrmção Federma ou ee noremtiio meiientma, m fundmeentmção do conceito ou tereo será
discrieinmdm entre pmrnnteses, coe m expressão “Referente à/ao”e

1e3e2e4e Tereos e conceitos see origee ou refernncim noremtiim são mdotmdos no âeiito do RE-
CTF/APPe

1.3.3. Atoualizaçõesp de normatiasp



1e3e3e1e  Qumndo matermção de norem que referencie o enqumdrmeento de mtiiidmdes do CTF/APP
não  imocliicar  em  alteração  de  enqouadramento,  m  mtumaizimção  do  noremtiio  é  incorpormdm
mutoemticmeente mo presente RE-CTF/APP, ee especima no cmso1

Ie de Resoaução do Conseaho Nmcionma do Meio Aeiiente – CONAMA;

IIe de Resoaução dm Coeissão Nmcionma dm Biodiiersidmde – CONABIO;

IIIe de Instrução Noremtiim do Ministério do Meio Aeiiente – MMA;

IVe dm Lispta Naicional Oificial de Espocéiciesp da Flora Ameaçadasp de Extnção;

Ve dm Lispta Naicional Oificial de Espocéiciesp da Faouna Ameaçadasp de Extnção;

VIe dm  Lispta  Naicional  Oificial  de  Espocéiciesp  da  Faouna  Ameaçadasp  de  Extnção  -  Peixesp  e
Iniertebradosp Aqouáticosp;

VIIe de Instrução Noremtiim do Iimem;

VIII. de Norem Brmsiaeirm dm Associmção Brmsiaeirm de Norems Técnicms – ABNT; e

IX. de reguameento pmrm trmnsporte  de produtos  perigosos  do Ministério  dm Mmrinhm e dm
Agnncim Nmcionma de Trmnsportes Terrestres – ANTTe

PARTE 2 – DO ENQUADRAMENTO

2.1. Regrss gersis de enqtsdrsmento

2.1.1. Enqouadramento ocor toco de ocespspoa

2e1e1e1e Pmrm enqumdrmeento de mtiiidmdes no CTF/APP, ms pessoms fsicms e jurídicms oiserimrão o
tipo de pessom por mtiiidmde, conforee especiifcmção nms FTE,

2e1e1e2e Pmrm enqumdrmeento ee mtiiidmde cujo exercício é restrito m pessoms jurídicms no CTF/APP,
é necessário o préiio mtendieento mo disposto no mrte 967 dm Lei nº 10e406, de jmneiro de 2002,
referente à oirigmtoriedmde de Registro Púiaico de Eepresms Mercmntise

2e1e1e3e Não é pmssíiea de enqumdrmeento1

I. m pessom fsicm ee mtiiidmde restritm à pessom jurídicm; e

II. m pessom jurídicm ee mtiiidmde restritm à pessom fsicme

2.1.2. Enqouadramento em maisp de ouma atiidade



2e1e2e1e A pessom fsicm e jurídicm deierá decamrmr, no CTF/APP, tmntms mtiiidmdes qumntos foree os
resuatmdos positiios de enqumdrmeentoe

2e1e2e2e Nm reamção de mtiiidmdes do CTF/APP, existee mtiiidmdes coe  detmahe especiifcmtiio  de
descriçãoe  O  detmahe  especiifcmtiio mdiée  de  noremtiim  meiientma  que  detereinm  m
indiiidumaizimção dm identiifcmção do mtor no CTF/APP, pmrm ifns de controae e ifscmaizimção meiientma
especíifcose

2e1e2e3e Nos cmsos ee que houier detmahe especiifcmtiio, m pessom fsicm ou jurídicm que exerçm1

I. tmnto  m  mtiiidmde  dm  descrição,  coeo  m  mtiiidmde  coe  detmahe  especiifcmtiio,  deierá
enqumdrmr-se ee meims mtiiidmdes;

II. excausiimeente mtiiidmde coe detmahe especiifcmtiio, deierá enqumdrmr-se soeente nessm
mtiiidmdee

2.1.3. Referênicia de enqouadramento CNAE

2e1e3e1e  Ieportmnte refernncim de enqumdrmeento de pessoms jurídicms no CTF/APP, m Camssiifcmção
Nmcionma  de  Atiiidmdes  Econôeicms  –  CNAE  reamcionm  mtiiidmdes  peams  qumis  ms  eepresms  são
diferencimdms peam Adeinistrmção Púiaicm e pmrm diiersos ifns, incausiie de inscrição no Cmdmstro
Nmcionma de Pessoms Jurídicms – CNPJ dm Secretmrim dm Receitm Federma do Brmsia – RFBe

2e1e3e2e  Contudo,  m  estruturm  de  camssiifcmção  de  mtiiidmdes  potencimaeente  poauidorms  e
utiaizimdorms de recursos meiientmis, nos tereos dm PNMA e de outrms noremtiims meiientmis, nee
seepre encontrme correspondnncim, diretm ou indiretm, coe m CNAEe

2e1e3e3e Desse eodo, soeente nms mtiiidmdes ee que m CNAE pode muxiaimr no enqumdrmeento, ms
respectiims  FTE  mpresentme  reamção  de  mtiiidmdes  econôeicms  dm  CNAE  coeo  pmrâeetro  de
enqumdrmeentoe

2e1e3e4e  As  mtiiidmdes CNAE reamcionmdms  nms  FTE referee-se m mtiiidmdes econôeicms  às  qumis
corresponde mtiiidmde do CTF/APP, nm forem especiifcmdm ee cmdm FTEe

2e1e3e5e O registro, no oijeto socima dm eepresm ou nm inscrição do CNPJ, de outrms mtiiidmdes CNAE
que  não  constee  dms  FTE  não  iepaicm  ee  desoirigmção  de  inscrição  no  CTF/APP,  qumndo  o
estmieaecieento tmeiée exercer mtiiidmdes nm forem especiifcmdm ee uem ou emis FTEe



2e1e3e6e A decamrmção de mtiiidmdes, no CTF/APP, que sejme constmntes do oijeto socima dm eepresm
ou nm inscrição no CNPJ, não desoirigm m pessom jurídicm de decamrmr, nm forem dm respectiim FTE,
outrms  mtiiidmdes  potencimaeente  poauidorms  e  utiaizimdorms  de  recursos  meiientmis  que  sejme
exercidms peam eepresme

2.2. Licencismento smbientse

2e2e1e  São pmssíieis  de  enqumdrmeento,  no CTF/APP,  ms  mtiiidmdes que estiieree descritms  no
Anexo I  dm Instrução Noremtiim Iimem nº 6, de 2013, oiserimndo-se m aegisamção referente mo
aicencimeento  meiientma  de  mtiiidmdes  e  eepreendieentos  potencimaeente  poauidores  e
utiaizimdores de recursos meiientmise

2e2e2e  As pessoms  fsicms  e  jurídicms  oirigmdms  m  aicencimeento  meiientma  deierão  oiserimr  ms
mtiiidmdes aicencimdms, iee coeo outrms mtiiidmdes potencimaeente poauidorms e utiaizimdorms de
recursos  meiientmis  que  estiieree  preiistms  ee  condicionmntes  dms  Licençms  Aeiientmis,
especimaeente1

Ie de expaormção e emnejo de fmunm; 

IIe de expaormção e emnejo de form;

IIIe de expaormção e emnejo de fmunm e forme

2e2e3e Os eepreendieentos sujeitos mo aicencimeento meiientma regido peam Resoaução CONAMA
nº 237, de 19 de dezieeiro de 1997, estão mdstritos mo regiee de aicencimeento trifásico (Licençm
Préiim, Licençm de Instmamção e de Opermção), cujm eeissão, denoeinmção ou mgautinmção de fmses
pode ser imriáieae

2e2e3e1  Conforee mrte  31-A dm Instrução Noremtiim Iimem nº 184,  de  17 de juaho de 2008 (e
matermções), uem iezi eeitidm m Licençm Aeiientma de Instmamção (ou outrm aicençm equiimaente), o
eepreendedor  decamrmrá  ms  mtiiidmdes  potencimaeente  poauidorms  e  utiaizimdorms  de  recursos
meiientmis exercidms, nos tereos estmieaecidos nm Instrução Noremtiim Iimem nº 6, de 2013, e
neste Reguameentoe

2e2e3e2e  Conforee mrte 35-A dm Instrução Noremtiim Iimem nº 184, de 2008, uem iezi eeitidm m
Licençm  Aeiientma  de  Opermção,  o  eepreendedor  mtumaizimrá,  no  que  couier,  m  decamrmção  de
mtiiidmdes potencimaeente poauidorms e utiaizimdorms de recursos meiientmis exercidms, nos tereos
estmieaecidos nm Instrução Noremtiim Iimem nº 6, de 2013, e neste Reguameentoe

2e2e4e O APÊNDICE C – CTF/APP E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS representm
m correamção entre  mtiiidmdes potencimaeente poauidorms e ms  fmses de Licençm de Instmamção e



Licençm de Opermção de eepreendieentose

2e2e5e Aindm, são pmssíieis de enqumdrmeento, no CTF/APP, ms mtiiidmdes reamcionmdms no Anexo I
dm Instrução Noremtiim nº 6, de 2013, e sujeitms m mutorizimção meiientma, concessão meiientma,
pereissão  meiientma  ou  m  qumaquer  outro  mto  mdeinistrmtiio,  eeitido  por  órgão  meiientma
coepetente,  que  constitum  mproimção  pmrm  exercício  de  mtiiidmde  potencimaeente  poauidorm  e
utiaizimdorm de recursos meiientmise

2e2e6e  Não  são  pmssíieis  de  enqumdrmeento,  no  CTF/APP,  ms  mtiiidmdes  que  não  estiieree
reamcionmdms no Anexo I dm Instrução Noremtiim Iimem nº 6, de 2013, e soi controae e ifscmaizimção
meiientma por forçm de aegisamção excausiimeente distritma, estmduma ou eunicipmae

2.3. Infrsções smbientsis referentes so enqtsdrsmento

2.3.1. Enqouadramento ocospitio de atiidade, spem inspicrição no CTF/APP

2e3e1e1e Qumndo houier oeissão de inscrição no CTF/APP, m pessom fsicm ou jurídicm está sujeitm à
mpurmção de infrmção meiientma, conforee mrte 70 dm Lei nº 9e605, de 1988, e mrte 76 do Decreto nº
6e514, de 2008, por infrmção contrm m Adeinistrmção Aeiientma1 deixar de spe inspicreier no Cadasptro
Téicniico Federal de Atiidadesp Potenicialmente Polouidorasp e Utlizadorasp de Reicoursposp Ambientaisp,
see prejuízio dms smnções preiistms nos mrtse 7º e 8º dm Instrução Noremtiim Iimem nº 17, de 30 de
dezieeiro de 2011e

2e3e1e2e Pmrm reguamrizimção, conforee Instrução Noremtiim Iimem nº 6, de 2013, m pessom fsicm ou
jurídicm deierá consuatmr ms FTE deste Reguameentoe

2e3e1e3e  A pessom fsicm ou jurídicm que tiier exercido m mtiiidmde de forem eientuma,  tmeiée
deierá se inscreier no CTF/APP pmrm reguamrizimção1

Ie de decamrmção de mtiiidmde e respectiims dmtms de início e de téreino; e

IIe qumndo for o cmso, de entregm do Reamtório Anuma de Atiiidmdes Potencimaeente Poauidorms
e Utiaizimdorms de Recursos Aeiientmis – RAPPe

2.3.2.  Enqouadramento  ocospitio  de  atiidade,  icom  inspicrição  atia  no  CTF/APP  e  omispspão  de
deiclaração do exericíicio de atiidade

2e3e2e1e  Qumndo houier oeissão de decamrmção de mtiiidmdes ee inscrição mtiim no CTF/APP,  m
pessom fsicm ou jurídicm está sujeitm à mpurmção de infrmção meiientma, conforee mrte 70 dm Lei nº



9e605,  de 1988,  e  mrte  82 do Decreto nº 6e514,  de  2008,  por  infrmção contrm m  Adeinistrmção
Aeiientma1 aocrespentar informação ocaricialmente omispspa em spisptema oificial de icontrole, o CTF/APP,
see prejuízio dm smnção preiistm no mrte 8º dm Instrução Noremtiim Iimem nº 17, de 30 de dezieeiro
de 2011e

2e3e2e2e Pmrm reguamrizimção, conforee Instrução Noremtiim Iimem nº 6, de 2013, m pessom fsicm ou
jurídicm deierá consuatmr ms FTE deste Reguameento, decamrmndo ms mtiiidmdes oeitidmse

2e3e2e3e  A  pessom  fsicm  ou  jurídicm  que  tiier  exercido m  mtiiidmde  oeitidm  de  forem eientuma,
deierá1

Ie decamrmr m mtiiidmde e respectiims dmtms de início e de téreino; e

IIe qumndo for o cmso, entregmr o RAPPe

2.3.3. Enqouadramento ocospitio de atiidade, icom inspicrição inatia no CTF/APP

2e3e3e1e Qumndo houier inscrição inmtiim no CTF/APP e oeissão de decamrmção de mtiiidmde ee
exercício, m pessom fsicm ou jurídicm está sujeitm à mpurmção de infrmção meiientma, conforee mrte 70
dm  Lei  nº  9e605,  de  1988,  e  mrte  82  do  Decreto  nº  6e514,  de  2008,  por  infrmção  contrm  m
Adeinistrmção Aeiientma1 ocresptar informação enganospa em spisptema oificial de icontrole, o CTF/APP,
ocor ação oou omispspão, see prejuízio dms smnções preiistms nos mrtse 7º e 8º dm Instrução Noremtiim
Iimem nº 17, de 30 de dezieeiro de 2011e

2e3e3e2e Pmrm reguamrizimção, conforee Instrução Noremtiim Iimem nº 6, de 2013, m pessom fsicm ou
jurídicm deierá consuatmr ms FTE deste Reguameento, e remtiimr m inscrição, decamrmndo ms mtiiidmdes
exercidmse

2e3e3e3e  A pessom fsicm ou jurídicm que tiier exercido m mtiiidmde de forem eientuma,  tmeiée
deierá remtiimr m inscrição no CTF/APP pmrm reguamrizimção1

Ie decamrmndo mtiiidmdes e respectiims dmtms de início e de téreino;

II. qumndo for o cmso, entregmndo o RAPP; e

III. encerrmndo m inscriçãoe



APÊNDICE A – MODELO DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE FTE

Ministério do Meio Aeiiente
Instituto Brmsiaeiro do Meio Aeiiente e dos Recursos Nmturmis Renoiáieis

Cmdmstro Técnico Federma de Atiiidmdes Potencimaeente Poauidorms e Utiaizimdorms de Recursos Aeiientmis

FICHA TÉCNICA DE ENQUADRAMENTO

Código: nn – nn Descrição:

Versão FTE: Dsts:

PP/GU: Tipo de pessos: Pessom jurídicm1 Pessom fsicm1

A descrição compreende:

É obrigada à inspicrição no CTF/APP, decamrmndo m mtiiidmde códe nn – nn, m pessom [fsicm ou jurídicm] que exerçm

mtiiidmde,  ee cmráter peremnente ou eientuma, ou constitum eepreendieento,  conforee descrições no cmepo

mcieme

A descrição não compreende:

(Pmrm descrições coe código ee pmrnnteses, consuate ms respectiims FTEe)

Não é obrigada à inspicrição no CTF/APP, ee rmzião dm mtiiidmde códe nn – nn, m pessom [fsicm ou jurídicm] que

exerçm mtiiidmde ou constitum eepreendieento, conforee descrições no cmepo mcieme

Defnições e einhss de corte:

Cesssifcsção Nscionse de Atáidsdes Econômicss – CNAE

Agrupmeento1 Código1 Descrição1

A oirigmção de inscrição, no CTF/APP, não se iincuam à Camssiifcmção Nmcionma de Atiiidmdes Econôeicms – CNAE,

que pode ser utiaizimdm coeo refernncim de enqumdrmeentoe

Ottrss stáidsdes do CTF/APP, Csdsstros do Ibsms e Reestório Antse de Atáidsdes

CTF/APP1

CNORP1

CTF/AIDA1

RAPP1

A decamrmção de mtiiidmdes, no CTF/APP, que sejme constmntes do oijeto socima dm eepresm ou dm inscrição no

Cmdmstro  Nmcionma  de  Pessoms  Jurídicms  –  CNPJ,  não desoirigm  m  pessom  jurídicm  de decamrmr  outrms  mtiiidmdes

potencimaeente poauidorms e utiaizimdorms de recursos meiientmis que sejme exercidms peam eepresme

Obserásções:

Referênciss normstáss:

http://ibama.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=582&Itemid=531
http://www.ibama.gov.br/cadastros/ctf/ctf-aida
http://www.ibama.gov.br/component/content/article?id=726
http://www.ibama.gov.br/cadastros/ctf/ctf-app


APÊNDICE Br – GLOSSÁRIO

A

Actmtesdor1 consuatmr Pilha.

Actmtesdor chtmbo-vcido1 consuatmr Bateria de ichoumbo-áicidoe

Actmtesdor portvte1 consuatmr Pilha ocortátle

Aeródromo1  todm  árem  destinmdm  m  pouso,  decoamgee  e  eoiieentmção  de  meronmiese  (Lei  nº
7e565/19861 mrte 27)

Aeródromo – seroporto1 o meródroeo púiaico, dotmdo de instmamções e fmciaidmdes pmrm mpoio de
opermções de meronmies e de eeimrque e deseeimrque de pessoms e cmrgmse (Lei nº 7e565/19861
mrte 31, I)

Aeródromo  –  seroporto  regionse: o  meroporto  coe  eoiieentmção  mnuma  de  pmssmgeiros
eeimrcmdos  e  deseeimrcmdos  inferior  m  800  eia  ou  m  600  eia  pmssmgeiros,  respectiimeente
aocmaizimdo nm região dm Aemziônim Legma  ou nms deemis regiões do Pmíse (Referente à Resoaução
CONAMA nº 470/20151 mrte 2º, I)

Aeródromo  –  heeiponto1  o  meródroeo  destinmdo  excausiimeente  m  heaicópterose  (Lei  nº
7e565/19861 mrte 31, II)

Aeródromo – heeiporto1  o heaiponto púiaico, dotmdo de instmamções e fmciaidmdes pmrm mpoio de
opermções de heaicópteros e de eeimrque e deseeimrque de pessoms e cmrgmse (Lei nº 7e565/19861
mrte 31, III)

Agente bioeógico de controee1 consuatmr Agrotóxiico – agente biológiico de icontrolee

Agente de comércio1 consuatmr Coméricio – reocrespentação icomericiale

Agente microbioeógico de controee1 consuatmr Agrotóxiico – agente miicrobiológiico de icontrolee

Agroqtímico1 consuatmr Agrotóxiico – agroqouímiico.

Agrotóxico1  o produto e o mgente de processos fsicos, quíeicos ou iioaógicos, destinmdo mo uso
nos  setores  de  produção,  no  mremzienmeento  e  ieneifcimeento  de  produtos  mgrícoams,  nms
pmstmgens, nm proteção de forestms, nmtiims ou iepamntmdms, e de outros ecossisteems e tmeiée
de meiientes urimnos, hídricos e industrimis, cujm ifnmaidmde sejm matermr m coeposição dm form ou
dm  fmunm,  m  ife  de  preseriá-ams  dm  mção  dmnosm  de  seres  iiios  considermdos  nociiose  (Lei  nº
7e802/19891 mrte 2º, I, “m”)

Agrotóxico – sfm1 o produto eepregmdo coeo desfoahmnte, dessecmnte, estieuamdor e iniiidor de
crescieentoe (Lei nº 7e802/19891 mrte 2º, I, “i”)

Agrotóxico – sgente bioeógico de controee: o orgmniseo iiio, de ocorrnncim nmturma ou oitido por



emnipuamção  genéticm,  introduziido  no  meiiente  pmrm  o  controae  de  uem  popuamção  ou  de
mtiiidmdes  iioaógicms  de  outro  orgmniseo  considermdo  nociioe  (Instrução  Noremtiim  Conjuntm
SDA/ANVISA/IBAMA nº 2/20061 mrte 1º, § 1º)

Agrotóxico – sgente microbioeógico de controee1 o eicrorgmniseo iiio de ocorrnncim nmturma, iee
coeo mqueae resuatmnte de técnicms que iepaiquee nm introdução nmturma de emterima hereditário,
excetumndo-se  os  orgmniseos  cujo  emterima  genético  (ADN/ARN)  tenhm  sido  eodiifcmdo  por
qumaquer  técnicm  de  engenhmrim  genéticm  (OGM)e  (Instrução  Noremtiim  Conjuntm
SDA/ANVISA/IBAMA nº 3/20061 mrte 1º, § 1º, I)

Agrotóxico sgrícoes1 o mgrotóxico destinmdo mo uso nos setores de produção, no mremzienmeento e
ieneifcimeento  de  produtos  mgrícoams,  nms  pmstmgens  e  nms  forestms  pamntmdms  (Referente  ao
Decreto nº 4e074/20021 mrte 5º, I e II)

Agrotóxico –  sgroqtímico1  o produto e o mgente de processos quíeicos, destinmdo mo uso nos
setores de produção, no mremzienmeento e ieneifcimeento de produtos mgrícoams, nms pmstmgens,
nm  proteção  de  forestms,  nmtiims  ou  iepamntmdms,  e  de  outros  ecossisteems  e  tmeiée  de
meiientes urimnos, hídricos e industrimis, cujm ifnmaidmde sejm matermr m coeposição dm form ou dm
fmunm, m ife de preseriá-ams dm mção dmnosm de seres iiios considermdos nociiose (Referente à Lei
nº 7e802/19891 mrte 2º, I)

Agrotóxico – áends speicsds1 m opermção de coeercimaizimção iincuamdm à prestmção de seriiços de
mpaicmção de mgrotóxicos e mifns, indicmdms ee rótuao e iuame (Decreto nº 4e074/20021 mrte 1º, XLVI)

Agrotóxico bioeógico1  consuatmr  Agrotóxiico – agente biológiico de icontrole; Agrotóxiico – agente
miicrobiológiico de icontrole.

Agrotóxico bioqtímico: o mgrotóxico constituído por suistâncims quíeicms de ocorrnncim nmturma
coe eecmniseo de mção não tóxico,  usmdos no controae de doençms  ou prmgms coeo mgentes
proeotores  de  processos  quíeicos  ou  iioaógicose  (Instrução  Noremtiim  Conjuntm
SDA/ANVISA/IBAMA nº 32/20051 mrte 2º)

Agrotóxico – componentes1 os princípios mtiios, os produtos técnicos, sums emtérims-priems, os
ingredientes inertes e mditiios usmdos nm fmiricmção de mgrotóxicos e mifnse (Lei nº 7e802/19891 mrte
2º, II)

Agrotóxico não-sgrícoes1 o mgrotóxico destinmdo mo uso nm proteção de forestms nmtiims, outros
ecossisteems  ou  de  meiientes  hídricos;  ou  mo  uso  ee  meiientes  urimnos  e  industrimis,
doeiciaimres,  púiaicos  ou coaetiios,  mo trmtmeento de águm e mo uso ee cmepmnhms de smúde
púiaicme (Referente ao Decreto nº 4e074/20021 mrte 6º, II; mrte 7º, I e IV)

Agrotóxico  –  pré-misttrs1  o  produto  oitido  m  pmrtir  de  produto  técnico,  por  intereédio  de
processos  quíeicos,  fsicos  ou iioaógicos,  destinmdo excausiimeente à  prepmrmção de produtos
foreuamdose (Decreto nº 4e074/20021 mrte 1º, XXXI)

Agrotóxico  –  princípio  stáo1  o  mgente  quíeico,  fsico  ou  iioaógico  que  confere  eifcácim  mos
mgrotóxicos e mifnse (Decreto nº 4e074/20021 mrte 1º, XVII)

Agrotóxico – prodtto técnico1  o produto oitido diretmeente de emtérims-priems por processo
quíeico, fsico ou iioaógico, destinmdo à oitenção de produtos foreuamdos ou de pré-eisturms e
cujm  coeposição  contenhm  teor  deifnido  de  ingrediente  mtiio  e  iepurezims,  podendo  conter



estmiiaizimntes  e  produtos  reamcionmdos,  tmis  coeo  isôeerose  (Decreto  nº  4e074/20021  mrte  1º,
XXXVII)

Agrotóxico –  Registro Especise Temporvrio – RET:  o mto priimtiio de órgão federma coepetente,
destinmdo m  mtriiuir  o  direito de utiaizimr  ue mgrotóxico,  coeponente ou  mife pmrm  ifnmaidmdes
especíifcms ee pesquism e experieentmção, por teepo detereinmdo, podendo conferir o direito de
ieportmr  ou  produziir  m  qumntidmde  necessárim  à  pesquism  e  experieentmçãoe  (Decreto  nº
4e074/20021 mrte 1º, XLIII)

Agrotóxico  semioqtímico1  o  mgrotóxico  constituído  por  suistâncims  quíeicms  que  eiocme
respostms coeportmeentmis ou ifsioaógicms nos orgmniseos receptores e que são eepregmdos coe
m ifnmaidmde de detecção, eonitormeento e controae de uem popuamção ou de mtiiidmde iioaógicm
de  orgmniseos  iiios,  podendo  ser  camssiifcmdos,  m  depender  dm  mção  que  proiocme,  intrm  ou
interespecíifcm,  coeo  feroeônios  e  maeaoquíeicos,  respectiimeentee  (Instrução  Noremtiim
Conjuntm SDA/ANVISA/IBAMA nº 1/20061 mrte 2º)

Ágts sdicionsds  de ssis1  m  águm   pmrm  consueo huemno,  see mdoçmntes,  mroems  ou  outros
ingredientes,  exceto  ue  ou  emis  dos  seguintes  smis1  iicmrionmto  de  cáacio,  iicmrionmto  de
emgnésio,  iicmrionmto  de  potássio,  iicmrionmto  de  sódio,  cmrionmto  de  cáacio,  cmrionmto  de
emgnésio,  cmrionmto  de potássio,  cmrionmto de sódio,  caoreto  de cáacio,  caoreto  de emgnésio,
caoreto de potássio, caoreto de sódio, suafmto de cáacio, suafmto de emgnésio, suafmto de potássio,
suafmto de sódio,  citrmto de cáacio,  citrmto de emgnésio,  citrmto de potássio e citrmto de sódioe
(Referente à Resoaução ANVISA RDC nº 274/20051 ANEXO, 2e2, 5e3e2)

Ágts minerse nsttrse1  m águm oitidm diretmeente de  fontes nmturmis ou por extrmção de águms
suiterrânems e cmrmcterizimdm peao conteúdo deifnido e constmnte de detereinmdos smis einermis,
oaigoeaeeentos e outros constituintes considermndo ms futumções nmturmise (Referente à Resoaução
ANVISA RDC nº 274/20051 ANEXO, 2e1)

Ágts nsttrse1 m águm oitidm diretmeente de fontes nmturmis ou por extrmção de águms suiterrânems
e cmrmcterizimdm peao conteúdo deifnido e constmnte de detereinmdos smis einermis, oaigoeaeeentos
e outros constituintes, ee níieis inferiores mos eínieos estmieaecidos pmrm águm einerma nmturma,
podendo ter futumções nmturmise (Referente à Resoaução ANVISA RDC nº 274/20051 ANEXO, 2e2)

Agtsrdente1 consuatmr Bebida alicoóliica – agouardente.

Agtsrdente de áinho1 consuatmr Bebida alicoóliica – agouardente de iinho.

Aqtsriofeis1 consuatmr Faouna – aqouarioifliae

Aqtictettrs1 consuatmr Faouna – aqouiicoultourae

Arac1 consuatmr Bebida alicoóliica – mrmc.

Áres sesgsds de reserástório de tsins hidreeétrics: m árem inundmdm pmrm ifns de constituição de
reserimtório  de  usinm  hidreaétricm,  correspondente  mo  níiea  eáxieo  opermtiio  norema  do
reserimtório, mutorizimdm peao Poder Púiaicoe (Referente à Lei nº 12e651/20121 mrte 62)

Áres  coberts  com forests  nstás: m  árem  nm  quma  o  proprietário  protege  ms  forestms  nmtiims,
prieárims ou secundárims  ee estágio eédio ou mimnçmdo de regenermção,  onde o proprietário
conserim m iegetmção prieárim – de eáxiem expressão aocma, coe grmnde diiersidmde iioaógicm, e



eínieos efeitos de mções huemnms, iee coeo m iegetmção secundárim – resuatmnte dos processos
nmturmis de sucessão, mpós supressão totma ou pmrcima dm iegetmção prieárim por mções huemnms ou
cmusms nmturmis (Referente à Lei nº 11e428/2006; Secretmrim dm Receitm Federma do Brmsia – RFB)e

Áres  de  interesse  ecoeógico1  m  árem  que,  eedimnte  mto  decamrmtório  do  órgão  meiientma
coepetente,  sejm destinmdm à proteção dos ecossisteems,  e  que mepaiee ms  restrições de uso
preiistms pmrm ms Árem de Preserimção Aeiientma – APP e Reserim Legma – RLe (Referente à Lei nº
9e393/19961 mrte 10, II, “i”, “c”)

Áres de Preserásção Permsnente – APP m árem protegidm, coiertm ou não por iegetmção nmtiim,
coe m função meiientma de preserimr os recursos hídricos, m pmismgee, m estmiiaidmde geoaógicm e m
iiodiiersidmde, fmciaitmr o fuxo gnnico de fmunm e form, proteger o soao e mssegurmr o iee-estmr dms
popuamções huemnmse (Lei nº 12e651/20121 mrte 3º, II)

Áres de seráidão smbientse: m  árem de uso aieitmdo destinmdm à preserimção,  conserimção ou
recupermção de recursos  meiientmis,  eedimnte  deaieitmção espmcima  instituídm  por  instrueento
púiaico,  instrueento  pmrticuamr  ou  tereo  mdeinistrmtiio  ifremdo  permnte  órgão  integrmnte  do
Sisteem Nmcionma do Meio Aeiiente – SISNAMAe (Referente à Lei nº 6e938/19811 mrte 9º-A)

Armszensgem1 consuatmr Terminal – armazenageme

Atáidsde stxieisr1 m mtiiidmde de mpoio mdeinistrmtiio ou técnico, exercidm no âeiito dm eepresm,
ioatmdm  à  crimção  dms  condições  necessárims  pmrm  o  exercício  de  sums  mtiiidmdes  principma  e
secundárims  e  desenioaiidm  pmrm  sere  intencionmaeente  consueidm  dentro  dm  eepresme  Os
exeepaos  emis  coeuns  de  mtiiidmdes  muxiaimres  são1  ms  funções  de  gestão  gerencima  e
mdeinistrmtiim;  o  trmnsporte  próprio;  os  seriiços  de  emnutenção  de  prédios,  eáquinms  e
equipmeentos; o mremzienmeento próprio; coeprms e proeoção de iendms; aiepezim; segurmnçm;
inforeáticme (Resoaução CONCLA nº 1/20081 ANEXO ÚNICO)

Atáidsde poetidors1 m mtiiidmde utiaizimdorm de recursos meiientmis que – diretm ou indiretmeente,
efetiim ou potencimaeente – materm de forem mdiersm o eeio meiiente por prejudicmr m smúde, m
segurmnçm e o iee-estmr dm popuamção; crim condições mdiersms às mtiiidmdes socimis e econôeicms;
mfetm desfmiormieaeente m iiotm; mfetm ms condições estéticms ou smnitárims do eeio meiiente; ou
amnçm emtérims ou energim ee desmcordo coe os pmdrões meiientmis estmieaecidose (Referente à
Lei nº 6e938/19811 mrte 2º, V; mrte 3º, II, III; mrte 10)

Atáidsde principse1 m mtiiidmde de produção de iens ou seriiços, destinmdm m terceiros, que trmzi
emior contriiuição pmrm m germção do imaor mdicionmdo dm unidmde de produção; coeo práticm
germa,  toem-se  m  receitm  opermcionma  dm  mtiiidmde  coeo  mproxiemção  do  conceito  de  imaor
mdicionmdoe No cmso dms entidmdes see ifns aucrmtiios, é m mtiiidmde de emior representmção dm
função socima dm entidmdee (Resoaução CONCLA nº 1/20081 ANEXO ÚNICO)

Atáidsde  sectndvris1  m  mtiiidmde  de  produção  de  iens  ou  seriiços,  destinmdm  m  terceiros,
exercidms nm eesem unidmde de produção,  maée dm mtiiidmde principmae  (Resoaução CONCLA nº
1/20081 ANEXO ÚNICO)

Atáidsde  tteizsdors  de  rectrsos  smbientsis1  m  mtiiidmde  que  utiaizim  recursos  miióticos  (m
mteosferm, ms águms interiores, superifcimis e suiterrânems, os estuários, o emr territorima, o soao, o
suisoao, os eaeeentos dm iiosferm), e recursos iióticos (m fmunm, m form, os eicro-orgmniseos e o
pmtrieônio genético)e (Referente à Lei nº 6e938/19811mrte 2º, II, III; mrte 3º, V; ANEXO VIII1 Cmtegorim
20)



Br

Brsgsceirs1 consuatmr Bebida alicoóliica – graspoca.

Brsteris: o mcueuamdor recmrregáiea ou conjunto de piahms, interaigmdos ee série ou ee pmrmaeaoe
(Resoaução CONAMA nº 401/20081 mrte 2º, I)

Brsteris de chtmbo-vcido: m imterim mutoeotiim ou industrima, nm quma o emterima mtiio dms pamcms
positiims é constituído por coepostos de chueio e o dms pamcms negmtiims essencimaeente por
chueio, sendo o eaetróaito uem soaução de ácido suafúricoe  (Referente Resoaução CONAMA nº
401/20081 mrte 2º, IV)

Brsteris portvte: consuatmr Pilha ocortátl.

Brsse indiáidtse1 m instmamção mutorizimdm m opermr peam Agnncim Nmcionma do Petróaeo, Gás Nmturma e
Biocoeiustieis – ANP, cujm propriedmde ou posse sejm de ue único mgente mutorizimdo mo exercício
dm mtiiidmdee (Resoaução ANP nº 42/20111 mrte 2º, II)

Brsse compsrtehsds1  m  instmamção mutorizimdm m  opermr  peam Agnncim  Nmcionma  do  Petróaeo,  Gás
Nmturma e Biocoeiustieis – ANP, cujm propriedmde ou posse sejm de emis de ue mgente mutorizimdo
mo exercício dm mtiiidmdee (Resoaução ANP nº 42/20111 mrte 2º, III)

Brebids1  o produto de origee iegetma  industrimaizimdo,  destinmdo à ingestão huemnm ee estmdo
aíquido, see ifnmaidmde eedicmeentosm ou termpnuticme (Decreto nº 6e871/20091 mrte 2º)

Brebids secoóeics1  m ieiidm coe grmdumção macoóaicm mciem de eeio por cento ee ioauee mté
cinquentm  e  qumtro  por  cento  ee  ioauee,  m  iinte  grmus  Ceasius,  oitidm  por  processo  de
fereentmção, de destiamção, de retiifcmção ou de eisturme (Referente ao Decreto nº 6e871/20091 mrte
12, II)

Brebids secoóeics – sgtsrdente1 m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de trintm e oito m cinquentm e
qumtro por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, oitidm do reimixmeento do teor macoóaico do
destiamdo macoóaico siepaes ou peam destiamção do eosto fereentmdoe (Decreto nº 6e871/20091 mrte
51)

Brebids secoóeics – sgtsrdente composts1  m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de trintm e oito m
cinquentm e qumtro por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, resuatmnte dm mdição de suistâncim
de origee iegetma ou mniema nm mgumrdente ou no destiamdo macoóaico siepaes ou nm eisturm destes
ingredientes macoóaicose (Decreto nº 6e871/20091 mrte 72)

Brebids  secoóeics  –  sgtsrdente  de csns1  m  ieiidm  coe grmdumção macoóaicm  de trintm  e  oito m
cinqüentm e  qumtro  por  cento ee ioauee,  m  iinte  grmus  Ceasius,  oitidm de destiamdo macoóaico
siepaes de cmnm-de-mçúcmr ou peam destiamção do eosto fereentmdo do cmado de cmnm-de-mçúcmr,
podendo ser mdicionmdm de mçúcmres mté seis grmems por aitro, expressos ee smcmrosee (Decreto nº
6e871/20091 mrte 52)

Brebids  secoóeics  –  sgtsrdente  de frtts1  m  ieiidm  coe grmdumção macoóaicm  de trintm  e  seis  m
cinquentm e  qumtro  por  cento ee ioauee,  m  iinte  grmus  Ceasius,  oitidm de destiamdo macoóaico
siepaes de frutm ou peam destiamção de eosto fereentmdo de frutme (Decreto nº 6e871/20091 mrte 57)



Brebids secoóeics – sgtsrdente de áinho: m ieiidm coe ue teor macoóaico de 36% (trintm e seis por
cento)  m  54% (cinquentm  e  qumtro  por  cento)  ee ioauee,  m  20ºC (iinte  grmus  Céasius)  oitidm
excausiimeente de destiamdos siepaes de iinho ou por destiamção de eostos fereentmdos de uime
(Lei nº 7e678/19881 mrte 17, § 1º)

Brebids secoóeics – vecooe eteico potváee de origem sgrícoes1 o produto coe grmdumção macoóaicm
eíniem de  noientm  e  cinco  por  cento  ee ioauee,  m  iinte  grmus  Ceasius,  oitido peam  destiao-
retiifcmção de eosto proieniente unicmeente de emtérim-priem de origee mgrícoam, de nmturezim
mçucmrmdm  ou  meiaácem,  resuatmnte  dm  fereentmção  macoóaicm,  coeo  tmeiée  o  produto  dm
retiifcmção de mgumrdente ou de destiamdo macoóaico siepaese (Decreto nº 6e871/20091 mrte 73)

Brebids  secoóeics  –  vecooe  áínico1  áacooa  etaico  potáiea  de  origee mgrícoam,  coe teor  macoóaico
superior m 95% (noientm e cinco por cento) ee ioauee, m 20ºC (iinte grmus Céasius),  o quma é
oitido  excausiimeente  por  destiamção  e  retiifcmção  de  iinho,  de  produtos  ou  suiprodutos
deriimdos dm fereentmção dm uime (Lei nº 7e678/19881 mrte 17, § 5º)

Brebids secoóeics –  speritáo1  m  ieiidm coe grmdumção macoóaicm mciem de eeio m cinquentm e
qumtro por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, que contiier princípio memrgo ou mroeático,
coe cmrmcterísticms mperitiims ou estieuamntes do mpetite, oitidms m pmrtir de extrmto de ue ou
emis iegetmis ou pmrte deaese (Decreto nº 6e871/20091 mrte 71)

Brebids secoóeics –  aquavit1  m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de trintm e cinco m cinquentm e
qumtro por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, oitidm peam destiamção ou redestiamção de áacooa
etaico potáiea de origee mgrícoam, nm presençm de seeentes de macmráiim (Caroum icarii), ou peam
mroemtizimção do áacooa etaico potáiea de origee mgrícoam, retiifcmdo coe extrmto de seeentes de
macmráiim,  podendo,  ee  meios  os  cmsos,  ser  mdicionmdm  outrm  suistâncim  iegetma  mroeáticme
(Decreto nº 6e871/20091 mrte 65)

Brebids secoóeics – arac: m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de trintm e seis m cinquentm e qumtro por
cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, oitidm peam mdição mo destiamdo macoóaico siepaes ou mo
áacooa etaico potáiea de origee mgrícoam, de extrmto de suistâncim iegetma mroeáticme (Decreto nº
6e871/20091 mrte 56)

Brebids secoóeics –  brandy1 m ieiidm coe teor macoóaico de 36% (trintm e seis por cento) m 54%
(cinqüentm e qumtro por cento) ee ioauee, oitidm de destiamdo macoóaico siepaes de iinho e/ou
mgumrdente de iinho, enieahecidos ee tonéis de cmrimaho, ou de outrm emdeirm de cmrmcterísticms
seeeahmntes,  reconhecidm  peao  órgão coepetente,  de  cmpmcidmde eáxiem de  600 (seiscentos)
aitros, por ue período de 6 (seis) eesese  (Lei nº 7e678/19881 mrte 19)

Brebids secoóeics – cschsçs1 m denoeinmção tpicm e excausiim dm mgumrdente de cmnm produziidm no
Brmsia, coe grmdumção macoóaicm de trintm e oito m qumrentm e oito por cento ee ioauee, m iinte
grmus  Ceasius,  oitidm  peam  destiamção  do  eosto  fereentmdo  do  cmado  de  cmnm-de-mçúcmr  coe
cmrmcterísticms sensorimis pecuaimres, podendo ser mdicionmdm de mçúcmres mté seis grmems por aitroe
(Decreto nº 6e871/20091 mrte 53)

Brebids  secoóeics  –  ceráejs1  m  ieiidm  oitidm  peam  fereentmção  macoóaicm  do  eosto  ceriejeiro
oriundo do emate de ceimdm e águm potáiea, por mção dm aeiedurm, coe mdição de aúpuaoe  (Decreto
nº 6e871/20091 mrte 36)

Brebids secoóeics – ceráejs, sdjtnto ceráejeiro: m ceimdm ceriejeirm e os deemis ceremis mptos pmrm



o consueo huemno, ematemdos ou não-ematemdos, iee coeo os meidos e mçúcmres de origee
iegetmae (Decreto nº 6e871/20091 mrte 36, § 5º)

Brebids secoóeics – ceráejs, chope1 m ceriejm não suieetidm m processo de pmsteurizimção pmrm o
enimsee  (Referente ao Decreto nº 6e871/20091 mrte 37, III)

Brebids  secoóeics  –  ceráejs,  mosto  ceráejeiro: m  soaução,  ee  águm  potáiea,  de  cmrioidrmtos,
proteínms,  gaicídios e smis  einermis,  resuatmntes dm degrmdmção enziieáticm dos coeponentes dm
emtérim-priem que coepõee o eostoe (Decreto nº 6e871/20091 mrte 36, § 8º)

Brebids secoóeics – conhsqte1 m ieiidm coe teor macoóaico de 36% (trintm e seis por cento) m 54%
(cinquentm e qumtro por cento) ee ioauee, oitido de destiamdos siepaes de iinho, de mgumrdente
de iinho (enieahecidos ou não) ou de outrm emtérim-prieme (Referente à Lei nº 7e678/19881 mrte 18;
à Lei nº 8e918/19941 mrte 8º)

Brebids secoóeics – corn1 m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de trintm e cinco m cinquentm e qumtro
por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, oitidm peam retiifcmção do destiamdo macoóaico siepaes
de cerema ou peam retiifcmção de uem eisturm eíniem de trintm por cento de destiamdo macoóaico
siepaes de cerema coe áacooa etaico potáiea de origee mgrícoam, podendo ser mroemtizimdm coe
suistâncim nmturma de origee iegetmae (Decreto nº 6e871/20091 mrte 66)

Brebids  secoóeics  –  destesdo  secoóeico  simpees  de  bsgsço:  o  produto  coe  54,1º  m  80º  GeLe
(cinquentm e qumtro grmus e ue décieo m oitentm grmus Gmy Lussmc), oitido m pmrtir dm destiamção
do imgmço resuatmnte dm produção de iinho e eostoe (Lei nº 7e678/19881 mrte 17, § 3º)

Brebids secoóeics – destesdo secoóeico simpees de borrss1 o produto de 54,1º m 80º GeLe (cinquentm
e  qumtro  grmus  e  ue  décieo  m  oitentm  grmus  Gmy  Lussmc),  oitido  dm  destiamção  de  iorrms
fereentmdms, proienientes dos processos dm industrimaizimção dm uim, excauídos ou resuatmntes dm
coamgee mziuae (Lei nº 7e678/19881 mrte 17, § 4º)

Brebids  secoóeics  –  destesdo  secoóeico  simpees  de  origem sgrícoes1  o  produto  coe grmdumção
macoóaicm superior m cinquentm e qumtro e inferior m noientm e cinco por cento ee ioauee, m iinte
grmus Ceasius, destinmdo à eamiormção de ieiidm macoóaicm e oitido peam destiamção siepaes ou por
destiao-retiifcmção pmrcima seaetiim de eosto ou suiproduto proieniente unicmeente de emtérim-
priem de origee mgrícoam de nmturezim mçucmrmdm ou meiaácem, resuatmnte dm fereentmção macoóaicme
(Decreto nº 6e871/20091 mrte 75)

Brebids secoóeics – destesdo secoóeico simpees de áinho: o produto coe teor macoóaico superior m
54% (cinquentm e qumtro por cento) e inferior m 95% (noientm e cinco por cento) ee ioauee, m
20ºC (iinte grmus Céasius), destinmdo à eamiormção de ieiidms macoóaicms e oitido peam destiamção
siepaes  ou  por  destiao-retiifcmção  pmrcima  seaetiim  de  eostos  e/ou  suiprodutos  proienientes
unicmeente de emtérims-priems  de origee iínicm,  resuatmnte  de fereentmção macoóaicme  (Lei  nº
7e678/19881 mrte 17, § 2º)

Brebids secoóeics – fermentsdo de csns1 m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de qumtro m qumtorzie
por  cento  ee  ioauee,  m  iinte  grmus  Ceasius,  oitidm  do  eosto  de  cmado  de  cmnm-de-mçúcmr
fereentmdoe (Decreto nº 6e871/20091 mrte 49)

Brebids  secoóeics  –  fermentsdo  de frtts  eicoroso1  o  fereentmdo de  frutm,  doce  ou  seco,  coe
grmdumção macoóaicm de qumtorzie m dezioito por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, mdicionmdo
ou não de áacooa etaico potáiea de origee mgrícoam, cmrmeeao e smcmrosee (Decreto nº 6e871/20091



mrte 45)

Brebids secoóeics – fermentsdo de frtts1 m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de qumtro m qumtorzie
por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, oitidm peam fereentmção macoóaicm do eosto de frutm
sã, frescm e emdurm de uem únicm espécie, do respectiio suco integrma ou concentrmdo, ou poapm,
que poderá nestes cmsos, ser mdicionmdo de águme (Decreto nº 6e871/20091 mrte 44)

Brebids secoóeics – fetrsdo doce: m ieiidm de grmdumção macoóaicm de mté 5º GeLe (cinco grmus Gmy
Lussmc), proieniente de eosto de uim, pmrcimaeente fereentmdo ou não, podendo ser mdicionmdo
de iinho de eesm e, opcionmaeente, ser gmseiifcmdo mté 3 (trns) mteosfermse (Lei nº 7e678/19881
mrte 6º)

Brebids secoóeics – genebrs1  m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de trintm e cinco m cinquentm e
qumtro por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, oitidm de destiamdo macoóaico siepaes de cerema,
redestiamdo  totma  ou  pmrcimaeente  nm  presençm  de  imgms  de  ziieiro  (Jouniocerousp  icommounisp),
eisturmdo ou não coe áacooa etaico potáiea de origee mgrícoam, podendo ser mdicionmdm de outrm
suistâncim mroeáticm nmturma, e de mçúcmres nm proporção de mté quinzie grmems por aitro, podendo
ser mdicionmdm de cmrmeeao pmrm correção dm core (Decreto nº 6e871/20091 mrte 62)

Brebids secoóeics – gim1  m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de trintm e cinco m cinquentm e qumtro
por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, oitidm peam redestiamção de áacooa etaico potáiea de
origee mgrícoam, nm presençm de imgms de ziieiro (Jouniocerousp icommounisp), coe mdição ou não de
outrm suistâncim iegetma mroeáticm, ou peam mdição de extrmto de imgms de ziieiro, coe ou see
outrm suistâncim iegetma mroeáticm, mo áacooa etaico potáiea de origee mgrícoam e, ee meios os
cmsos,  o smior  do ziieiro deierá ser  prepondermnte,  podendo ser  mdicionmdm de mçúcmres mté
quinzie grmems por aitroe (Decreto nº 6e871/20091 mrte 63)

Brebids secoóeics – grssps1 m ieiidm coe teor macoóaico de 35% (trintm e cinco por cento) m 54%
(cinquentm  e  qumtro  por  cento)  ee  ioauee,  m  20ºC  (iinte  grmus  Céasius),  oitidm  m  pmrtir  de
destiamdos  macoóaicos  siepaes  de  imgmço  de  uim,  coe  ou  see  iorrms  de  iinhos,  podendo  ser
retiifcmdm pmrcima ou seaetiimeentee É mdeitido o corte coe áacooa etaico potáiea dm eesem origee
pmrm reguamr o conteúdo de congnnerese  (Lei nº 7e678/19881 mrte 20)

Brebids secoóeics – hidromee1 m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de qumtro m qumtorzie por cento ee
ioauee, m iinte grmus Ceasius, oitidm peam fereentmção macoóaicm de soaução de eea de mieahm, smis
nutrientes e águm potáieae (Decreto nº 6e871/20091 mrte 48)

Brebids secoóeics – jeropigs1  m ieiidm eamiormdm coe eosto de uim,  pmrcimaeente fereentmdo,
mdicionmdo de áacooa etaico potáiea, coe grmdumção eáxiem de 18º GeLe (dezioito grmus Gmy Lussmc)
e  teor  eínieo  de  mçúcmr  de  7  (sete)  grmems  por  100  (cee)  eiaiaitros  do  produtoe  ( Lei  nº
7e678/19881 mrte 16)

Brebids secoóeics – eicor1 m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de quinzie m cinquentm e qumtro por
cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, coe percentuma de mçúcmr superior m trintm grmems por
aitro, coepostm de imse macoóaicm e mditiiose (Referente ao Decreto nº 6e871/20091 mrte 67)

Brebids secoóeics – eúpteo1 os cones dm inforescnncim do Houmoulousp louocoulousp, ee sum forem nmturma ou
industrimaizimdm, mptos pmrm o consueo huemnoe (Decreto nº 6e871/20091 mrte 36, § 9º, I)

Brebids secoóeics – eúpteo, extrsto1 o produto resuatmnte dm extrmção, por soaiente mdequmdo, dos
princípios mroeáticos ou memrgos do aúpuao, isoeerizimdos ou não, reduziidos ou não, deiendo o



produto ifnma estmr isento de soaientee (Decreto nº 6e871/20091 mrte 36, § 9º, II)

Brebids secoóeics – eúpteo, mosto1 o eosto feriido coe aúpuao ou seu extrmto, e deae mpresentmndo
os princípios mroeáticos e memrgose (Decreto nº 6e871/20091 mrte 36, § 9º)

Brebids secoóeics – msete1 o produto oitido peam gereinmção e secmgee de ceremae (Referente ao
Decreto nº 6e871/20091 mrte 36, § 2º)

Brebids secoóeics – msete ceráejeiro1 o emate destinmdo à fmiricmção de ceriejme

Brebids secoóeics – msete tísqte1 o emate destinmdo à fmiricmção de uísquee

Brebids secoóeics – msete, extrsto1 o produto resuatmnte dm desidrmtmção do eosto de emate mté o
estmdo sóaido, ou pmstoso, deiendo, qumndo reconstituído, mpresentmr ms propriedmdes do eosto
de ematee (Decreto nº 6e871/20091 mrte 36, § 3º)

Brebids secoóeics – mistees1 o eosto siepaes não fereentmdo e mdicionmdo de áacooa etaico potáiea
mté o aieite eáxieo de 18º GeLe (dezioito grmus Gmy Lussmc) e coe teor e mçúcmr não inferior m 10
(dezi)  grmus  por  100 (cee)  eiaiaitros,  iedmdm m  mdição de smcmrose  ou  outro  mdoçmntee  (Lei  nº
7e678/19881 mrte 7º)

Brebids secoóeics – pisco1 m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de 38º m 54º GeLe  (trintm e oito m
cinquentm  e  qumtro  grmus  Gmy  Lussmc),  oitidm  dm  destiamção  do  eosto  fereentmdo  de  uims
mroeáticmse (Lei nº 7e678/19881 mrte 21)

Brebids secoóeics –  raw grain whisky1  o destiamdo macoóaico de cerema  coe grmdumção macoóaicm
superior m cinquentm e qumtro e inferior m noientm e cinco por cento ee ioauee, m iinte grmus
Ceasius,  enieahecido  ee tonéis  de  cmrimaho coe cmpmcidmde  eáxiem de  setecentos  aitros,  por
período eínieo de dois mnose (Decreto nº 6e871/20091 mrte 74)

Brebids secoóeics – rtm: m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de trintm e cinco m cinquentm e qumtro
por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, oitidm do destiamdo macoóaico siepaes de eeamço, ou dm
eisturm  dos  destiamdos  de  cmado  de  cmnm-de-mçúcmr  e  de  eeamço,  enieahecidos  totma  ou
pmrcimaeente, ee recipiente de cmrimaho ou emdeirm equiimaente, conserimndo sums cmrmcterísticms
sensorimis pecuaimrese (Decreto nº 6e871/20091 mrte 54)

Brebids secoóeics – ssqtê1 m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de qumtorzie m iinte e seis por cento
ee  ioauee,  m  iinte  grmus  Ceasius,  oitidm  peam  fereentmção  macoóaicm  do  eosto  de  mrrozi,
smcmriifcmdo peao Aspocergillousp oryzae, ou por sums enziiems, podendo ser mdicionmdm de áacooa etaico
potáiea de origee mgrícoam e mroem nmturmae  (Decreto nº 6e871/20091 mrte 50)

Brebids secoóeics – sidrs1 m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de qumtro m oito por cento ee ioauee,
m iinte grmus Ceasius, oitidm peam fereentmção macoóaicm do eosto de emçã frescm, sã e emdurm, do
suco concentrmdo de emçã ou meios, coe ou see m mdição de águme (Decreto nº 6e871/20091 mrte
47)

Brebids secoóeics – sochu1 m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de quinzie m trintm e cinco por cento
ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, oitidm dm destiamção do eosto fereentmdo de mrrozi, mdicionmdo
ou  não  de  tuiércuao,  rmizi  meiaácem  e  cerema,  ee  conjunto  ou  sepmrmdmeentee  (Decreto nº
6e871/20091 mrte 60)



Brebids secoóeics – steinhaeger: m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de trintm e cinco m cinquentm e
qumtro por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, oitidm peam retiifcmção de destiamdo macoóaico
siepaes de cerema ou peam retiifcmção do áacooa etaico potáiea, mdicionmdo de suistâncim mroeáticm
nmturma, ee meios os cmsos proienientes de ue eosto fereentmdo contendo imgms de ziieiro
(Jouniocerousp icommounisp)e (Decreto nº 6e871/20091 mrte 64)

Brebids secoóeics – teqties: m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de trintm e seis m cinquentm e qumtro
por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, oitidm de destiamdo macoóaico siepaes de mgmie ou peam
destiamção do eosto fereentmdo de mgmiee (Decreto nº 6e871/20091 mrte 48)

Brebids secoóeics – tqtirs1 m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de trintm e seis m cinquentm e qumtro
por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, oitidm de destiamdo macoóaico siepaes de emndiocm ou
peam destiamção de seu eosto fereentmdoe  (Decreto nº 6e871/20091 mrte 59)

Brebids secoóeics – tísqte1 m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de trintm e oito m cinquentm e qumtro
por  cento  ee ioauee,  m  iinte  grmus  Ceasius,  oitidm do destiamdo  macoóaico  siepaes  de  ceremis
enieahecido, pmrcima ou totmaeente ematmdos, podendo ser mdicionmdo de áacooa etaico potáiea de
origee mgrícoam, ou de destiamdo macoóaico siepaes de ceremis, iee coeo de águm pmrm redução dm
grmdumção macoóaicm e cmrmeeao pmrm correção dm core (Decreto nº 6e871/20091 mrte 55)

Brebids secoóeics – áodcs1 m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de trintm e seis m cinquentm e qumtro
por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, oitidm de áacooa etaico potáiea de origee mgrícoam ou
de destiamdo macoóaico siepaes de origee mgrícoam retiifcmdo, seguidos ou não de ifatrmção por eeio
de cmrião mtiio, coeo forem de mtenumr os cmrmcteres orgmnoaépticos dm emtérim-priem originmae
(Decreto nº 6e871/20091 mrte 61)

Brebids secoóeics composts – bebids secoóeics de gengibre1 m ieiidm macoóaicm coepostm oitidm
peam eisturm de emcermdo macoóaico de rizioem de gengiire (Zingiber oficinalisp Rospic.), coe áacooa
etaico potáiea de origee mgrícoam e, opcionmaeente, de mroemtizimnte nmturma e mditiio, podendo
ser mdicionmdm de mçúcmres, cmso ee que será denoeinmdm sumie ou doce, qumndo contiier emis
de seis grmems de mçúcmres por aitro, deiendo mpresentmr smior e mroem dms suistâncims nmturmis
do rizioeme (Decreto nº 6e871/20091 mrte 70, § 1º)

Brebids secoóeics composts – bebids secoóeics de jtrtbebs:  m ieiidm macoóaicm coepostm oitidm
peam  eisturm  de emcermdo macoóaico  de juruieim (Solanoum ocaniicoulatoum L.),  coe áacooa  etaico
potáiea  de  origee mgrícoam  e,  opcionmaeente,  de  mroemtizimnte  nmturma  e  mditiio,  podendo  ser
mdicionmdm de mçúcmres, cmso ee que será denoeinmdm sumie ou doce, qumndo contiier emis de
seis grmems de mçúcmres por aitroe (Decreto nº 6e871/20091 mrte 70, § 1º)

Brebids secoóeics composts: m ieiidm macoóaicm por eisturm coe grmdumção macoóaicm de trezie m
dezioito por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, oitidm dm emcermção ou infusão de suistâncim
iegetma, mdicionmdm de áacooa etaico potáiea de origee mgrícoam, coe mdição ou não de mçúcmrese
(Decreto nº 6e871/20091 mrte 70)

Brebids secoóeics destesds1 m ieiidm macoóaicm oitidm por processo de fereento-destiamção, peao
reimixmeento do teor macoóaico de destiamdo macoóaico siepaes, peao reimixmeento do teor macoóaico
do áacooa  etaico  potáiea  de  origee mgrícoam  ou  peam  pmdronizimção dm  próprim  ieiidm macoóaicm
destiamdme (Decreto nº 6e871/20091 mrte 12, II, “i”)

Brebids secoóeics fermentsds1  m ieiidm macoóaicm oitidm por processo de fereentmção macoóaicme
(Decreto nº 6e871/20091 mrte 12, II, “m”)



Brebids secoóeics mists – coqtetee composto1 m ieiidm coe grmdumção macoóaicm de qumtro m trintm
e oito por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius,  tendo, oirigmtorimeente, coeo ingrediente
iinho ou deriimdo dm uim e do iinho ee qumntidmde inferior m cinquentm por cento do ioauee,
coepostm de imse macoóaicm e mditiiose (Referente ao Decreto nº 6e871/20091 mrte 69)

Brebids  secoóeics  mists (coqtetee)1  m  ieiidm  coe  grmdumção  macoóaicm  superior  m  eeio  e  mté
cinquentm e qumtro por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius,  coepostm de imse macoóaicm e
mditiiose (Referente ao Decreto nº 6e871/20091 mrte 68)

Brebids secoóeics por misttrs1 m ieiidm macoóaicm oitidm peam eisturm de destiamdo macoóaico siepaes
de origee mgrícoam, áacooa etaico potáiea de origee mgrícoam e ieiidm macoóaicm, sepmrmdms ou ee
conjunto, coe outrm ieiidm não-macoóaicm, ingrediente não-macoóaico ou sum eisturme (Decreto nº
6e871/20091 mrte 12, II, “d”)

Brebids secoóeics retfcsds1  m  ieiidm macoóaicm oitidm por processo de retiifcmção do destiamdo
macoóaico, peao reimixmeento do teor macoóaico do áacooa etaico potáiea de origee mgrícoam ou peam
pmdronizimção dm próprim ieiidm macoóaicm retiifcmdme (Decreto nº 6e871/20091 mrte 12, II, “c”)

Brebids não-secoóeics1 m ieiidm fereentmdm ou não fereentmdm coe grmdumção macoóaicm mté eeio
por cento ee ioauee, m iinte grmus Ceasius, de áacooa etaico potáieae (Referente ao Decreto nº
6e871/20091 mrte 12, I)

Brebids não-secoóeics – vgts de coco1 m ieiidm oitidm dm pmrte aíquidm do fruto do coqueiro (Coicousp
nouicifera) não diauídm e não fereentmdm, extrmídm e conserimdm por processo tecnoaógico mdequmdoe
(Decreto nº 6e871/20091 mrte 20)

Brebids não-secoóeics – bebids composts de frtts, de poeps ot de extrsto áegetse m ieiidm oitidm
peam eisturm de sucos, poapms ou extrmtos iegetmis, ee conjunto ou sepmrmdmeente, coe produto
de  origee  mniema,  tendo  predoeinâncim  ee  sum  coeposição  de  produto  de  origee  iegetma,
mdicionmdm ou não de mçúcmrese (Decreto nº 6e871/20091 mrte 34)

Brebids não-secoóeics – bebids dietétcs (bsixs cseoris)1 m ieiidm não-macoóaicm, hipocmaóricm, que
tenhm o conteúdo de mçúcmres, mdicionmdo noremaeente nm ieiidm coniencionma,  inteirmeente
suistituído por  eduacormnte  hipocmaórico ou não-cmaórico,  nmturma  ou  mrtiifcima,  ee conjunto ou
sepmrmdmeentee (Decreto nº 6e871/20091 mrte 14)

Brebids não-secoóeics – chv pronto psrs constmo1  m ieiidm oitidm peam emcermção, infusão ou
percoamção de foahms e irotos de iárims espécies de chá do gnnero Thea (Thea spinenspisp e outrms), de
foahms, hmstes, pecíoaos e pedúncuaos de erim-emte dm espécie  llex ocaragouarienspisp ou de outros
iegetmis, podendo ser mdicionmdo de outrms suistâncims de origee iegetma e de mçúcmrese (Decreto
nº 6e871/20091 mrte 32)

Brebids  não-secoóeics  –  chv,  prepsrsdo  eíqtido1  m  ieiidm  oitidm  peam  emcermção,  infusão  ou
percoamção de foahms e irotos de iárims espécies de chá do gnnero Thea (Thea spinenspisp e outrms), de
foahms, hmstes, pecíoaos e pedúncuaos de erim-emte dm espécie  Ilex ocaragouarienspisp, ou de outros
iegetmis,  podendo ser  mcrescentmdo de outrms  suistâncims  de origee iegetma  e  de mçúcmres  e
mditiios, mdicionmdo unicmeente de águm potáiea pmrm seu consueoe (Decreto nº 6e871/20091 mrte
33)

Brebids não-secoóeics – extrsto de gtsrsnv1 o produto resuatmnte dm extrmção dos princípios mtiios



dm  seeente  de  gumrmná  (gnnero  Pmuaainim),  coe  ou  see  cmscm,  oiserimdos  os  aieites  de  sum
concentrmçãoe (Decreto nº 6e871/20091 mrte 35)

Brebidss não-secoóeicss – geeo psrs constmo htmsno1  m águm ee estmdo sóaido pmrm consueo
huemnoe (Referente à Resoaução ANVISA RDC nº 274/20051 ANEXO, 2e4)

Brebids não-secoóeics – néctsr1 m ieiidm não fereentmdm, oitidm dm diauição ee águm potáiea dm
pmrte coeestiea do iegetma  ou de seu extrmto, mdicionmdo de mçúcmres, destinmdm mo consueo
diretoe (Decreto nº 6e871/20091 mrte 21)

Brebids não-secoóeics – néctsr, gsseifcsdo1 o néctmr mdicionmdo de dióxido de cmrionoe (Referente
ao Decreto nº 6e871/20091 mrte 21, § 1º)

Brebids não-secoóeics – néctsr misto1 m ieiidm oitidm dm diauição ee águm potáiea dm eisturm de
pmrtes  coeestieis  de  iegetmis,  de  seus  extrmtos  ou  coeiinmção  de  meios,  e  mdicionmdo  de
mçúcmres, destinmdm mo consueo diretoe (Decreto nº 6e871/20091 mrte 21, § 2º)

Brebids não-secoóeics – poeps de frtts1 o produto não fereentmdo, não concentrmdo, oitido de
frutm  poaposm,  por  processo  tecnoaógico  mdequmdo,  mtendido  o  teor  eínieo  de  sóaidos  ee
suspensãoe (Decreto nº 6e871/20091 mrte 19)

Brebids não-secoóeics – poeps de frtts mists1 é m ieiidm oitidm peam eisturm de frutm poaposm coe
outrm frutm poaposm ou frutm não poaposm ou coe m pmrte coeestiea do iegetma, ou coe eisturms
destms, sendo m denoeinmção constituídm dm expressão poapm eistm, seguidm dm reamção de frutms e
iegetmis  utiaizimdos,  ee ordee decrescente dms  qumntidmdes presentes  nm eisturme  (Decreto nº
6e871/20091 mrte 19, Pmrágrmfo único)

Brebids não-secoóeics – refresco: m ieiidm não fereentmdm, oitidm peam diauição, ee águm potáiea,
do  suco de  frutm,  poapm  ou  extrmto  iegetma  de  sum  origee,  coe ou  see mdição  de  mçúcmrese
(Decreto nº 6e871/20091 mrte 22)

Brebids não-secoóeics – refresco srtfcise: m ieiidm não fereentmdm, oitidm peam diauição, ee águm
potáiea,  de  prepmrmdo  que  não  contée  emtérim-priem  iegetmae  (Referente  ao Decreto  nº
6e871/20091 mrte 31, § 1º)

Brebids não-secoóeics – refresco misto: m ieiidm oitidm peam diauição ee águm potáiea dm eisturm
de  suco  de  frutm,  dm  eisturm  de  extrmto  iegetma,  ou  peam  coeiinmção de  meiose  (Decreto  nº
6e871/20091 mrte 22, § 8º)

Brebids não-secoóeics – refresco, prepsrsdo eíqtido (concentrsdo eíqtido)1 o produto que contiier
suco, poapm ou extrmto iegetma de sum origee, mdicionmdo de águm potáiea pmrm o seu consueo;
coe ou see mçúcmrese (Decreto nº 6e871/20091 mrte 27)

Brebids não-secoóeics – refresco, prepsrsdo sóeido1 o produto à imse de suco ou extrmto iegetma de
sum origee e mçúcmres, destinmdo à eamiormção de ieiidm pmrm o consueo, mpós sum diauição ee
águm potáiea,  podendo ser mdicionmdo de eduacormnte hipocmaórico e não-cmaóricoe  (Decreto nº
6e871/20091 mrte 31)

Brebids não-secoóeics – refrigersnte1 m ieiidm gmseiifcmdm, oitidm peam dissoaução, ee águm potáiea,
de suco ou extrmto iegetma de sum origee, mdicionmdm de mçúcmre (Decreto nº 6e871/20091 mrte 23)



Brebids  não-secoóeics  –  refrigersnte,  vgts  tônics  de  qtinino: o  refrigermnte  que  contiier,
oirigmtorimeente, de trns m sete eiaigrmems de quinino ou seus smis, expresso ee quinino mnidro,
por cee eiaiaitros de ieiidme (Decreto nº 6e871/20091 mrte 25)

Brebids não-secoóeics – refrigersnte, sods: m águm potáiea gmseiifcmdm coe dióxido de cmriono,
coe pressão superior m dums mteosferms, m iinte grmus Ceasius, podendo ser mdicionmdm de smis
einermise (Decreto nº 6e871/20091 mrte 24)

Brebids não-secoóeics – refrigersnte, sods sromstzsds: m águm potáiea gmseiifcmdm coe dióxido de
cmriono, coe pressão superior m dums mteosferms, m iinte grmus Ceasius, deiendo ser mdicionmdm de
mroemtizimnte nmturma e podendo ser mdicionmdm de smis einermis, tendo sum denoeinmção mcrescidm
do mroem utiaizimdoe (Decreto nº 6e871/20091 mrte 24, Pmrágrmfo único)

Brebids não-secoóeics – refrigersnte, xsrope: o produto não gmseiifcmdo, oitido peam dissoaução,
ee águm potáiea, de suco de frutm, poapm ou pmrte do iegetma e mçúcmr, ee concentrmção eíniem de
cinquentm e dois por cento de mçúcmres, ee peso, m iinte grmus Ceasiuse (Decreto nº 6e871/20091
mrte 26)

Brebids não-secoóeics – refrigersnte, xsrope srtfcise1 mqueae que não contiier m emtérim-priem de
origee iegetmae (Decreto nº 6e871/20091 mrte 26, § 6º)

Brebids  não-secoóeics  –  refrigersnte,  xsrope  de  smêndos (orchata)1  o  produto  que  contiier
menndom, mdicionmdo de extrmto de fores de amrmnjeirme (Decreto nº 6e871/20091 mrte 26, § 3º)

Brebids não-secoóeics – refrigersnte, xsrope de sáencs (cspieé)1 o produto que contiier suco de
miencm, mroemtizimdo coe essnncim nmturma de frutms, podendo ser coaorido coe cmrmeeaoe (Decreto
nº 6e871/20091 mrte 26, § 2º)

Brebids não-secoóeics – refrigersnte, xsrope de gtsrsnv1 o produto que contiier, no eínieo, dois
décieos de grmem de seeente de gumrmná (gnnero Pmuaainim), ou seu equiimaente ee extrmto, por
cee eiaiaitros do produtoe (Decreto nº 6e871/20091 mrte 26, § 4º)

Brebids não-secoóeics – refrigersnte, xsrope de stco (squash)1 o produto que contiier, no eínieo,
qumrentm por cento do suco de frutm ou poapm, ee pesoe (Decreto nº 6e871/20091 mrte 26, § 1º)

Brebids não-secoóeics – stco: m ieiidm não fereentmdm, não concentrmdm, ressmaimdos os cmsos m
seguir especiifcmdos, e não diauídm, destinmdm mo consueo, oitidm dm frutm emdurm e sã, ou pmrte
do iegetma  de origee, por processmeento tecnoaógico mdequmdo,  suieetidm m trmtmeento que
mssegure m sum mpresentmção e conserimção mté o eoeento do consueoe (Decreto nº 6e871/20091
mrte 18)

Brebids  não-secoóeics  –  stco  concentrsdo1  o  suco resuatmnte  dm  desidrmtmção  pmrcima  de  sucoe
(Referente ao Decreto nº 6e871/20091 mrte 18, § 7º)

Brebids não-secoóeics – stco de tás: m ieiidm não fereentmdm, oitidm do eosto siepaes, suaiftmdo
ou concentrmdo, de uim sã, frescm e emdurme (Lei nº 7e678/19881 mrte 5º)

Brebids não-secoóeics – stco desidrstsdo1 o suco no estmdo sóaido, oitido peam desidrmtmção do
suco integrmae (Referente ao Decreto nº 6e871/20091 mrte 18, § 9º)

Brebids não-secoóeics – stco gsseifcsdo1 o suco mdicionmdo de dióxido de cmrionoe (Referente ao



Decreto nº 6e871/20091 mrte 18, § 5º)

Brebids não-secoóeics – stco misto1 o suco oitido peam eisturm de frutms, coeiinmção de frutm e
iegetma, coeiinmção dms pmrtes coeestieis de iegetmis ou eisturm de suco de frutm e iegetma,
sendo  m  denoeinmção  constituídm  dm  expressão  suco  eisto,  seguidm  dm  reamção  de  frutms  ou
iegetmis  utiaizimdos,  ee ordee decrescente dms  qumntidmdes presentes  nm eisturme  (Decreto nº
6e871/20091 mrte 18, § 11)

Brebids não-secoóeics – stco reconstttído1 o suco oitido peam diauição de suco concentrmdo ou
desidrmtmdo, mté m concentrmção originma do suco integrma ou mo teor eínieo de sóaidos soaúieis
estmieaecido nos respectiios pmdrões de identidmde e qumaidmde pmrm cmdm tipo de suco integrmae
(Decreto nº 6e871/20091 mrte 18, § 12)

Brebids não-secoóeics – stco tropicse1 m ieiidm não fereentmdm oitidm peam dissoaução, ee águm
potáiea ou ee suco camriifcmdo de frutm tropicma, dm poapm de frutm poaposm de origee tropicma, por
eeio de processo tecnoaógico mdequmdo, deiendo ter cor, mroem e smior cmrmcterísticos dm frutm,
suieetido m  trmtmeento  que  mssegure  m  sum  mpresentmção e  conserimção mté  o  eoeento do
consueoe (Decreto nº 6e871/20091 mrte 18, § 13)

Brebids  não-secoóeics  –  stco  tropicse  gsseifcsdo: o  suco  mdicionmdo  de  dióxido  de  cmrionoe
(Referente ao Decreto nº 6e871/20091 mrte 18, § 18)

Brebids não-secoóeics – stco tropicse misto1 m ieiidm oitidm peam dissoaução, ee águm potáiea ou
ee suco camriifcmdo de frutm tropicma, dm eisturm de poapms de frutms poaposms de origee tropicma,
por eeio de processo tecnoaógico mdequmdo, não fereentmdm, deiendo ter cor, mroem e smior
cmrmcterísticos dms frutms, suieetido m trmtmeento que mssegure m sum mpresentmção e conserimção
mté o eoeento do consueoe (Decreto nº 6e871/20091 mrte 18, § 14)

Brioestmtesdor1 consuatmr Remediador – bioesptmouladore

Briorremedisdor1 consuatmr Remediador – biorremediadore

C

Cschsçs1 consuatmr Bebida alicoóliica – icaichaça.

Cseçsdo1  o produto industrima de cmrmcterísticms próprims destinmdo à proteção dos pés, incausiie
iotms, smndáaims, chineaos, tnnis, tmemncos e seeeahmntese (Referente à Lei nº 11e211/20051 mrte 7º,
XII)

Cseçsdo – confecção indtstrise de scessórios psrs cseçsdos1  m confecção serimdm de mcessórios
pmrm cmaçmdos, totma ou pmrcimaeente eecmnizimdme

Cseçsdo – componente1 o cmiedma e sums pmrtes, o soamdo e sums pmrtes e m pmaeiahme (Referente à
Lei nº 11e211/20051 mrte 7º)

Cseçsdo – seráiço indtstrise de ctstomizsção em cseçsdos de cotro1 m custoeizimção serimdm de
cmaçmdos de couro, totma ou pmrcimaeente eecmnizimdme

Cseçsdo – seráiço indtstrise de montsgem e costtrs de cseçsdos de cotro1 m eontmgee e costurm



serimdm de cmaçmdos de couro, totma ou pmrcimaeente eecmnizimdmse

Cseçsdo  –  seráiço  indtstrise  de  pesponto  e  ottros  scsbsmentos  em  cseçsdos  de  cotro 1 os
mcmimeentos  remaizimdos  de  forem  serimdm  de  cmaçmdos  de  couro,  totma  ou  pmrcimaeente
eecmnizimdose

Csnseizsção  de  ctrso  de  vgts1  consuatmr  Reicoursposp  hídriicosp  –  retificação  de  icourspo  de  ágoua,
icanalizaçãoe

Centrse de Recebimento – CR1  m unidmde que se destinm mo receiieento, controae, redução de
ioauee, mcondicionmeento e estocmgee teeporárim de eeimamgens de mgrotóxicos e mifns, imziims
ou contendo resíduos, que mtendm mos consueidores, estmieaecieentos coeercimis e postos, mté m
retirmdm dms eeimamgens e resíduos pmrm m destinmção ifnma meiientmaeente mdequmdme (Resoaução
CONAMA nº 465/20141 mrte 2º, II)

Centro de Destrocs – CD1 o aocma que se destinm à destrocm de recipientes trmnsportáieis de GLP,
imziios ou pmrcimaeente utiaizimdos, entre eepresms distriiuidorms, coe equipmrmção à Claspspe III ou
camsse superior (Referente à Resoaução ANP nº 49/20161 mrte 2º, IV; à ABNT NBR 1551412007)

Centro de incinersção1 consuatmr Protoicolo de Montreal – Centro de inicineraçãoe

Centro de regenersção1 consuatmr Protoicolo de Montreal – Centro de regeneraçãoe

Certfcsção  comptesóris  psrs  Potêncis  Sonors  de  Prodttos  Eeetrodoméstcos:  m  certiifcmção
oitidm peao ieportmdor, no âeiito do Sisteem Brmsiaeiro de Aimaimção dm Conforeidmde – SBAC, e
remaizimdm por Orgmniseo de Certiifcmção de Produto – OCP, mcreditmdo peao Instituto Nmcionma de
Metroaogim, Qumaidmde e Tecnoaogim – INMETROe (Referente à Portmrim INMETRO Nº 430/20121 mrte
3º)

Ceráejs1 consuatmr Bebida alicoóliica – iceriejae

Chsmpsnhs (Champagne)1 consuatmr Vinho espocoumante.

Chope (chopp)1 consuatmr Bebida alicoóliica – icerieja, ichoocee

Cessse  de  estocsgem  sttorizsds  de  GLP1  m  fmixm  de  cmpmcidmde  de  estocmgee  de  GLP  ee
quiaogrmems, conforee mutorizimção Agnncim Nmcionma do Petróaeo, Gás Nmturma e Biocoeiustieis –
ANP  (Referente à ABNT NBR 15514120071 Tmieam 1)e

Cessse IIA1 consuatmr Respídouo não ocerigospo icontrolado – Claspspe IIA.

Cessse IIBr1 consuatmr Respídouo não ocerigospo icontrolado – Claspspe IIB.

Comércio – representsção comercise1 ms mtiiidmdes de mgentes prestmdores de seriiços que, soi
contrmto, coeercimaizime, no mtmcmdo, eercmdorims por contm de terceiros e fmziee m intereedimção
entre  coeprmdores  e  iendedores,  eedimnte  pmgmeento  de  honorários  ou  de  coeissõese
(Resoaução CONCLA nº 3/20071 ANEXO ÚNICO)

Comércio stscsdists1 ms mtiiidmdes de reiendm de eercmdorims de origee mgropecuárim, extrmtiim
ou industrima, ee qumaquer níiea de processmeento (ee iruto, ieneifcimdms, seei-eamiormdms e
prontms  pmrm  uso)  e  ee  qumaquer  qumntidmde,  coe  depósito  mssocimdo  pmrm  entregm  de



eercmdorims  no  mto  dm  iendme  O  coeércio  mtmcmdistm  coepreende,  tmeiée,  ms  emnipuamções
hmiitumis  destm mtiiidmde,  tmis  coeo1  eontmgee, camssiifcmção e mgrupmeento de produtos ee
grmnde escmam, mcondicionmeento e enimsmeento, redistriiuição ee recipientes de eenor escmam,
qumndo remaizimdos peam próprim unidmde coeercimae  (Referente à Resoaução CONCLA nº 3/20071
ANEXO ÚNICO)

Comércio ásrejists1 ms mtiiidmdes de reiendm de iens de consueo noios e usmdos pmrm o púiaico
ee germa, prepondermnteeente pmrm o consueidor ifnma, pmrm consueo pessoma ou doeiciaimre As
unidmdes coeercimis que reiendee tmnto pmrm eepresms coeo pmrm o púiaico ee germa, deiee ser
camssiifcmdms  no  imrejo,  coeo  é  o  cmso  de  aojms  de  mrtigos  de  inforeáticm  e  de  emterima  de
construçãoe (Resoaução CONCLA nº 3/20071 ANEXO ÚNICO)

Comércio de combtstáeis sttomotáos1 consuatmr Reienda de icombousptieisp aoutomotiosp.

Comércio de combtstáeis de sáisção1 consuatmr Reienda de icombousptieisp de aiiação.

Componentes de sgrotóxico1 consuatmr Agrotóxiico – icomoconentesp.

Conhsqte: consuatmr Bebida alicoóliica – iconhaqouee

Conhsqte fno1 consuatmr Bebida alicoóliica – irmndye

Controee1  o  conjunto  de  norems  meiientmis  que  reguameentme  o  exercício  dms  mtiiidmdes
utiaizimdorms de recursos meiientmis que, concoeitmnteeente, sejme poauidorms, potencimaeente
poauidorms e sujeitms m aicencimeento meiientma (Referente à Lei Coepaeeentmr nº 140/2011; à Lei
nº 6e938/19811 mrte 2º, V; mrte 4º, III; mrte 10; ao Decreto nº 99e274/19901 mrte 17, sse)

Coqtetee1 consuatmr Bebida alicoóliica mispta (icoqouetel)e

Coqtetee composto1 consuatmr Bebida alicoóliica mispta – icoqouetel icomocosptoe

Cots específcs1 consuatmr Protoicolo de Montreal – icota espoceicíificae

D

Dsdos sísmicos1 consuatmr Petróleo – dadosp spíspmiicospe

Defensiáo sgrícoes1 consuatmr Agrotóxiico.

Degrsdsção ds qtseidsde smbientse1 m matermção mdiersm dms cmrmcterísticms do eeio meiientee
(Lei nº 6e938/19811 mrte 3ª, II)

Depósito1 m instmamção fsicm, peremnente ou teeporárim, pmrm estocmgee de produtos perigosos, m
grmnea ou eeimamdos; ou de resíduos perigosos, sujeitos ou não à aogísticm reiersm mpós opermções
de coeercimaizimção e consueoe

Depósito – estocsgem1 m disposição teeporárim e aogísticm de produtos, entre dums opermções de
coeércio ou pmrm consueo ifnma peao mdquirentee

Depósito de distribtição1 m instmamção fsicm pmrm estocmgee de produtos, próprios ou de terceiros,



no quma não se remaizime iendms e cujm smídm se dn por ordee de expedição e entregm ee outro
aocmae

Depósito  Fechsdo1  o  estmieaecieento  unidmde  muxiaimr,  onde  m  eepresm  fmzi  estocmgee  de
eercmdorims  próprims  destinmdms  à  industrimaizimção  e/ou  à  coeercimaizimção  e  no  quma  não  se
remaizime iendmse (Referente à Resoaução CONCLA nº 1/20081 ANEXO ÚNICO)

Deriásdos de petróeeo1 consuatmr Petróleo – deriiadosp de ocetróleo.

Disperssnte qtímico1 m foreuamção quíeicm constituídm de soaiente e mgentes surfmctmntes (tenso-
mtiios) usmdm pmrm dieinuir m tensão interfmcima óaeo-águm e pmrm estmiiaizimr m dispersão do óaeo ee
gotcuams nm superfcie e nm coaunm de águm, nms mções de coeimte mos derrmees de petróaeo e
seus deriimdos no emre (Resoaução CONAMA nº 472/20151 mrte 2º, VI)

Disperssnte qtímico  – speicsção stbsqtvtcs1 m mpaicmção de dispersmnte quíeico nm cmieçm de
poços expaormtórios ou produtores de petróaeoe (Resoaução CONAMA nº 472/20151 mrte 2º, I)

Distribtição de energis eeétrics1 consuatmr Energia elétriica – disptribouiçãoe

Diáersidsde bioeógics m imrimiiaidmde de orgmniseos iiios de todms ms origens, coepreendendo,
dentre  outros,  os  ecossisteems  terrestres,  emrinhos  e  outros  ecossisteems  mquáticos  e  os
coepaexos ecoaógicos de que fmziee pmrte; coepreendendo mindm m diiersidmde de espécies, entre
espécies e de ecossisteemse (Lei nº 9e985/20001 mrte 2º, III)e

Doctmento de Origem Feorestse – DOF1 consuatmr Flora – Doicoumento de Origem Floresptal – DOFe

Drsgsgem1 m  oirm ou o seriiço de engenhmrim que consiste nm aiepezim, desoistrução, reeoção,
derrocmeento ou escmimção de emterima do fundo de rios, amgos, emres, imíms e cmnmise (Lei nº
12e815/20131 mrte 53, § 2º, I)

Drsgsgem – derrocsmento1 m drmgmgee consistente nm reeoção ou destruição de rochms e seus
frmgeentos ee corpos d’águme

Drsgsgem – derrocsmento s fogo1 o derrocmeento remaizimdo coe m utiaizimção de expaosiiose

Drsgsgem de msnttenção: m drmgmgee opermcionma periódicm destinmdm m emnter m profundidmde
ou seção eoahmdm eíniem, mssie coeo condições pré-estmieaecidms de cotm no aeito de corpo de
águme (Resoaução CONAMA nº 454/ 20121 mrte 2º, IV)

E

Efeitos sdáersos: consuatmr Protoicolo de Montreal – efeitosp adierspospe

Embsrcsção1 qumaquer construção,  incausiie ms pamtmforems futumntes e, qumndo reiocmdms,  ms
ifxms, sujeitm m inscrição nm mutoridmde emrítiem e suscetiea de se aocoeoier nm águm, por eeios
próprios ou não, trmnsportmndo pessoms ou cmrgmse (Lei nº 9e537/19971 mrte 2º, V)

Empreendimento sgroindtstrise de peqteno porte e bsixo potencise de impscto smbientse 1 o
estmieaecieento coe árem construídm  de  mté  250 e³  que  ieneifcie  e/ou trmnsforee produtos



proienientes de expaormções mgrícoams,  pecuárims, pesqueirms, mquícoams, extrmtiiistms e forestmis
não-emdeireiros,  mirmngendo desde processos siepaes,  coeo secmgee, camssiifcmção,  aiepezim e
eeimamgee, mté processos que incauee opermções fsicms, quíeicms ou iioaógicms, de imixo iepmcto
soire o eeio meiiente (Referente à Resoaução CONAMA nº 385/20061 mrte 2º, I, II)

Empreendimento sgroindtstrise  de peqteno porte e bsixo potencise  de impscto smbientse  –
sbstedotro: o estmieaecieento cujm cmpmcidmde eáxiem diárim de mimte sejm de mté 3 mniemis de
grmnde  porte;  de  mté  10  mniemis  de  eédio  porte  e  de  mté  500  mniemis  de  pequeno  portee
(Referente à Resoaução CONAMA nº 385/20061 mrte 2º, § 1º)

Empreendimento sgroindtstrise  de peqteno porte e bsixo potencise  de impscto smbientse  –
processsdor de pescsdo: o estmieaecieento cujm cmpmcidmde eáxiem diárim de processmeento de
pescmdo sejm de mté 1e500 kge (Referente à Resoaução CONAMA nº 385/20061 mrte 2º, § 2º)

Energis eeétrics –  sttoprodtção m germção de energim eaétricm destinmdm excausiimeente mo uso
peao produtor, eedimnte concessão ou mutorizimçãoe (Referente ao Decreto nº 2e003/19961 mrte 2º,
II)

Energis  eeétrics  –  centrse  termeeétrics1  o  conjunto  de  instmamções  e  equipmeentos  destinmdos  à
trmnsforemção dm energim cmaoríifcm de coeiustieis  ee energim eaétricme  (Referente ao Decreto nº
8e437/20151 mrte 2º, XXX, “c”)

Energis  eeétrics  –  centrse  termeeétrics  de  cspscidsde  redtzids1  m  centrma  tereeaétricm  coe
potnncim iguma ou inferior m 5e000 kWe (Referente à Resoaução ANEEL nº 390/20091 mrte 19)

Energis eeétrics – centrse termeeétrics ntceesr1 m centrma tereeaétricm que utiaizim processo de ifssão
nucaemr pmrm oitenção de impore

Energis eeétrics – distribtição1 o seriiço de fornecieento de energim eaétricm m consueidores ee
eédim e imixm tensãoe (Decreto nº 41e019/19571 mrte 5º)

Energis eeétrics – gersção de origem eóeics, compeexo1 o conjunto de pmrques eóaicose (Resoaução
CONAMA nº 462/20141 mrte 2º, I, “c”)

Energis eeétrics – gersção de origem eóeics, microgersdor1 m unidmde germdorm de energim eaétricm
coe potnncim instmamdm eenor ou iguma m 100kWe (Resoaução CONAMA nº 462/20141 mrte 2º, II)

Energis  eeétrics  –  gersção  de  origem eóeics,  psrqte1  o  conjunto  de  unidmdes  merogermdormse
(Resoaução CONAMA nº 462/20141 mrte 2º, I, “i”)

Energis  eeétrics –  gersção de origem eóeics,  empreendimento1  qumaquer  eepreendieento de
germção de eaetricidmde que coniertm m energim cinéticm dos ientos ee energim eaétricm, foremdo
por uem ou emis unidmdes merogermdorms, seus sisteems mssocimdos e equipmeentos de eedição,
controae  e  superiisão,  camssiifcmdos  coeo  usinm  eóaicm,  pmrque  eóaico  ou  coepaexo  eóaicoe
(Referente à Resoaução CONAMA nº 462/20141 mrte 2º, I)

Energis eeétrics – gersção de origem eóeics, tsins singtesr1 m unidmde merogermdorm, foremdm por
turiinm eóaicm, germdorm de energim eaétricme (Resoaução CONAMA nº 462/20141 mrte 2º, I, “m”)

Energis eeétrics – gersção de origem eóeics, tsins1 ms instmamções e equipmeentos destinmdos à
trmnsforemção  do  potencima  cinético  dos  ientos  ee  energim  eaétricme  (Referente  à Resoaução



CONAMA nº 462/20141 mrte 2º, I)

Energis  eeétrics  –  gersção  de  origem  eóeics1  m  germção  de  energim  eaétricm originmdm  dm
trmnsforemção  do  potencima  cinético  dos  ientos  ee  energim  eaétricme  (Referente  à Resoaução
CONAMA nº 462/20141 mrte 2º, I)

Energis eeétrics – gersção de origem hidrvteics,  Peqtens Centrse  Hidreeétrics – PCH1  m usinm
hidreaétricm  destinmdm  à  mutoprodução  ou  produção  independente  de  energim  eaétricm,  cujm
potnncim sejm superior m 3e000 kW e iguma ou inferior m 30e000 kW e coe árem de reserimtório de
mté 13 ke², excauindo m cmahm do aeito reguamr do rio; ou o mproieitmeento hidreaétrico coe árem de
reserimtório superior m 13ke², excauindo m cmahm do aeito reguamr do rio, se o reserimtório for de
reguamrizimção, no eínieo, seemnma ou cujo dieensionmeento, coeproimdmeente, foi imsemdo ee
outros  oijetiios  que  não o  de  germção  de  energim  eaétricme  (Referente  à Resoaução  ANEEL  nº
673/20151 mrte 2º, icaocout, § 1º)

Energis  eeétrics  –  gersção  de  origem  hidrvteics1  m  germção  de  energim  eaétricm  originmdm  dm
trmnsforemção de potencima hidráuaico ee energim eaétricme (Referente ao Decreto nº 8e437/20151
mrte 2º, XXX, “m”)

Energis eeétrics – Microssistems Isoesdo de Gersção e Distribtição de Energis Eeétrics – MIGDI1 o
sisteem isoamdo  de  germção  e  distriiuição de  energim  eaétricm  coe potnncim  instmamdm  totma  de
germção de mté 100 kWe (Resoaução ANEEL nº 493/20121 mrte 2º, VI)

Energis eeétrics –  prodtção de energis termeeétrics1  m germção de energim eaétricm m pmrtir dm
trmnsforemção de energim cmaoríifcm de coeiustieise (Referente ao Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º,
XXX, “c”)

Energis eeétrics – prodtção independente m germção de energim eaétricm destinmdm mo coeércio de
todm  ou  pmrte  dm  energim  produziidm,  por  contm  e  risco,  eedimnte  concessão  ou  mutorizimçãoe
(Referente ao Decreto nº 2e003/19961 mrte 2º, I)

Energis eeétrics – Sistems Indiáidtse de Gersção de Energis Eeétrics com Fonte Intermitente –
SIGFI1  o  sisteem  de  germção  de  energim  eaétricm,  utiaizimdo  pmrm  o  mtendieento  de  uem  únicm
unidmde consueidorm,  cujo  fornecieento se  dn excausiimeente  por  eeio de  fonte  de  energim
intereitentee (Resoaução ANEEL nº 493/20121 mrte 2º, XIII)

Energis eeétrics – Sistems Isoesdo1 o sisteem eaétrico de seriiço púiaico de distriiuição de energim
eaétricm  que,  ee  sum  conifgurmção  norema,  não  estejm  eaetricmeente  conectmdo  mo  Sisteem
Interaigmdo Nmcionma – SIN, por rmziões técnicms ou econôeicmse (Decreto nº 7e246/20101 mrte 2º, III)

Energis  eeétrics  –  trsnsmissão1  o  trmnsporte  de  energim  eaétricm,  por  eeio  de  ainhms  de
trmnseissão, suiestmções e equipmeentos mssocimdos coe o oijetiio de integrmr eaetricmeente1
ue  sisteem de germção de energim eaétricm m outro sisteem de trmnseissão mté ms suiestmções
distriiuidorms; dois ou emis sisteems de trmnseissão ou distriiuição; conexão de consueidores
aiires ou mutoprodutores; interaigmções internmcionmis; e instmamções de trmnseissão ou distriiuição
pmrm suprieento teeporárioe (Referente ao Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º, XXXI)

Estsção de Trstsmento de Esgoto – ETE1 consuatmr  Tratamento de espgoto – ounidade de oceqoueno
ocorte;  Tratamento  de  espgoto  –  ounidade  de  médio  ocorte; Tratamento  de  espgoto  –  ounidade de
grande ocorte.



Estocsgem1 consuatmr Deocóspito – esptoicageme

F

Fstns – sqtsriofeis1 m emnutenção ou coeercimaizimção, pmrm ifns de amzier e de entretenieento, de
indiiíduos  iiios  ee  mquários,  tmnques,  amgos  ou  reserimtórios  de  qumaquer  tipoe  (Instrução
Noremtiim Intereinisterima nº 1/20131 mrte 2º, II)

Fstns – sqtictettrs1 o conjunto de mtiiidmdes de cuatiio ou de crimção de orgmniseos cujo cicao de
iidm,  ee  condições  nmturmis,  ocorre  totma  ou  pmrcimaeente  ee  eeio  mquáticoe  (Referente  à
Resoaução CONAMA nº 413/20091 mrte 3º, I)

Fstns  – sqtictettrs comercise1  m  mquicuaturm prmticmdm coe ifnmaidmde econôeicm,  por  pessom
fsicm ou jurídicme (Referente à Lei nº 11e959/20091 mrte 19, I)

Fstns – sqtictettrs cientfcs (ou deeonstrmtiim)1 m mquicuaturm exercidm unicmeente coe ifns de
pesquism,  estudos  ou  deeonstrmção  por  pessom  jurídicm  aegmaeente  hmiiaitmdm  pmrm  essms
ifnmaidmdese (Referente à Lei nº 11e959/20091 mrte 19, II)

Fstns – sqtictettrs de recomposição smbientse1 m mquicuaturm exercidm see ifnmaidmde econôeicm
e coe o oijetiio de repoiomeento, por pessom fsicm ou jurídicm aegmaeente hmiiaitmdme (Referente
à Lei nº 11e959/20091 mrte 19, III)

Fstns  –  sqtictettrs,  vres  sqtícoes1  o  espmço  fsico  contnuo  ee  eeio  mquático,  deaieitmdo,
destinmdo m projetos de mquicuaturm, indiiidumis ou coaetiiose  (Resoaução CONAMA nº 413/20091
mrte 3º, II)

Fstns – sqtictettrs, psrqte sqtícoes1 o espmço fsico contnuo ee eeio mquático, deaieitmdo, que
coepreende ue conjunto de árems mquícoams mifns, ee cujos espmços fsicos intereediários podee
ser desenioaiidms outrms mtiiidmdes coepmtieis coe m práticm de mquicuaturme (Resoaução CONAMA
nº 413/20091 mrte 3º, VII)

Fstns – sqtictettrs, pesqte-psgte1 m árem ou pmrque mquícoam cujo sisteem de cuatiio se destine,
pmrcima ou totmaeente, à mtiiidmde de pescm recremtiime

Fstns – centro de resbieitsção de fstns sieáestre nstás1 o eepreendieento de pessom jurídicm de
direito púiaico ou priimdo, coe ifnmaidmde de receier, identiifcmr, emrcmr, trimr, mimaimr, recupermr,
remiiaitmr e destinmr espéciee dm fmunm siaiestre nmtiim pmrm ifns de reintrodução no meiiente
nmturma, sendo iedmdm m coeercimaizimçãoe  (Instrução Noremtiim Iimem nº 7/20151 mrte 3º, II)

Fstns  – centro de trisgem de fstns sieáestre1  o eepreendieento de pessom jurídicm de direito
púiaico  ou  priimdo  coe  m  ifnmaidmde  de  receier,  identiifcmr,  emrcmr,  trimr,  mimaimr,  recupermr,
remiiaitmr e destinmr fmunm siaiestre nmtiim e exóticm proieniente dm mção dm ifscmaizimção, resgmte ou
entregm ioauntárim de pmrticuamres, sendo iedmdm m coeercimaizimçãoe (Instrução Noremtiim Iimem
nº 7/20151 mrte 3º, I)

Fstns – crisção smsdors1 m crimção see ifns coeercimise

Fstns  – crisção comercise1 o emnejo de crim, recrim, tereinmção, reprodução e emnutenção ee
crimdouro e coe ifns coeercimise (Instrução Noremtiim Iimem nº 7/20151 mrte 3º, VII)



Fstns – crisção cientfcs de fstns sieáestre psrs fns de conserásção:  o emnejo de crim, recrim,
reprodução e emnutenção de espéciee dm fmunm siaiestre nmtiim ee crimdouro see ifns aucrmtiios
e iincuamdo m pamno de mção ou de emnejo reconhecido, coordenmdo ou mutorizimdo peao órgão
meiientma  coepetente, pmrm ifns de remaizimr  e suisidimr  progrmems de conserimção e educmção
meiientma, sendo iedmdm m coeercimaizimção e exposiçãoe (Instrução Noremtiim Iimem nº 7/20151
mrte 3º, V)

Fstns –  crisção cientfcs de fstns sieáestre psrs  fns  de pesqtiss: o  emnejo de crim,  recrim,
reprodução e emnutenção de espéciee dm fmunm siaiestre ee crimdouro iincuamdo ou pertencente
à instituição de ensino ou pesquism, pmrm ifns de remaizimr ou suisidimr pesquisms cientifcms, ensino e
extensão,  sendo iedmdm m exposição e coeercimaizimção m qumaquer ttuaoe  (Instrução Noremtiim
Iimem nº 7/20151 mrte 3º, VI)

Fstns – crisdotro: m árem especimaeente deaieitmdm e cercmdm, dotmdm de instmamções cmpmzies de
possiiiaitmr  m  crimção de espécies  dm fmunm e que iepossiiiaitee m fugm dos  espéciees pmrm m
nmturezime (Referente à Instrução Noremtiim Iimem nº 7/20151 mrte 8º, I; mrte 10º, I, “i”)

Fstns  –  crisdotro  comercise:  o  eepreendieento  de  pessom  jurídicm  ou  produtor  rurma,  coe
ifnmaidmde de crimr, recrimr, tereinmr, reproduziir e emnter espéciees dm fmunm siaiestre ee cmtiieiro
pmrm ifns de maienmção de espéciees, pmrtes, produtos e suiprodutose (Instrução Noremtiim Iimem
nº 7/20151 mrte 3º, VII)

Fstns  –  espécie  smesçsds1  espécie  cujm  popuamção  e/ou  hmiitmt  está  desmpmrecendo
rmpidmeente, de forem m coaocá-am ee risco de se tornmr extintme (Portmrim MMA nº 43/20141 mrte
2º, I)

Fstns – espécie seóctone: m espécie ou táxon inferior e híirido interespecíifco introduziido form de
sum árem de distriiuição nmturma, incauindo indiiíduos ee qumaquer fmse de desenioaiieento ou
pmrte destes que possm aeimr à reproduçãoe (Resoaução CONABIO nº 5/20091 Anexo, Deifnições)

Fstns  – introdtção1  o  eoiieento  de  espécie  exóticm  por  mção  huemnm,  intencionma  ou  não
intencionma, pmrm form dm sum distriiuição nmturmae Esse eoiieento pode remaizimr-se dentro de ue
pmís, entre pmíses, ou form dm zionm de jurisdição nmcionmae (Resoaução CONABIO nº 5/20091 Anexo,
Deifnições)

Fstns – introdtção intencionse1 o eoiieento ou aiiermção deaiiermdm de uem espécie exóticm form
dm sum distriiuição nmturma por mção huemnme (Resoaução CONABIO nº 5/20091 Anexo, Deifnições)

Fstns – jsrdim zooeógico1  o eepreendieento de pessom jurídicm de direito púiaico ou priimdo
constituído de coaeção de mniemis de fmunm siaiestre nmtiim e exóticm, emntidos iiios ee cmtiieiro
ou  ee  seeiaiierdmde  e  expostos  à  iisitmção  púiaicm,  pmrm  mtender  m  ifnmaidmdes  cientifcms,
conserimcionistms, educmtiims e sociocuaturmise (Instrução Noremtiim Iimem nº 7/20151 mrte 3º, X)

Fstns –  msnejo,  fstns inássors1  m  eaieinmção ou  matermção de recursos  utiaizimdos  peam  fmunm
exóticm inimsorm, coe intenção de matermr sum estruturm e coeposição, incauindo o emnuseio, m
reeoção  ou  m  eaieinmção  diretm  dos  espécieese  (Referente  à Instrução  Noremtiim  Iimem  nº
141/20061 mrte 2º, VI)



Fstns – msnejo, jsásei-etropet1  o mimte, m cmpturm e emrcmção de espéciee seguidms de soaturm
pmrm  rmstremeento,  m  cmpturm  seguidm  de  eaieinmção  e  m  eaieinmção  diretm  de  espécieese
(Referente à Instrução Noremtiim Iimem nº 3/20131 mrte 2º, § 1º)

Fstns –  msnejo,  fstns sinsntrópics: o  controae  de  popuamções  mniemis  de espécies  siaiestres
nmtiims ou exóticms não inimsorms, que utiaizime recursos de árems mntrópicms, de forem trmnsitórim
ee seu desaocmeento, coeo iim de pmssmgee ou aocma de descmnso; ou peremnente, utiaizimndo-ms
coeo árem de iidme (Referente à Instrução Noremtiim Iimem nº 141/20061 mrte 2º, IV)

Fstns – msntenedotro de fstns sieáestre1 o eepreendieento de pessom fsicm ou jurídicm, see
ifns  aucrmtiios,  coe  m  ifnmaidmde  de  emnter  espéciee  dm  fmunm  siaiestre  nmtiim  e  exóticm  ee
cmtiieiro, sendo proiiidm m reprodução, exposição e maienmçãoe (Referente à Instrução Noremtiim
Iimem nº 7/20151 mrte 3º, VIII)

Fstns  – meeiponvrio:  os  aocmis  destinmdos  à  crimção  rmcionma  de  mieahms  siaiestres  nmtiims,
coeposto de ue conjunto de coaônims maojmdms ee coaeeims especimaeente prepmrmdms pmrm o
emnejo e emnutenção dessms espéciese (Resoaução CONAMA nº 346/20041 mrte 2º; II)

Fstns – psrte ot prodtto fstns sieáestre1 o pedmço ou frmção originário de ue espéciee de fmunm
siaiestre  que  não  tenhm  sido  ieneifcimdo  m  ponto  de  matermr  sums  cmrmcterísticms,  forem  ou
propriedmde prieárim, coeo por exeepao1 cmrcmçm, cmrne, iíscerm, gordurm, oio, msm, peae, peao,
penm, pauem, osso, chifre, corno, smngue, gaânduam, ieneno, entre outrose  (Instrução Noremtiim
Iimem nº 7/20151 mrte 2º, VII)

Fstns  –  pssseriforme  sieáestre  nstáo: m  espécie  de  pmsseriforee  constmnte  do  Anexo  I  dm
Instrução Noremtiim Iimem nº 10, de 20 de seteeiro de 2011e

Fstns – pescs1  todm opermção,  mção ou mto tendente m extrmir,  coaher,  mpmnhmr,  mpreender ou
cmpturmr recursos pesqueirose (Lei nº 11e959/20091 mrte 2º, III)

Fstns – pescs, vgtss contnentsis1 os rios, imcims, riieirões, amgos, amgoms, mçudes ou qumisquer
depósitos de águm não emrinhm, nmturmis ou mrtiifcimis, e os cmnmis que não tenhme aigmção coe o
emre (Lei nº 11e959/20091 mrte 2º, XIV)

Fstns – pescs, vgtss interiores1 ms imíms, amgunms, irmços de emr, cmnmis, estuários, portos, mngrms,
ensemdms, ecossisteems de emnguezimis, mindm que m coeunicmção coe o emr sejm smzionma, e ms
águms coepreendidms entre m costm e m ainhm de imse retm, ressmaimdo o disposto ee mcordos e
trmtmdos de que o Brmsia sejm pmrtee (Lei nº 11e959/20091 mrte 2º, XIII)

Fstns – pescs, seto-msr m porção de águm do emr não incauídm nm zionm econôeicm excausiim, no
emr  territorima  ou  nms  águms  interiores  e  continentmis  de  outro  Estmdo,  nee  nms  águms
mrquipeaágicms de Estmdo mrquipéamgoe (Lei nº 11e959/20091 mrte 2º, XV)

Fstns – pescs, vres de exercício ds stáidsde pesqteirs1 ms águms continentmis, interiores, o emr
territorima,  m pamtmforem continentma,  m zionm econôeicm excausiim irmsiaeirm,  o mato-emr e outrms
árems de pescm, conforee mcordos e trmtmdos internmcionmis ifremdos peao Brmsia, excetumndo-se ms
árems  deemrcmdms  coeo unidmdes  de  conserimção  dm  nmturezim  de  proteção  integrma  ou  coeo
pmtrieônio histórico e mqueams deifnidms coeo árems de excausão pmrm m segurmnçm nmcionma e pmrm
o tráfego mqumiiárioe (Lei nº 11e959/20091 mrte 2º, X)

Fstns – pescs, bsrco-fvbrics1  m eeimrcmção de pescm industrima  dotmdm de unidmde fmiria  pmrm



camssiifcmção e segregmção de espéciees;  corte, mpmrm e ifaetmeento, mpaicmção de conserimntes
quíeicos; e/ou coziieentose

Fstns – pescs, msr territorise: m fmixm de 12 (dozie) eiahms emrítiems de amrgurm, eedidm m pmrtir dm
ainhm de imixm-emr do aitorma continentma e insuamr irmsiaeiro, tma coeo indicmdm nms cmrtms náuticms
de grmnde escmam, reconhecidms oifcimaeente peao Brmsia; ou eedidm m pmrtir do eétodo dms ainhms
de imse retms, nos aocmis ee que m costm mpresente recorte profundo e reentrâncims ou ee que
existm uem frmnjm de iahms de imses retms, nos tereos dm aegisamção iigentee  (Referente à Lei nº
11e959/20091 mrte 2º, XVI; à Lei nº 8e617/19931 mrte 1º, Pmrágrmfo único)

Fstns – pescs, pestsforms contnentse: o aeito e o suisoao dms árems suiemrinms que se estendee
maée do emr territorima, ee todm m extensão do proaongmeento nmturma do território terrestre, mté o
iordo exterior dm emrgee continentma, ou mté uem distâncim de 200 (duzientms) eiahms emrítiems
dms ainhms de imse, m pmrtir dms qumis se eede m amrgurm do emr territorima, nos cmsos ee que o
iordo exterior dm emrgee continentma não mtinjm essm distâncime (Lei nº 11e959/20091 mrte 2º, XVIII)

Fstns  –  pescs,  prepsrsção  de  pescsdo1  m  aiepezim,  o  corte,  o  ifaetmeento,  m  eiiscermção,  m
eeimamgee e o resfrimeentoe

Fstns –  pescs,  prepsrsção indtstrise  de  pescsdo1  m  prepmrmção serimdm de  pescmdo,  totma  ou
pmrcimaeente eecmnizimdme

Fstns – pescs, zons econômics excetsiás m fmixm que se estende dms 12 (dozie) às 200 (duzientms)
eiahms emrítiems, contmdms m pmrtir dms ainhms de imse que seriee pmrm eedir m amrgurm do emr
territorimae (Lei nº 11e959/20091 mrte 2º, XVII)

Fstns – pescs comercise srtessnse1 m pescm prmticmdm diretmeente por pescmdor proifssionma, de
forem  mutônoem  ou  ee  regiee  de  econoeim  fmeiaimr,  coe  eeios  de  produção  próprios  ou
eedimnte contrmto de pmrcerim, deseeimrcmdo, podendo utiaizimr eeimrcmções de pequeno portee
(Referente à Lei nº 11e959/20091 mrte 8º, I, “m”)

Fstns – pescs comercise  indtstrise1 m pescm prmticmdm por pessom fsicm ou jurídicm e enioaier
pescmdores  proifssionmis,  eepregmdos  ou  ee  regiee  de  pmrcerim  por  cotms-pmrtes,  utiaizimndo
eeimrcmções de pequeno, eédio ou grmnde porte, coe ifnmaidmde coeercimae (Referente à Lei nº
11e959/20091 mrte 8º, I, “i”)

Fstns  –  pescs  não  comercise  cientfcs1  m  pescm  prmticmdm  por  pessom  fsicm  ou  jurídicm  coe
ifnmaidmde de pesquism cientifcme (Referente à Lei nº 11e959/20091 mrte 8º, II, “m”)

Fstns  –  pescs  não  comercise  de  stbsistêncis: m  pescm  coe  ifns  de  consueo  doeéstico  ou
escmeio see ifns de aucroe (Referente ao Decreto nº 8e425/20151 mrte 3º, § 1º, I)

Fstns  –  orgsnismo  sqtvtco  áiáo  ornsmentse1  o  orgmniseo  mquático  iiio  utiaizimdo  pmrm  ifns
decormtiios, iaustrmtiios ou de amziere (Instrução Noremtiim Intereinisterima nº 1/20131 mrte 2º, II)

Fstns – rectrsos pesqteiros: os mniemis e os iegetmis hidróiios pmssíieis de expaormção, estudo ou
pesquism  peam  pescm  memdorm,  de  suisistnncim,  cientifcm,  coeercima  e  peam mquicuaturme  (Lei  nº
11e959/20091 mrte 2º, I)

Fstns – stbprodtto de fstns sieáestre1 o pedmço ou frmção originário de ue espéciee dm fmunm
siaiestre  ieneifcimdo m  ponto  de matermr  sums  cmrmcterísticms,  forem ou propriedmdes prieárimse



(Instrução Noremtiim Iimem nº 7/20151 mrte 2º, VIII)

Fstns  doméstcs1  o  conjunto  de  espécies  dm  fmunm  cujms  cmrmcterísticms  iioaógicms,
coeportmeentmis  e  fenotpicms  forme  matermdms  por  eeio  de  processos  trmdicionmis  e
sisteemtizimdos de emnejo e eeahormeento ziootécnico tornmndo-ms ee estreitm dependnncim do
hoeee, podendo mpresentmr fenótipo imriáiea, ems diferente dm espécie siaiestre que os originoue
(Instrução Noremtiim Iimem nº 7/20151 mrte 2º, IV)

Fstns  exótcs  inássors1  o  mniema  introduziido  m  ue  ecossisteem  do  quma  não  fmzi  pmrte
originmaeente, ems onde se mdmptm e pmssm m exercer doeinâncim, prejudicmndo processos nmturmis
e espécies nmtiims, maée de cmusmr prejuízios de ordee econôeicm e socimae  (Instrução Noremtiim
Iimem nº 141/20061 mrte 2º, III)

Fstns sieáestre exótcs1 o conjunto de espécies cujm distriiuição geográifcm originma não incaui o
território  irmsiaeiro  e  sums  águms  jurisdicionmis,  mindm  que  introduziidms,  peao  hoeee  ou
espontmnemeente,  ee  meiiente  nmturma,  incausiie  ms  espécies  msseaimjmdms  e  excetumdms  ms
eigrmtórimse (Instrução Noremtiim Iimem nº 7/20151 mrte 2º, V)

Fstns sieáestre nstás1 todo mniema pertencente m espécie nmtiim, eigrmtórim e qumaquer outrm não
exóticm, que tenhm todo ou pmrte do seu cicao de iidm ocorrendo dentro dos aieites do território
irmsiaeiro ou águms jurisdicionmis irmsiaeirmse (Instrução Noremtiim Iimem nº 7/20151 mrte 2º, VI)

Fermentsdo scétco1 o  produto coe mcidezi ioaátia eíniem de qumtro grmems por cee eiaiaitros,
expressm ee ácido mcético, oitido dm fereentmção mcéticm do fereentmdo macoóaico de eosto de
frutm, de cerema, de outros iegetmis, de eea, dm eisturm de iegetmis ou de eisturm hidromacoóaicme
(Referente ao Decreto nº 6e871/2009 1 mrte 77, I)

Ferroáis  – smpeisção de cspscidsde de einhss  férress1  ms  oirms  ou interienções que iisme m
eeahormr m segurmnçm e o níiea de seriiço dm ferroiim, tmis coeo, m sum dupaicmção e m iepamntmção
e mepaimção de pátio ferroiiárioe (Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º, XIII)

Ferroáis – contorno ferroáivrio1  o trecho de ferroiim que tee por oijetiio eaieinmr pmrcima  ou
totmaeente ms opermções ferroiiárims dentro de árem urimnme  (Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º, XV)

Ferroáis – impesntsção1 o conjunto de mções necessárims pmrm construir uem ferroiim ee fmixm de
terreno onde não existm ferroiim preiimeente iepamntmdme (Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º, XII)

Ferroáis – pvto ferroáivrio1 os segeentos de ainhms férrems que tne os oijetiios de pereitir o
cruzimeento, o estmcionmeento e m foremção de trens e de efetumr opermções de cmrgm e descmrgm
(Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º, XIV)

Ferroáis – rsmse ferroáivrio1 m ainhm férrem secundárim que deriim de uem ferroiim, coe o oijetiio
de mtender m ue ponto de cmrregmeento ou de fmzier m conexão coe outrm ferroiime  (Decreto nº
8e437/20151 mrte 2º, XVI)

Ferroáis – regtesrizsção smbientse1 o conjunto de procedieentos iismndo m oiter o aicencimeento
meiientma de ferroiims, por eeio dm oitenção dm aicençm de opermçãoe (Referente ao Decreto nº
8e437/20151 mrte 2º, XI)



Fisção têxte1  o processo fmiria  que trmnsforem emtérim-priem ifirosm (ifirm tnxtia),  preiimeente
trmtmdm,  ee  ue  ifo,  coe  detereinmdm  reamção  de  emssm  por  unidmde  de  coeprieento  e
correspondente m uem camssiifcmção por ttoulo.

Fisção têxte  –  scsbsmento fsbrie ds fsção têxte de origem snimse ot áegetse1 o processo de
ifnmaizimção de ifos conforee sum destinmção, por eeio de processos fsicos ou quíeicose

Floatng  Producton  Storage  and  Ofoading  –  FPSO1  m  unidmde  futumnte  de  produção,
mremzienmeento e maíiio de cmrgm de óaeo, utiaizimdm pmrm m produção e mremzienmeento de óaeoe
(Referente à Instrução Noremtiim Iimem nº 16/20131 mrte 2º, I)

Floatng  Storage  Unit  –  FSU1  m  unidmde  futumnte  de  mremzienmeento  utiaizimdm  pmrm  o
mremzienmeento de óaeo produziidoe (Referente à Instrução Noremtiim Iimem nº 16/20131 mrte 2º, I)

Feors –  coeets1 m mtiiidmde de extrmtiiiseo de produtos oriundos dm  expaormção forestma ou que
enioaim m coaetm de foahms, fores, frutos, seeentes, cmscms, rmízies, eudms, óaeos, pmaeito, aátex,
resinms, goems, cipós, essnncims, e outrmse (Instrução Noremtiim Iimem nº 21/20141 mrte 7º, II)e

Feors  –  concessão  forestse1  m  deaegmção  onerosm,  feitm  peao  poder  concedente,  do  direito  de
prmticmr emnejo forestma  sustentáiea  pmrm expaormção de produtos e seriiços nuem unidmde de
emnejo, eedimnte aicitmção, à pessom jurídicm, ee consórcio ou não, que mtendm às exignncims do
respectiio editma de aicitmção e deeonstre cmpmcidmde pmrm seu deseepenho, por sum contm e risco
e por prmzio detereinmdoe (Lei nº 11e284/20121 mrte 3º, I)

Feors  –  Doctmento  de  Origem  Feorestse  –  DOF1  m  aicençm  oirigmtórim  pmrm  o  trmnsporte  e
mremzienmeento  de  produto  forestma  de  origee  nmtiim,  contendo  ms  inforemções  soire  m
procednncim desse produto, germdo peao sisteem eaetrônico denoeinmdo Sisteem-DOF ou aicençm
equiimaente  de  sisteem  próprio  de  Unidmde  Federmtiim,  pmrm  controae  de  produtos  forestmise
(Referente à Portmrim MMA nº 253/20061 mrte 1º, § 1º)

Feors – Doctmento de Origem Feorestse – DOF de Exportsção1  o DOF pmrm mcoiertmeento do
trmnsporte de produto forestma  mté o tereinma  mafmndegmdo de internmcionmaizimção de cmrgm ou
aicençm equiimaente de sisteem próprio de Unidmde Federmtiime (Referente à Instrução Noremtiim
Iimem nº 21/20141 mrte 61, § 2º)

Feors – Doctmento de Origem Feorestse – DOF de Importsção1  o DOF pmrm mcoiertmeento de
trmnsporte  m  pmrtir  do  ponto  de  nmcionmaizimção  de  produto  forestma  ieportmdoe  (Referente  à
Instrução Noremtiim Iimem nº 21/20141 mrte 60)

Feors – espécie smesçsds1 espécie cujm popuamção e/ou hmiitmt está desmpmrecendo rmpidmeente,
de forem m coaocá-am ee risco de se tornmr extintme (Portmrim MMA nº 43/20141 mrte 2º, I)

Feors – espécie seóctone: m espécie ou táxon inferior e híirido interespecíifco introduziido form de
sum árem de distriiuição nmturma, incauindo indiiíduos ee qumaquer fmse de desenioaiieento ou
pmrte destes que possm aeimr à reproduçãoe (Resoaução CONABIO nº 5/20091 Anexo, Deifnições)

Feors  – introdtção1  o  eoiieento  de  espécie  exóticm  por  mção  huemnm,  intencionma  ou  não
intencionma, pmrm form dm sum distriiuição nmturmae Esse eoiieento pode remaizimr-se dentro de ue
pmís, entre pmíses, ou form dm zionm de jurisdição nmcionmae (Resoaução CONABIO nº 5/20091 Anexo,
Deifnições)



Feors – introdtção intencionse1 o eoiieento ou aiiermção deaiiermdm de uem espécie exóticm form
dm sum distriiuição nmturma por mção huemnme (Resoaução CONABIO nº 5/20091 Anexo, Deifnições)

Feors  –  forestss  púbeicss1  forestms,  nmturmis  ou  pamntmdms,  aocmaizimdms  nos  diiersos  iioems
irmsiaeiros, ee iens soi o doeínio dm União, dos Estmdos, dos Municípios, do Distrito Federma ou
dms entidmdes dm mdeinistrmção indiretme (Lei nº 11e284/20121 mrte 3º, I)

Feors – forestsmento1 m mtiiidmde econôeicm de cuatiio intensiio de áriores, remaizimdo por eeio
de  pamntio,  seeemdurm  ou  proeoção  induziidm  peao  hoeee  de  fontes  nmturmis  de  seeentes,
iismndo m oitenção de produtos forestmis coeo emdeirm, ceauaose, cmrião iegetma e outrose

Feors – msnejo forestse ststentváee: m mdeinistrmção dm forestm pmrm m oitenção de ienefcios
econôeicos, socimis e meiientmis, respeitmndo-se os eecmniseos de sustentmção do ecossisteem
oijeto do emnejo e considermndo-se, cueuamtiim ou maternmtiimeente, m utiaizimção de eúatipams
espécies  emdeireirms,  de  eúatipaos  produtos  e  suiprodutos  não  emdeireiros,  iee  coeo  m
utiaizimção de outros iens e seriiços de nmturezim forestmae (Lei nº 11e284/20121 mrte 3º, VI)

Feors – Pesno de Stprimento Ststentváee – PSS1 o pamno sujeito à mproimção do órgão meiientma
coepetente e que mssegure m produção de emtérim-priem forestma equiimaente mo consueo por
mtiiidmde industrimae (Referente à Lei nº 12e651/20121 mrte 34, cmput, § 1º)

Feors – prodtção de csráão áegetse1 o ieneifcimeento de emdeirm ee cmrião por eeio de eétodo
trmdicionma ee fornos e see oitenção de suiprodutos dm piróaise ou dm gmseiifcmção dm emdeirme

Feors –  fsbricsção de csráão áegetse: o sisteem contnuo ou seeicontnuo de cmrionizimção dm
emdeirm ee cmrião, coe produção mssocimdm de suiprodutos dm piróaise ou dm gmseiifcmção dm
emdeirme

Feors – prodtto forestse msdeireiro brtto1  o produto forestma que se encontrm no seu estmdo
iruto ou  in natoura e nm forem de emdeirm ee torm, torete, poste não ieunizimdo, escormeento,
estmcm e eourão,  mchm e amscm nms fmses de extrmção/fornecieento, prmnchão desdoirmdo coe
eotosserrm, iaoco, qumdrmdo ou ifaé oitido m pmrtir dm retirmdm de costmneirms e aenhm; (Referente à
Instrução Noremtiim Iimem nº 21/2014)

Feors – prodtto forestse não msdeireiro controesdo1 o produto forestma de espécie constmnte dm
Lispta Naicional Oificial de Espocéiciesp da Flora Ameaçadasp de Extnção, ou de aistm distritma, estmduma ou
eunicipma  de  espécies dm form meemçmdms  de extinção,  ou dos Anexos dm Conienção soire o
Coeércio Internmcionma dms Espécies dm Faorm e Fmunm Seaimgens ee Perigo de Extinção – CITESe
(Referente à Instrução Noremtiim Iimem nº 21/2014)

Feors  –  prodtto  forestse  processsdo: o  produto  que,  tendo  pmssmdo  por  mtiiidmde  de
processmeento, oiteie m forem de1 emdeirm serrmdm (suicamssiifcmdm, conforee sums dieensões,
ee iaoco/ qumdrmdo/ifaé, prmnchão, prmnchm, iigm, iigotm, cmiiro, táium, smrrmfo, ou ripm); emdeirm
serrmdm  curtm;  aâeinm  tornemdm e  aâeinm  fmquemdm;  resíduos  dm  indústrim  emdeireirm  pmrm  ifns
energéticos ou pmrm ifns de mproieitmeento industrima  (exceto serrmgee);  doreente; cmrião de
resíduos dm indústrim emdeireirm; cmrião iegetma nmtiio; mrtefmtos de xmxie; cmimcos ee germa ou
ioamchms  de  emdeirm;  o  produto  que,  de  mcordo  coe  o  Gaossário  do  Anexo  III  dm  Instrução
Noremtiim Iimem nº 21, de 2014, sejm camssiifcmdo coeo1 piso, forro (ameiria) e portm aism feitos de
emdeirm emciçm; rodmpé, portma ou imtente, maismr, tmcos e deicking feitos de emdeirm emciçm e de
perifa retoe (Referente à Instrução Noremtiim Iimem nº 21/2014)



Feors  –  reforestsmento1  m  mtiiidmde  econôeicm  de  recoeposição  de  coierturm  forestma,
diretmeente  induziidm  peao  hoeee  ee  árems  desemtmdms,  iismndo  m  oitenção  de  produtos
forestmis coeo emdeirm, ceauaose, cmrião iegetma e outrose

Fiscseizsção smbientse1  o conjunto de norems meiientmis  que iisme gmrmntir  o uso rmcionma  e
sustentáiea  dos  recursos  meiientmis,  iee  coeo  o  conjunto  de  sisteems  que  pereitee  m
ieriifcmção do cueprieento dessms noremse (Referente à Lei nº 6e938/19811 mrte 2º, II, III, VI; mrte
4º, III, IV, V, VI)

Fiscseizsção smbientse de infrsção1 m mpurmção de eientuma infrmção meiientma de pessom fsicm e
jurídicm, oirigmdms ou não à inscrição no CTF/APP, e nos tereos do mrte 9º, IX, dm Lei nº 6e938, de 31
de mgosto de 1981 (e matermções); do mrte 70 dm Lei nº 9e605, de 12 de feiereiro de 1988; e do
Decreto nº 6e514, de 22 de juaho de 2008 (e matermções)e

Fitorremedisdor1 consuatmr Remediador – iftorremediadore

G

Gsrimpo1 consuatmr Mineração – garimocageme

Geeo psrs constmo htmsno1 consuatmr Bebidasp não-alicoóliicasp – gelo ocara iconspoumo houmanoe

Geeo comtm1 m águm ee estmdo sóaido que não se destinm m consueo huemnoe

Grsps1 consuatmr Bebida alicoóliica – graspoca.

Gtis de tteizsção1 consuatmr Mineração – ocespqouispa mineral, gouia de outlização.

H

Hidroceoroftorcsrbono (HCFC)1 consuatmr Protoicolo de Montreal – hidroiclorofouoricarbono  (HCFC)e

Hidroáis1  o  rio,  amgo  ou  cmnma  de  águm interior  nmiegáiea  pmrm  ifns  de  trmnsporte,  incauindo m
interaigmção de imcims hidrográifcms, e que integre o Sisteem Hidroiiário Nmcionma (Referente à Lei
nº 5e917/19731 Anexo, 5e1)

Hidroáis –  smpeisção de cspscidsde de trsnsporte1  o conjunto de mções que iisme m eaeimr o
pmdrão  nmiegáiea  dm  hidroiim,  coe  m  expmnsão  do  seu  gmimrito  de  nmiegmção  por  eeio  do
eeahormeento  dms  condições  opermcionmis,  dm  segurmnçm  e  dm  disponiiiaidmde  de  nmiegmção,
exceto drmgmgens e derrocmeentose (Referente ao Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º, XXIII, “i”)

Hidroáis  –  impesntsção1  ms  oirms  e  seriiços  de  engenhmrim  pmrm  iepamntmção  de  cmnma  de
nmiegmção ee rios coe potencima hidroiiário coe o oijetiio de integrmção intereodmae (Decreto nº
8e437/20151 mrte 2º, XXIII, “m”)

Hidroáis – infrsestrtttrs de nsáegsbieidsde1  os diques, cmnmis, imrrmgens, ecausms, eaeimdores de
eeimrcmções, rmepms e respectiims unidmdes de opermçãoe

I



Indústris mecânics1 m indústrim que remaizim m fmiricmção de eáquinms, mpmreahos, peçms, utensíaios e
mcessórios,  coe e see trmtmeento téreico ou de superfcie,  utiaizimdos no desenioaiieento de
mtiiidmdes  produtiims  industrimis,  mgrícoams,  de  extrmção  einerma,  de  construção,  de  trmnsporte
(incauindo m eaeimção de cmrgms e pessoms); m indústrim que fmiricm ferrmeentms eaétricms, eáquinms
e equipmeentos de ientiamção, refrigermção, instmamções téreicms, e sums peçms, e outrms mtiiidmdes
seeeahmntese

Indústris qtímics: m indústrim de foreuamção de produtos quíeicos; de trmnsforemção de emtérims-
priems orgânicms ou inorgânicms por eeio de processos quíeicos, pmrm oitenção de produtos, tmis
coeo1  gmses  industrimis,  mgroquíeicos,  fertiaizimntes,  resinms,  ifirms,  tintms,  expaosiios,
desinfestmntes doeissmnitários, produtos de aiepezim, perfuemrims, fmreoquíeicos, petroquíeicos
iásicos e intereediáriose

Ingrediente stáo1 consuatmr Agrotóxiico – ocrinicíocio atioe

Instsesção de Sistems Retsehists  – ISR1  m  instmamção coe sisteem de tmnques pmrm estocmgee
destinmdm  mo  exercício  dm  mtiiidmde  de  Trmnsportmdor  Reiendedor  Retmahistm  –  TRR  ou  de
Trmnsportmdor-Reiendedor-Retmahistm  nm  Nmiegmção  Interior  –  TRRNI  (Referente  à Resoaução
CONAMA nº 273/20001 mrte 2º, II; à Resoaução ANP nº 10/20161 mrte 1º, Pmrágrmfo único, “c”)

Instsesções de spoio so trsnsporte sqtsáivrio1 m instmamção futumnte; m instmamção coe mcesso mo
eeio mqumiiário destinmdm à construção e/ou repmrmção nmima; m instmamção destinmdm mo mpoio mo
trmnsporte  mqumiiário  de  insueos,  equipmeentos,  cmrgms  de  projeto  e  recursos  huemnos
necessários  à  execução  de  oirms  de  infrmestruturm,  cujms  opermções  são  desmtiimdms  nm  sum
concausão;  m  instmamção  portuárim  púiaicm  de  pequeno  porte  expaormdm  peao  Depmrtmeento
Nmcionma de Infrmestruturm de Trmnsportes – DNIT; m instmamção de pequeno porte pmrm mpoio mo
eeimrque e deseeimrque de cmrgms e/ou pmssmgeiros destinmdm ou proieniente do trmnsporte
mqumiiário (Referente à Resoaução ANTAQ nº 13/20161 mrte 2º)

Instsesção porttvris de ttrismo – IPTtr1 m instmamção portuárim expaormdm eedimnte mrrendmeento
ou mutorizimção e utiaizimdm ee eeimrque, deseeimrque e trânsito de pmssmgeiros, tripuamntes e
imgmgens, e de insueos pmrm o proiieento e mimstecieento de eeimrcmções de turiseoe (Lei nº
12e815/20131 mrte 2º, VII)

Instsesção porttvris de ttrismo de spoio – IPTtr Apoio1 consuatmr Tourispmo – insptalação ocortouária
de tourispmo de aocoio – IPTour Aocoioe

Instsesção  porttvris  de  ttrismo  de  trânsito –  IPTtr  Trânsito1  consuatmr  Tourispmo  –  insptalação
ocortouária de tourispmo de trânspito – IPTour Trânspitoe

Instsesção  porttvris  púbeics  de  peqteno  porte –  IP41  consuatmr Porto  –  Insptalação  ocortouária
ocúbliica de oceqoueno ocorte – IP4.

J

Jeropigs1 consuatmr Bebida alicoóliica – jeroocigae

L

Lsárs1 consuatmr Mineração – laira.



Licençs smbientse: mto mdeinistrmtiio peao quma o órgão meiientma coepetente, estmieaece ms condições,
restrições e eedidms de controae meiientma que deierão ser oiedecidms peao eepreendedor, pessom
fsicm ou jurídicm, pmrm aocmaizimr, instmamr, mepaimr e opermr eepreendieentos ou mtiiidmdes utiaizimdorms dos
recursos meiientmis considermdms efetiim ou potencimaeente poauidorms ou mqueams que, soi qumaquer
forem, possme cmusmr degrmdmção meiientmae (Resoaução CONAMA nº 237/19971 mrte 1º, II)

Licençs  smbientse,  eqtiáseente1  mto  mdeinistrmtiio  de  órgão  meiientma  coepetente  que  –  soi
denoeinmção diiersm de aicençm meiientma, incausiie de dispensm – estmieaeçm condições, restrições e
eedidms  de  controae  meiientma  que  deierão ser  oiedecidms  peao  eepreendedor,  pessom fsicm  ou
jurídicm,  pmrm  aocmaizimr,  instmamr,  mepaimr  e  opermr  eepreendieentos  ou  mtiiidmdes  utiaizimdorms  dos
recursos meiientmis considermdms efetiim ou potencimaeente poauidorms ou mqueams que, soi qumaquer
forem, possme cmusmr degrmdmção meiientmae

Licencismento  smbientse1  procedieento  mdeinistrmtiio  destinmdo  m  aicencimr  mtiiidmdes  ou
eepreendieentos utiaizimdores de recursos meiientmis, efetiim ou potencimaeente poauidores ou cmpmzies,
soi qumaquer forem, de cmusmr degrmdmção meiientmae (Lei Coepaeeentmr nº 140/20111 mrte 2º, I)

M

Msehsris1 m  etmpm do processmeento tnxtia  ee que  ue ifo forem amçmdms  que se  entreamçme,
trmnsforemndo-se ee tecido de emahm, por eeio de equipmeentos industrimise

Msehsris  –  scsbsmento  fsbrie  ds  msehsris1 o  processo  de  ifnmaizimção  de  tecidos  de  emahm
conforee sum destinmção, por eeio de processos fsicos ou quíeicose

Msehsris – tecido de msehs1 o tecido oitido peam trmem de ue único ifo que fmzi eioauções ee
diiersms  mguahms  foremndo  uem cmrreirm  de  sucessiims  amçmdms  que  irão  se  entreamçmr  coe ms
amçmdms dm cmrreirm seguintee

Mvqtins sgrícoes1 m eáquinm mutopropeaidm de rodms ou esteirms, que possui equipmeentos ou
mcessórios projetmdos principmaeente pmrm remaizimr opermções no prepmro do soao, pamntio, trmtos
cuaturmis, coaheitm de produtos mgrícoams e forestmise (Resoaução CONAMA nº 433/20111 mrte 2º, IV)

Mvqtins  rodoáivris1  m  eáquinm  mutopropeaidm  de  rodms,  esteirms  ou  pernms,  que  possui
equipmeento ou  mcessórios  projetmdos  principmaeente  pmrm  remaizimr  opermções  de mierturm  de
imams,  escmimção,  cmrregmeento,  trmnsporte,  dispersão  ou  coepmctmção  de  terrm  e  emterimis
sieiamrese (Resoaução CONAMA nº 433/20111 mrte 2º, III)

Msrins1 consuatmr Insptalação ocortouária de tourispmo – IPToure

Msterise  rsdiostáo –  obrigsdo à Attorizsção Ambientse  de Trsnsporte: o emterima  rmdiomtiio
mssie especiifcmdo peam Notm Técnicm Conjuntm Iimem-CNEN nº 1, 16 de dezieeiro de 2013e

Msterise  rsdiostáo  –  trsnsporte1  todms  ms  opermções  e  condições  mssocimdms  e  enioaiidms  nm
eoiieentmção de emterima reeetido de ue aocma m outro, incauindo tmnto ms condições noremis
coeo ms condições de trmnsportee (Referente à CNEN - NE – 5e011 3e DEFINIÇÕES E SIGLAS1 itee 42)

Msterise  rsdiostáo  –  trsnsportsdor1  qumaquer  pessom  fsicm  ou  jurídicm,  proprietárim  ou
expaormdorm do eeio de trmnsporte, responsáiea peao trmnsporte de emterima rmdiomtiioe (CNEN - NE



– 5e011 3e DEFINIÇÕES E SIGLAS1 itee 41)

Meeiponvrio1 consuatmr Faouna – melioconárioe

Mercúrio – composto inorgânico1 os smis de eercúrio, eercurosos e eercúricose

Mercúrio  –  composto  orgânico: os  coepostos  de  eercúrio  coe  aigmção  cmriônicm,  coeo
eetiaeercúrio, etiaeercúrio e feniaeercúrioe

Mercúrio metveico: o eercúrio eaeeentmr, Hg0, soi camssiifcmção CAS nº 7439-97-6, Nº ONU 2809 e
NCM nº 2805e40e00e (Referente à Instrução Noremtiim Iimem nº 8/20151 mrte 2º, I)

Minersção – gsrimpsgem1  m mtiiidmde de mproieitmeento de suistâncims einermis gmriepáieis,
incausiie  ms  mtiiidmdes  de  ieneifcimeento  mssocimdms  ou  ee  continumção  à  extrmção  dessms
suistâncims, executmdms no interior de árems estmieaecidms pmrm este ife (árems de gmriepmgee),
exercidm  por  irmsiaeiro,  coopermtiim  de  gmriepeiros,  mutorizimdm  m  funcionmr  coeo  eepresm  de
einermção, soi o regiee de pereissão de amirm gmriepeirme  (Lei nº 7e805/19891 mrte 10, icaocout)

Minersção – gsrimpsgem, minerse gsrimpváee1 o ouro, o dimemnte, m cmssiteritm, m coaueiitm, m
tmntmaitm e woafrmeitm, nms forems mauiionmr, eauiionmr e coauiima; m  spheelita, ms deemis geems, o
rutiao, o qumrtzio, o ieriao, m euscoiitm, o espoduennio, m aepidoaitm, o feadspmto, m eicm e outros,
ee  tipos  de  ocorrnncim  que  iieree  m  ser  indicmdos,  m  critério  do  Depmrtmeento  Nmcionma  de
Produção Minerma – DNPMe (Lei nº 7e805/19891 mrte 10, § 1º)

Minersção – esárs1 o conjunto de opermções coordenmdms remaizimdms de forem rmcionma, econôeicm
e sustentáiea  oijetiimndo  o  mproieitmeento  dm  jmziidm  mté  o  ieneifcimeento mssocimdo ou  ee
continumção  à  extrmção,  remaizimdo  dentro  dm  árem  de  amirm,  dms  suistâncims  einermis  neam
encontrmdms, incausiie, emxieizimndo-se o seu imaor mo ifnma de sum iidm útiae (Portmrim DNPM nº
155/20161 ANEXO1 mrte 66, III)

Minersção – minerse não metveico, benefcismento1  os procedieentos de sepmrmção, iritmgee,
eomgee,  hoeogeneizimção,  peneirmeento,  camssiifcmção,  concentrmção  e  desmgumeento,  que
resuatee nm oitenção de insueos pmrm m construção ciiia e emtérims–priems pmrm m fmiricmção e
eamiormção de produtos einermis não eetáaicose

Minersção – minerse não metveico, prodtto1 o produto de einerma cujo eaeeento quíeico sejm
camssiifcmdo coeo não eetáaicoe

Minersção – pesqtiss minerse1 os aeimntmeentos geoaógicos poreenorizimdos dm árem m pesquismr,
ee  escmam  conieniente,  os  estudos  dos  mformeentos  e  sums  correamções,  os  aeimntmeentos
geofsicos e geoquíeicos; ms mierturms de escmimções iisitáieis e execução de sondmgens no corpo
einerma,  ms  meostrmgens  sisteeáticms,  ms  mnáaises  fsicms  e  quíeicms  dms  meostrms  e  dos
testeeunhos de sondmgens e ensmios de ieneifcimeento dos einérios ou dms suistâncims einermis
úteis,  pmrm  oitenção  de  concentrmdos  de  mcordo  coe  ms  especiifcmções  do  eercmdo  ou
mproieitmeento industrima, dentre outros (Referente ao Decreto-Lei nº 227/19671 mrte 14, § 1º)

Minersção  –  pesqtiss  minerse,  gtis  de  tteizsção1  o  docueento  eeitido  peao  Depmrtmeento
Nmcionma  de  Produção  Minerma  –  DNPM  que  mutorizim,  ee  cmráter  excepcionma,  m  extrmção  de
suistâncims  einermis  ee  árem  tituamdm,  mntes  dm  outorgm  dm  concessão  de  amirme  (Referente  à
Portmrim DNPM nº 155/20161 ANEXO1 mrte 102)



Minersção – resídtos1 consuatmr Respídouosp de mineraçãoe

Misttrs contendo HCFC1 consuatmr Protoicolo de Montreal – misptoura icontendo HCFCe

Misttrs de stbstâncis qtímics perigoss1 consuatmr Soubsptâniciasp qouímiicasp ocourasp ocerigospaspe

Monobois1 consuatmr Porto – monoboiae

Motociceets1 consuatmr Veíicoulo aoutomotor – motoiciicloe

O

Óeeo etbrifcsnte scsbsdo1 o produto foreuamdo m pmrtir de óaeos auiriifcmntes iásicos, podendo
conter mditiiose (Resoaução CONAMA nº 362/20051 mrte 2º, VIII)

Óeeo  etbrifcsnte  bvsico:  o  principma  constituinte  do  óaeo  auiriifcmnte  mcmimdo,  que  mtendm  m
aegisamção pertinentee (Resoaução CONAMA nº 362/20051 mrte 2º, VII)

Óeeo etbrifcsnte tssdo ot contsminsdo1 o óaeo auiriifcmnte mcmimdo que, ee decorrnncim do seu
uso  norema  ou  por  eotiio  de  contmeinmção,  tenhm  se  tornmdo  inmdequmdo  à  sum  ifnmaidmde
originmae (Referente à Resoaução CONAMA nº 362/20051 mrte 2º, IX)

Óeeo  etbrifcsnte  tssdo  ot  contsminsdo  –  rerrefno: o  processo  industrima  de  reeoção  de
contmeinmntes,  produtos  de  degrmdmção  e  mditiios  dos  óaeos  auiriifcmntes  usmdos  ou
contmeinmdos,  conferindo  mos  eeseos  cmrmcterísticms  de  óaeos  iásicos,  conforee  aegisamção
especíifcme (Resoaução CONAMA nº 362/20051 mrte 2º, XIV)

Óeeo  etbrifcsnte  tssdo  ot  contsminsdo  –  rerrefnsdor:  m  pessom  jurídicm  responsáiea  peam
mtiiidmde de rerreifno, deiidmeente mutorizimdm peao órgão reguamdor dm indústrim do petróaeo pmrm
m mtiiidmde de rerreifno e aicencimdm peao órgão meiientma coepetentee (Resoaução CONAMA nº
362/20051 mrte 2º, XIII)

Orgsnismo Genetcsmente Modifcsdo1  o orgmniseo cujo emterima  genético – ADN/ARN tenhm
sido eodiifcmdo por qumaquer técnicm de engenhmrim genéticme (Lei nº 11e105/20051 mrte 3º, V)

Orgsnismo  Genetcsmente  Modifcsdo  – engenhsris  genétcs1  m  mtiiidmde  de  produção  e
emnipuamção de eoaécuams de ADN/ARN recoeiinmntee (Lei nº 11e105/20051 mrte 3º, IV)

Orgsnismo Genetcsmente Modifcsdo – orgsnismo1 todm entidmde iioaógicm cmpmzi de reproduziir
ou trmnsferir emterima genético, incausiie iírus e outrms camsses que ienhme m ser conhecidmse (Lei
nº 11e105/20051 mrte 3º, I)

P

Psrqte sqtícoes1 consuatmr Faouna – aqouiicoultoura, ocarqoue aqouíicolae

Psrqte eóeico1 consuatmr Energia elétriica – geração de origem eóliica, ocarqoue.

Psrqte  temvtco1  o  eepreendieento  iepamntmdo  ee  aocma  ifxo  e  de  forem  peremnente,
meiientmdo teemticmeente, que tenhme por oijeto socima m prestmção de seriiços considermdos



de interesse turístico peao Ministério do Turiseoe (Lei nº  11e771/20081 mrte 31)

Pstrimônio genétco1 m inforemção de origee genéticm de espécies iegetmis, mniemis, eicroiimnms
ou espécies de outrm nmturezim, incauindo suistâncims oriundms do eetmioaiseo desses seres iiiose
(Lei nº 13e123/20151 mrte 2º, I)

Pstrimônio  genétco –  scesso1  m  pesquism  ou  desenioaiieento  tecnoaógico  remaizimdo  soire
meostrm de pmtrieônio genéticoe (Lei nº 13e123/20151 mrte 2º, VIII)

Pstrimônio genétco – enáio de smostrs1 o eniio de meostrm que contenhm pmtrieônio genético
pmrm prestmção de seriiços no exterior coeo pmrte de pesquism ou desenioaiieento tecnoaógico nm
quma m responsmiiaidmde soire m meostrm é de quee remaizim o mcesso no Brmsiae (Lei nº 13e123/20151
mrte 2º, XXX)

Pstrimônio genétco  – existente no território nscionse1 o eicrorgmniseo que tenhm sido isoamdo m
pmrtir de suistrmto do território nmcionma, do emr territorima, dm zionm econôeicm excausiim ou dm
pamtmforem  continentma;  m  espécie  iegetma  ou  mniema  introduziidm  no  Pmís  e  encontrmdm  ee
condições  in  spitou,  soeente  qumndo  foremr  popuamção  espontânem  que  tenhm  mdquirido
cmrmcterísticms distintiims próprims; m imriedmde proieniente de espécie introduziidm no território
nmcionma  coe  diiersidmde  genéticm  desenioaiidm  ou  mdmptmdm  por  popuamções  indígenms,
coeunidmdes trmdicionmis ou mgricuatores trmdicionmis, incauindo seaeção nmturma coeiinmdm coe
seaeção  huemnm  no  meiiente  aocma,  que  não  sejm  suistmncimaeente  seeeahmnte  m  cuatiimres
coeercimise (Referente ao Decreto nº 8e772/20161 mrte 1º)

Pstrimônio  genétco –  prestsção  de  seráiço  no  exterior1  m  execução  de  testes  ou  mtiiidmdes
técnicms  especimaizimdms  executmdms  peam  instituição pmrceirm  dm  instituição nmcionma  responsáiea
peao mcesso ou por eam contrmtmdm, eedimnte retriiuição ou contrmpmrtidme (Referente ao Decreto
nº 8e772/20161 mrte 24, § 4º)

Pstrimônio  genétco –  remesss1  m  trmnsfernncim  de  meostrm  de  pmtrieônio  genético  pmrm
instituição aocmaizimdm form do Pmís coe m ifnmaidmde de mcesso, nm quma m responsmiiaidmde soire m
meostrm é trmnsferidm pmrm m destinmtárime (Lei nº 13e123/20151 mrte 2º, XIII)

Peqtens Centrse Hidreeétrics – PCH1 consuatmr  Energia elétriica – geração de origem hidráouliica,
Peqouena Central Hidrelétriica – PCH.

Pesqte-psgte: consuatmr Faouna – aqouiicoultoura, ocespqoue-ocagoue.

Pesqtiss minerse1 consuatmr Mineração – ocespqouispa minerale

Pesqtiss sísmics1 consuatmr Petróleo – dadosp spíspmiicospe

Petróeeo – dsdos sísmicos1 o conjunto de inforemções oitidms por eeio do eétodo geofsico de
refexão ou refrmção síseicm, que consiste no registro dms ondms eaásticms durmnte ue período de
teepo decorrido entre o dispmro de uem fonte sonorm mrtiifcima e o retorno dm ondm sonorm germdm,
mpós  estm  ter  sido  refetidm  e  refrmtmdm  nms  interfmces  de  diferentes  cmemdms  rochosms  ee
suisuperfciee (Resoaução CONAMA nº 350/20041 mrte 2º, I)

Petróeeo – deriásdos de petróeeo1 o óaeo auiriifcmnte enimsmdo e m grmnea; o mditiio enimsmdo pmrm
coeiustieis aíquidos; o mditiio enimsmdo pmrm óaeo auiriifcmnte mcmimdo; ms grmxms auiriifcmntes
enimsmdms;  o  querosene iaueinmnte m grmnea  ou enimsmdo;  o  gás  aiquefeito de petróaeo – GLPe



(Referente à Resoaução ANP nº 42/20111 mrte 1º)

Petróeeo – expeorsção e sáseisção de jszidss1 ms mtiiidmdes de mquisição síseicm, coaetm de dmdos
de  fundo  (ocispton  icore),  perfurmção  de  poços  e  teste  de  aongm  durmção  qumndo  remaizimdms  no
meiiente  emrinho  e  ee  zionm  de  trmnsição  terrm-emr  (ofsphore)e  (Referente  ao Decreto  nº
8e437/20151 mrte 3º, VI, “m”)

Petróeeo – prodtção de petróeeo e gvs nsttrse1 o conjunto de opermções coordenmdms de extrmção 
de petróaeo ou gás nmturma de uem jmziidm e de prepmrmção pmrm sum eoiieentmção, incauindo ms mti-
iidmdes de prepmrmção e opermção dos cmepos de petróaeo e gáse (Referente à Lei nº 9e478/19971 
mrte 6º, XVI)

Petróeeo – prepsrsção e opersção dos csmpos de petróeeo e de gvs1 ms mtiiidmdes de perfurmção
dirigidm, reperfurmção, perfurmção inicima, eaeimção, repmros e desemnteameento de torres de perfu-
rmção, ceeentmção dos tuios dos poços de petróaeo e gás, fechmeento de poços e todms ms mtiiidm-
des de prepmrmção e ieneifcimeento do petróaeo e gás remaizimdms no aocma peaos opermdores de po-
ços mté o eoeento dm reeessm pmrm form do cmepo de petróaeo, incauindo ms mtiiidmdes de aiquefm-
ção, regmseiifcmção e outros processos que fmciaitee o trmnsporte de gás nmturma, feitos no aocma dm
extrmçãoe (Referente à CNAE1 Diiisão 06, Extrmção de Petróaeo e Gás Nmturma)e

Pesno de Stprimento Ststentváee – PSS1 consuatmr Flora – Plano de Souocrimento Sousptentáiel – PSS.

Piehs1  o  germdor  eaetroquíeico  de  energim  eaétricm,  eedimnte  coniersão  de  energim  quíeicm,
podendo  ser  do  tipo  prieárim  (não  recmrregáiea)  ou  secundárim  (recmrregáiea)e  (Resoaução
CONAMA nº 401/20081 mrte 2º, II)

Piehs ministtrs1 m piahm coe diâeetro ou maturm eenor que m do tipo AAA – LR03/ R03, deifnidm
peamms norems técnicms iigentese (Resoaução CONAMA nº 401/20081 mrte 2º, VII)

Piehs-botão1 m piahm que possui diâeetro emior que m maturme (Resoaução CONAMA nº 401/20081
mrte 2º, V)

Piehs portvte1 m piahm, imterim ou mcueuamdor que sejm seamdo e de sisteem eaetroquíeico reguamdo
peam Resoaução CONAMA nº 401, de 4 de noieeiro de 2008, exceto industrima ou mutoeotiio
(Referente à Resoaução CONAMA nº 401/20081 mrte 2º, III)

Pisco1 consuatmr Bebida alicoóliica – ocispico.

Pnet1 o coeponente de ue sisteem de rodmgee, constituído de eamstôeeros, produtos tnxteis,
mço e outros emterimis que qumndo eontmdo ee uem rodm de ieícuao e contendo fuido(s) soire
pressão, trmnseite trmção dmdm m sum mdernncim mo soao, sustentm eamsticmeente m cmrgm do ieicuao
e resiste à pressão proiocmdm peam remção do soaoe (Resoaução CONAMA nº 416/20091 mrte 2º, I)

Pnet  inseráíáee1  o  pneu  usmdo  que  mpresente  dmnos  irrepmráieis  ee  sum  estruturm  não  se
prestmndo emis à rodmgee ou à reforeme (Resoaução CONAMA nº 416/20091 mrte 2º, V)

Pnet noáo: o  pneu,  de qumaquer origee, que não sofreu qumaquer uso,  nee foi  suieetido m
qumaquer  tipo  de  reforem  e  não  mpresentm  sinmis  de  enieahecieento  nee  deteriormções,
camssiifcmdo nm posição 40e11 dm Noeencamturm Coeue do Mercosua – NCMe (Resoaução CONAMA
nº 416/20091 mrte 2º, II)



Pnet reformsdo o pneu usmdo que foi suieetido m processo de reutiaizimção dm cmrcmçm coe o ife
especíifco de mueentmr sum iidm útiae (Resoaução CONAMA nº 416/20091 mrte 2º, IV)

Pnet tssdo: o pneu que foi  suieetido m qumaquer tipo de uso e/ou desgmste,  camssiifcmdo nm
posição 40e12 dm Noeencamturm Coeue do Mercosua – NCM, engaoimndo os pneus reforemdos e
os inseriíieise (Resoaução CONAMA nº 416/20091 mrte 2º, III)

Pnetmvtco1 consuatmr Pneoue

Poeps de frtts1 Bebida não-alicoóliica – ocoloca de froutae

Poetente  Orgânico  Persistente  –  POP1  o  coeposto  orgânico,  controamdo  peam  Conienção  de
Estocoaeo, que se mpresente resistente à degrmdmção meiientma por eeio dos processos quíeicos,
iioaógicos e fotoaíticose

Poetição1  m  degrmdmção  dm  qumaidmde  meiientma  resuatmnte  de  mtiiidmdes  que  diretm  ou
indiretmeente prejudiquee m smúde, m segurmnçm e o iee-estmr dm popuamção; criee condições
mdiersms  às  mtiiidmdes  socimis  e  econôeicms;  mfetee  desfmiormieaeente  m  iiotm;  mfetee  ms
condições estéticms ou smnitárims do eeio meiiente; amncee emtérims ou energim ee desmcordo
coe os pmdrões meiientmis estmieaecidose (Lei nº 6e938/19811 mrte 3º, III)

Ponto de sbsstecimento1 consuatmr Pospto de abaspteicimento – PA.

Porto ftáise1 consuatmr Porto – insptalação ocortouária ocúbliica de oceqoueno ocorte – IP4.

Porto  orgsnizsdo1  o  iee  púiaico construído  e  mpmreahmdo  pmrm  mtender  às  necessidmdes  dm
nmiegmção  e  dm  eoiieentmção  de  pmssmgeiros  e  ou  nm  eoiieentmção  e  mremzienmgee  de
eercmdorims, concedido ou expaormdo peam União, cujo tráfego e opermções portuárims estejme soi
m jurisdição de uem mutoridmde portuárime (Lei nº 12e815/20131 mrte 2º, I)

Porto  – instsesção porttvris púbeics de peqteno porte –  IP41  m instmamção expaormdm eedimnte
mutorizimção, aocmaizimdm form do porto orgmnizimdo e utiaizimdm ee eoiieentmção de pmssmgeiros ou
eercmdorims ee eeimrcmções de nmiegmção interiore (Resoaução ANTAQ nº 3e290/20141 mrte 2º, VII)

Porto – monobois1 m instmamção portuárim de mpoio constituídm de ioim únicm, pmrm memrrmção de
nmiios ee mtiiidmdes portuárims de eoiieentmção de cmrgmse (Referente à Lei nº 9e966/20001 mrte
2º, VII)

Porto – qtsdro de boiss1 m instmamção portuárim de mpoio constituídm de ioims, pmrm memrrmção de
nmiios ee mtiiidmdes portuárims de eoiieentmção de cmrgmse (Referente à Lei nº 9e966/20001 mrte
2º, VII)

Porto – Terminse de Uso Priásdo (TUP)1  m instmamção portuárim expaormdm eedimnte mutorizimção e
aocmaizimdm form dm árem do porto orgmnizimdoe (Lei nº 12e815/20131 mrte 2º, IV)

Posto de Absstecimento – PA1 m instmamção que possum equipmeentos e sisteems pmrm estocmgee
de  coeiustiea  mutoeotiio,  coe  registrmdor  de  ioauee  mproprimdo  pmrm  o  mimstecieento  de
equipmeentos eóieis, ieícuaos mutoeotores terrestres, meronmies, eeimrcmções ou aocoeotiims;
e  cujos  produtos  sejme destinmdos  excausiimeente  mo  uso  do detentor  dms  instmamções  ou  de
grupos fechmdos de pessoms fsicms ou jurídicms, preiimeente identiifcmdms e mssocimdms ee forem
de  eepresms,  coopermtiims,  condoeínios,  cauies  ou  msseeeahmdose  (Resoaução  CONAMA  nº



273/20001 mrte 2º, II)

Posto  Reáendedor  –  PR1  m  instmamção  onde  se  exerçm  m  mtiiidmde  de  reiendm  imrejistm  de
coeiustieis  aíquidos  deriimdos  de  petróaeo,  áacooa  coeiustiea  e  outros  coeiustieis
mutoeotiios,  dispondo  de  equipmeentos  e  sisteems  pmrm  mremzienmeento  de  coeiustieis
mutoeotiios e equipmeentos eedidorese (Resoaução CONAMA nº 273/20001 mrte 2º, I)

Posto  Reáendedor  –  posto  ftttsnte1 todm  eeimrcmção  see  propuasão  eepregmdm  pmrm  o
mremzienmeento, distriiuição e coeércio de coeiustieis que operm ee aocma ifxo e detereinmdoe
(Resoaução CONAMA nº 273/20001 mrte 2º, IV)

Posto de Recebimento  –  PR1  m unidmde que se destinm mo receiieento, controae e estocmgee
teeporárim  dms  eeimamgens  de  mgrotóxicos  e  mifns,  imziims  ou  contendo  resíduos,  mté  que  ms
eesems sejme trmnsferidms à centrma ou diretmeente à destinmção ifnma meiientmaeente mdequmdme
(Resoaução CONAMA nº 465/20141 mrte 2º, I)

Pré-misttrs1 consuatmr Agrotóxiico – ocré-misptourae

Preserásção ds msdeirs1 m mpaicmção industrima de produtos preserimtiios de emdeirme

Preserásção  ds  msdeirs  –  preserástáo  de  msdeirs1  todo  e  qumaquer  ingrediente  mtiio  e/ou
foreuamção ou produto, cujm ifnmaidmde sejm m preserimção dm emdeirm, exceto mqueaes destinmdos à
experieentmção e mo uso doeissmnitário (Referente à Portmrim Intereinisterima nº 292/19891 mrte 4º;
à Instrução Noremtiim Iimem nº 5/19921 mrte I, “c”)

Preserásção ds msdeirs –  tsinss  sob pressão1  ms  unidmdes industrimis  dotmdms  de  mutocamies,
ioeims  de  iácuo,  ioeims  de  pressão  e  fonte  de  cmaor,  estm  úatiem  qumndo  o  produto  e  os
processos utiaizimdos mssie exigireee (Portmrim Intereinisterima nº 292/19891 mrte 8º, I)

Preserásção ds msdeirs – tsinss sem pressão1 ms unidmdes industrimis dotmdms de equipmeentos
necessários,  incausiie  fonte  de  cmaor,  que  pereitme  suieeter  m  emdeirm  m  ue  trmtmeento
preserimtiio, see utiaizimção de pressãoe (Portmrim Intereinisterima nº 292/19891 mrte 8º, II)

Preserásção ds msdeirs – tsinss pieoto1 ms unidmdes destinmdms excausiimeente à pesquism e mo
mperfeiçomeento dos processos de trmtmeentoe (Portmrim Intereinisterima nº 292/19891 mrte 8º, III)

Princípio stáo1 consuatmr Agrotóxiico – ocrinicíocio atioe

Prodtto scsbsdo1 consuatmr Protoicolo de Montreal – ocrodouto aicabadoe

Prodtto sfm de sgrotóxico1 consuatmr Agrotóxiico – aifm.

Prodtto minerse não metveico1 consuatmr Mineração – mineral não metáliico, ocrodouto.

Prodtto perigoso: o produto que – potencima ou efetiimeente, por cmrmcterísticm intrínsecm ou peao
eodo coeo é utiaizimdo – prejudique m smúde,  m  segurmnçm e o iee-estmr  dm popuamção; mfete
desfmiormieaeente  m  iiotm;  ou  mfete  ms  condições  estéticms  ou  smnitárims  do  eeio  meiientee
(Referente à Lei nº 6e938/19811 mrte 3º, III)

Pmrm  ifns  de  enqumdrmeento  de  pessoms  fsicms  e  jurídicms  no  CTF/APP,  considerm-se  produto
perigoso1  i) m suistâncim quíeicm purm e sums eisturms que receim camssiifcmção de perigo,  nos



tereos  dm  ABNT  NBR  14752-212009  (e  correções)1  Produtos  quíeicos  –  Inforemções  soire
segurmnçm,  smúde e eeio meiiente -  Pmrte 21  Sisteem de camssiifcmção de perigo;  ii) o produto
camssiifcmdo coeo perigoso peao  Reguameento dm Agnncim Nmcionma  de Trmnsportes Terrestres –
ANTT,  conforee coaunm 1 (Nº ONU) e m coaunm 2 (Noee e descrição)  dm  Relação de Prodoutosp
Perigosposp;  iii) o mgrotóxico,  seus  coeponentes  e  mifns;  o  eercúrio eetáaico  e seus  coepostos
orgânicos  e  inorgânicos;  o  óaeo  auiriifcmnte;  o  preserimtiio  de  emdeirm;  o  reeedimdor;  o
dispersmnte  quíeico;  ii) outros  produtos  camssiifcmdos coeo perigosos  por  forçm de controae  e
ifscmaizimção meiientmae

Prodtto técnico1 consuatmr Agrotóxiico – ocrodouto téicniicoe

Protocoeo  de Montrese  sobre  Stbstânciss  qte Destroem  s  Csmsds de Ozônio  (Protocoeo  de
Montrese)1  trmtmdo internmcionma,  estmieaecido ee 1987 no âeiito dm Orgmnizimção dms Nmções
Unidms,  que iersm soire o controae e m eaieinmção de suistâncims que destroee m cmemdm de
oziônioe (Instrução Noremtiim Iimem nº 5/20181 mrte 2º, III)

Protocoeo de Montrese – Centro de incinersção1 unidmde que remaizim processo quíeico industrima
de trmtmeento de resíduos sóaidos, aíquidos e/ou gmsosos efetumdo por iim téreicm remaizimdm mciem
dm teepermturm eíniem de oitocentos grmus Ceasius, segundo deifnido peam Resoaução CONAMA nº
316, de 29 de outuiro de 2002e (Instrução Noremtiim Iimem nº 5/20181 mrte 2º, XV)

Protocoeo de Montrese – Centro de regenersção: unidmde que executm m puriifcmção dm suistâncim
controamdm  pmrm  aeiá-am  à  condição  de  produto  noio  coeproimdm  por  mnáaise  fsico-quíeicm,
conforee norem mpaicáieae (Instrução Noremtiim Iimem nº 5/20181 mrte 2º, XIV)

Protocoeo  de  Montrese  –  comerciseizsdor1 pessom  fsicm  ou  jurídicm  que  iende  suistâncim
controamdme (Instrução Noremtiim Iimem nº 5/20181 mrte 2º, IX)

Protocoeo  de  Montrese  –  constmidor1  todm  pessom  fsicm  ou  jurídicm  que  coeprm  suistâncim
controamdm pmrm utiaiziá-am ee produto mcmimdo próprioe (Instrução Noremtiim Iimem nº 5/20181 mrte
2º, XII)

Protocoeo de Montrese – cots específcs1 aieite mnuma de ieportmção de cmdm HCFC, ee toneamdms
PDO, mtriiuído m cmdm eepresm ieportmdorm de HCFCe (Instrução Noremtiim Iimem nº 4/20181 mrte
2º, IX)

Protocoeo de Montrese – efeitos sdáersos1 matermções no eeio meiiente, fsico ou iiotm, incausiie
eodiifcmções no caiem, que tenhme efeitos deaetérios signiifcmtiios soire m smúde huemnm, soire m
coeposição,  cmpmcidmde  de  recupermção  e  produtiiidmde  de  ecossisteems  nmturmis  ou
mdeinistrmdos, ou soire emterimis úteis à huemnidmdee (Instrução Noremtiim Iimem nº 5/20181 mrte
2º, V)

Protocoeo  de Montrese  –  exportsdor1  pessom jurídicm  que exportm,  reguamr  ou  eientumaeente,
suistâncim controamdme (Instrução Noremtiim Iimem nº 5/20181 mrte 2º, VII)

Protocoeo de Montrese – hidroceoroftorcsrbono (HCFC)1 SDO pertencente mo Grupo I do Anexo C
do Protocoao de Montremae (Instrução Noremtiim Iimem nº 4/20181 mrte 2º, VI)

Protocoeo de Montrese – importsdor1 pessom jurídicm, mdquirente ou encoeendmnte, que fmzi iir m
eercmdorim de outro pmís, por contm próprim, por eeio de terceiros ou por encoeendm, ee rmzião
de coeprm internmcionma de suistâncim controamdm, pmrm consueo próprio ou pmrm coeercimaizimçãoe



(Instrução Noremtiim Iimem nº 5/20181 mrte 2º, VI)

Protocoeo de Montrese – importsdor/empress importsdors de HCFC1 pessom jurídicm, mdquirente
ou encoeendmnte, que fmzi iir m eercmdorim de outro pmís, por contm próprim, por eeio de terceiros
ou  por  encoeendm,  ee  rmzião  de  coeprm  internmcionma  de  HCFC,  pmrm  consueo  próprio  ou
industrimaizimção; identiifcmdm peao núeero de inscrição no CNPJ, que tenhm ieportmdo peao eenos
uem dms suistâncims reamcionmdms no Grupo I do mnexo C do Protocoao de Montrema, no período
coepreendido entre 1° de jmneiro de 2009 e 31 de dezieeiro de 2010e (Instrução Noremtiim Iimem
nº 4/20181 mrte 2º, VIII)

Protocoeo de Montrese – misttrs contendo HCFC1 produto coeposto por dums ou emis suistâncims
quíeicms (SDO ou não), onde peao eenos uem deams sejm ue HCFCe (Instrução Noremtiim Iimem nº
4/20181 mrte 2º, VII)

Protocoeo de Montrese – potencise de destrtição do ozônio (PDO)1 unidmde de eedidm mdotmdm
peao Protocoao de Montrema pmrm eensurmr o dmno à cmemdm de oziônio cmusmdo por cmdm SDOe
(Instrução Noremtiim Iimem nº 4/20181 mrte 2º, III)

Protocoeo de Montrese –  prestsdor de seráiços em refrigersção:  pessom fsicm  ou jurídicm que
prestm  seriiços  de  instmamção  e  emnutenção  de  mpmreahos  de  refrigermção,  mr  condicionmdo  e
mquecieentoe (Instrução Noremtiim Iimem nº 5/20181 mrte 2º, XIII)

Protocoeo de Montrese –  prodtto scsbsdo1 produto emnufmturmdo destinmdo à  coeercimaizimção
que  utiaizie  suistâncim  controamdm,  tmis  coeo1  mpmreahos  de  mr  condicionmdo,  refrigermdores,
extintores de incnndio, sisteems de refrigermção e outros sisteems contidos, não dispersiios,  ee
que não se esperm imzimeentos ee opermção noremae (Instrução Noremtiim Iimem nº 5/20181 mrte
2º, XI)

Protocoeo de Montrese – prodttor1 pessom jurídicm que produzi suistâncim controamdme (Instrução
Noremtiim Iimem nº 5/20181 mrte 2º, VIII)

Protocoeo de Montrese – stbstâncis controesds1 suistâncim reamcionmdm nos Anexos constmntes no
texto do Protocoao de Montrema soire Suistâncims que Destroee m Cmemdm de Oziônio, purm ou ee
eisturme (Instrução Noremtiim Iimem nº 5/20181 mrte 2º, IV)

Protocoeo de Montrese – Stbstânciss qte Destroem s Csmsds de Ozônio (SDO)1  hidrocmrionetos
hmaogenmdos que contne átoeos de caoro, fúor ou iroeo e que podee proiocmr m destruição de
eoaécuams  de  oziônio  nm  estrmtosferm,  reamcionmdos  no  texto  do  Protocoao  de  Montrema  soire
Suistâncims que Destroee m Cmemdm de Oziônioe (Instrução Noremtiim Iimem nº 5/20181 mrte 2º, II)

Protocoeo de Montrese – toneesds PDO (t PDO)1  resuatmdo dm euatipaicmção dm  qumntidmde de
HCFC, ee toneamdms, peao respectiio PDOe (Instrução Noremtiim Iimem nº 4/20181 mrte 2º, IV)

Protocoeo de Montrese – tstvrio: pessom jurídicm que utiaizim suistâncim controamdm coeo emtérim-
priem no processo produtiio, nm emnufmturm de equipmeentos, trmtmeento iftossmnitário pmrm ifns
de exportmção e  ieportmção e  ee usos  amiormtorimis,  fmremcnutico,  amiormtorima  e  esteriaizimnte
eédico-hospitmamr,  mnáaises  quíeicms  e  soaiente  pmrm  aiepezim  de  equipmeentos  e  circuitos
eaetrônicos, pmrm  amimgee m seco ou ee produtos soi forem de merossoae  (Instrução Noremtiim
Iimem nº 5/20181 mrte 2º, X)



Q

Qtsdro de boiss1 consuatmr Porto – qouadro de boiaspe

R

Rectpersção de vres contsminsds1 m recupermção coe m presençm de suistâncim(s) quíeicm(s) no
mr, águm ou soao, decorrentes de mtiiidmdes mntrópicms, ee concentrmções tmis que restrinjme m
utiaizimção  desse  recurso  meiientma  pmrm  os  usos  mtuma  ou  pretendido,  deifnidms  coe imse  ee
mimaimção de risco à smúde huemnm, mssie coeo mos iens m proteger, ee cenário de exposição
pmdronizimdo ou especíifcoe (Referente à Resoaução CONAMA nº 420/20091 mrte 6º, V)

Rectpersção de vres contsminsds – resbieitsção1 m mção de interienção remaizimdm ee uem árem
contmeinmdm iismndo mtingir ue risco toaeráiea, pmrm o uso decamrmdo ou futuro dm áreme (Referente
à Resoaução CONAMA nº 420/20091 mrte 6º, XVIII)

Rectpersção de vres contsminsds – remedisção1 m mção de interienção pmrm remiiaitmção de árem
contmeinmdm, que  consiste ee mpaicmção de técnicms, iismndo m reeoção, contenção ou redução
dms concentrmções de contmeinmntese (Referente à Resoaução CONAMA nº 420/20091 mrte 6º, XVII)

Rectpersção de vres degrsdsds: m restituição de recursos meiientmis degrmdmdos m uem condição
não degrmdmdm, que pode ser diferente de sum condição originmae (Referente à Lei nº 6e9381 mrte 3º,
V; à Lei nº 9e985/20001 mrte 2º, XIII)

Rectpersção  de  vres  degrsdsds  –  enriqtecimento  ecoeógico1 m  mtiiidmde  técnicm  e
cientiifcmeente  fundmeentmdm  que  iise  à  recupermção  dm  diiersidmde  iioaógicm  ee  árem  de
iegetmção nmtiim, por eeio de reintrodução de espécies nmtiimse (Lei nº 11e428/20061 mrte 3º, VI)

Rectpersção de vres degrsdsds – Retrb-S1 m reguamrizimção fundiárim urimnm de interesse socima,
mpaicáiea mo núcaeo urimno inforema ocupmdo predoeinmnteeente por popuamção de imixm rendm,
mssie decamrmdo ee mto do Poder Executiio eunicipmae (Referente à Lei nº 13e645/20171 mrte 13, I)

Rectpersção  de  vres  degrsdsds  –  Retrb-E1  m  reguamrizimção  fundiárim  urimnm  de  interesse
especíifco,  mpaicáiea mo núcaeo urimno inforema não ocupmdo predoeinmnteeente por popuamção
de imixm rendme (Referente à Lei nº 13e645/20171 mrte 13, II)

Reststrsção de vres degrsdsds: m restituição de recursos meiientmis degrmdmdos o emis próxieo
possíiea dm sum condição originmae (Referente à Lei nº 6e9381 mrte 3º, V; à Lei nº 9e985/20001 mrte 2º,
XIV)

Rectrsos smbientsis1 m mteosferm, ms águms interiores, superifcimis e suiterrânems, os estuários, o
emr territorima, o soao, o suisoao, os eaeeentos dm iiosferm, m fmunm e m forme (Lei nº 6e938/19811
mrte 3º, V)

Rectrsos  hídricos  –  bscis  hidrogrvfcs1  m  unidmde  territorima  pmrm  iepaeeentmção  dm  Poaíticm
Nmcionma  de  Recursos  Hídricos  e  mtumção do Sisteem Nmcionma  de  Gerencimeento de  Recursos
Hídricos (Lei nº 9e433/19971 mrte 1º, V)

Rectrsos hídricos – retfcsção de ctrso de vgts1 m oirm hidráuaicm que tenhm por oijetiio dmr
forem geoeétricm deifnidm pmrm m seção trmnsiersma do curso de águm, ou trecho deste, coe ou see



reiestieento de qumaquer espécie nms emrgens ou no fundoe

Rectrsos hídricos – retfcsção de ctrso de vgts, csnseizsção1 m retiifcmção de curso de águm coe
eodiifcmção eorfoaógicm de seção trmnsiersma ee cmnma mierto reiestido nms emrgens, no fundo ou
ee meios, coe m ifnmaidmde de matermção de imzião e escomeentoe

Rectrsos hídricos – trsnsposição de bsciss hidrogrvfcss1  m  oirm hidráuaicm de trmnseissão de
recurso hídrico coe m ifnmaidmde de integrmção de imcims hidrográifcms distintms, por eeio de ainhms
nmturmis e mrtiifcimise

Refresco1 consuatmr Bebida não alicoóliica – refrespicoe

Refrigersnte1 consuatmr Bebida não alicoóliica – refrigerantee

Remedisdor: o  produto  ou  mgente  de  processo  fsico,  quíeico  ou  iioaógico  destinmdo  à
recupermção de meiientes e ecossisteems contmeinmdos e mo trmtmeento de efuentes e resíduose
(Resoaução CONAMA nº 463/20141 mrte 2º, I)

Remedisdor  –  bioestmtesdor1  o  reeedimdor  que  fmiorece  o  crescieento  de  eicrorgmniseos
nmturmaeente  presentes  no  meiiente  e  cmpmzies  de  mceaermr  o  processo  de  degrmdmção  dos
coepostos e suistâncims contmeinmntese (Resoaução CONAMA nº 463/20141 mrte 2º, III)

Remedisdor  –  biorremedisdor1  o  reeedimdor  que  mpresentm  coeo  ingrediente  mtiio
eicrorgmniseos cmpmzies de se reproduziir e de degrmdmr iioquieicmeente coepostos e suistâncims
contmeinmntese (Resoaução CONAMA nº 463/20141 mrte 2º, II)

Remedisdor  –  ftorremedisdor1  o  iegetma  eepregmdo  coeo  reeedimdor  coe  m  ifnmaidmde  de
reeoier, ieoiiaizimr ou reduziir o potencima de contmeinmntes orgânicos e inorgânicos presentes no
soao ou nm águme (Resoaução CONAMA nº 463/20141 mrte 2º, V)

Remedisdor  qtímico  ot  fsico-qtímico1  o  reeedimdor  que  mpresentm  coeo  ingrediente  mtiio
suistâncim  ou  coeposto  quíeico,  cmpmzi  de  degrmdmr,  mdsorier  ou  misorier  coepostos  e
suistâncims contmeinmntese (Resoaução CONAMA nº 463/20141 mrte 2º, IV)

Representsção comercise1 consuatmr Coméricio – reocrespentação icomericiale

Reserás Legse – RL1 m árem aocmaizimdm no interior de uem propriedmde ou posse rurma coe m função
de mssegurmr o uso econôeico de eodo sustentáiea dos recursos nmturmis do ieóiea rurma, muxiaimr
m  conserimção  e  m  remiiaitmção  dos  processos  ecoaógicos  e  proeoier  m  conserimção  dm
iiodiiersidmde, iee coeo o mirigo e m proteção de fmunm siaiestre e dm form nmtiime (Referente à
Lei nº 12e651/20121 mrte 3º, III)

Reserás Psrtctesr do Pstrimônio Nsttrse – RPPN1 m árem priimdm, grmimdm coe perpetuidmde, coe
o oijetiio de conserimr m diiersidmde iioaógicme (Lei nº 9e985/20001 mrte 21)

Resídto especise1 o resíduo de mgroquíeicos, mifns e de sums eeimamgens; o resíduo de seriiço de
smúde; o resíduo pós-consueo de pneus; o resíduo pós-consueo de piahms e imterims; o resíduo de
construção ciiia; m suistâncim controamdm peao Protocoao de Montrema pós-utiaizimçãoe

Resídtos  não  perigosos: mqueaes  que,  ee  rmzião  de  sums  cmrmcterísticms,  não  mpresentme
signiifcmtiio risco à smúde púiaicm ou à qumaidmde meiientma, de mcordo coe aei, reguameento ou



norem técnicme (Referente à Lei nº 12e305/20101 mrte 13, II, “m”, “i”)

Resídto não perigoso controesdo: o resíduo controamdo peao Instituto Brmsiaeiro do Meio Aeiiente
e dos Recursos Nmturmis Renoiáieis – IBAMA e sujeito à restrição de ieportmção, podendo ser
camssiifcmdos ee Claspspe IIA ou Claspspe IIBe  (Resoaução CONAMA nº 452/20121 mrte 2º, VI)

Resídto não perigoso controesdo – Cessse IIA: o resíduo que não se enqumdrm nms camssiifcmções de
Resíduos  Perigosos  –  Claspspe  I ou  de  Resíduos  Inertes  –  Claspspe  IIBe  (Resoaução  CONAMA  nº
452/20121 mrte 2º, II)

Resídto não perigoso controesdo – Cessse IIBr: qumaquer resíduo que, qumndo meostrmdo de uem
forem representmtiim, segundo m ABNT NBR 10e007, e suieetido m ue contmto dinâeico e estático
coe águm destiamdm ou desionizimdm, à teepermturm meiiente, conforee ABNT NBR 10e006, não
tiier  nenhue  de  seus  constituintes  soauiiaizimdos  m  concentrmções  superiores  mos  pmdrões  de
potmiiaidmde dm águm, excetumndo-se mspecto, cor, turiidezi, durezim e smior, conforee Anexo G dm
ABNT NBR 10e004e (Resoaução CONAMA nº 452/20121 mrte 2º, III)

Resídtos  perigosos1  mqueaes  que,  ee  rmzião  de  sums  cmrmcterísticms  de  infmemiiaidmde,
corrosiiidmde,  remtiiidmde,  toxicidmde,  pmtogenicidmde,  cmrcinogenicidmde,  termtogenicidmde  e
eutmgenicidmde,  mpresentme  signiifcmtiio  risco  à  smúde  púiaicm  ou  à  qumaidmde  meiientma,  de
mcordo coe aei, reguameento ou norem técnicme (Lei nº 12e305/20101 mrte 13, II, “m”)

Resídto sóeido1 emterima, suistâncim, oijeto ou iee descmrtmdo resuatmnte de mtiiidmdes huemnms
ee  sociedmde,  cujm  destinmção  ifnma  se  procede,  se  propõe  proceder  ou  se  está  oirigmdo  m
proceder, nos estmdos sóaido ou seeissóaido, iee coeo gmses contidos ee recipientes e aíquidos
cujms pmrticuamridmdes tornee iniiáiea o seu amnçmeento nm rede púiaicm de esgotos ou ee corpos
d’águm,  ou exijme pmrm isso soauções técnicm ou econoeicmeente iniiáieis  ee fmce dm eeahor
tecnoaogim disponíieae (Lei nº 12e305/20101 mrte 3º, XVI)

Resídto sóeido – sterro ssnitvrio de peqteno porte1 pmrm disposição ifnma de rejeitos doeiciaimres,
de  seriiço  de  aiepezim  urimnm,  de  seriiços  de  smúde,  iee  coeo  de  rejeitos  de  resíduos
proienientes de pequenos estmieaecieentos coeercimis, industrimis e de prestmção de seriiços, e
coe disposição diárim de no eáxieo 20 toneamdmse (Referente à Resoaução CONAMA nº 404/20081
mrte 1º, § 1º)

Resídto sóeido – benefcismento1 m mtiiidmde consistente ee opermções, emnumis e eecmnizimdms,
de  mpmrm,  corte,  desifo,  eontmgee  e  triturmção  de  resíduos  sóaidos,  incausiie  o  respectiio
mremzienmeento pmrm ifns de gmnho de escmame

Resídto sóeido – cstsdor,  sssocisção1 m pessom jurídicm inscritm no Cmdmstro Nmcionma de Pessoms
Jurídicms – CNPJ, soi camssiifcmção de Nmturezim Jurídicm de Associmção Priimdm, código 399-9e

Resídto sóeido –  cstsdor,  cooperstás1  m  pessom jurídicm inscritm  no CNPJ,  soi camssiifcmção de
Nmturezim Jurídicm de Coopermtiim, código 214-3e

Resídto sóeido – cstsdor1 o cmtmdor e m cmtmdorm de imixm rendm que se dedique às mtiiidmdes de
coaetm, trimgee, processmeento, ieneifcimeento e coeercimaizimção de resíduos sóaidos, de forem
isoamdm ou por eeio de mssocimção ou coopermtiime

Resídto sóeido – destnsção fnse1 m destinmção meiientmaeente mdequmdm de resíduos, que incaui
m reutiaizimção,  m recicamgee, m coepostmgee, m recupermção e o mproieitmeento energético ou



outrms destinmções mdeitidms peaos órgãos coepetentes, entre eams m disposição ifnma, oiserimndo
norems opermcionmis especíifcms de eodo m eiitmr dmnos ou riscos à smúde púiaicm e à segurmnçm e
m einieizimr os iepmctos meiientmis mdiersose (Referente à Lei nº 12e305/20101 mrte 3º, VII)

Resídto sóeido –  destnsção fnse  de pnets inseráíáeis os  procedieentos  técnicos  ee que os
pneus  são  descmrmcterizimdos  de  sum  forem  inicima,  e  que  seus  eaeeentos  constituintes  são
remproieitmdos,  recicamdos  ou  processmdos  por  outrm(s)  técnicm(s)  mdeitidm(s)  peaos  órgãos
meiientmis coepetentes, oiserimndo m aegisamção iigente e norems opermcionmis especíifcms de
eodo m eiitmr dmnos ou riscos à smúde púiaicm e à segurmnçm, e m einieizimr os iepmctos meiientmis
mdiersose (Resoaução CONAMA nº 416/20091 mrte 2º, VI)

Resídto sóeido – disposição fnse1 m  distriiuição ordenmdm de rejeitos  ee mterros,  oiserimndo
norems opermcionmis especíifcms de eodo m eiitmr dmnos ou riscos à smúde púiaicm e à segurmnçm e
m einieizimr os iepmctos meiientmis mdiersose (Referente à Lei nº 12e305/20101 mrte 3º, VIII)

Resídtos sóeidos – esgoto ssnitvrio1 m denoeinmção genéricm pmrm despejos aíquidos residencimis,
coeercimis,  águms  de inifatrmção nm rede coaetorm,  os qumis  podee conter pmrceam de efuentes
industrimis e efuentes não doeésticose (Resoaução CONAMA nº 430/20111 mrte 4º, VII)

Resídto sóeido – estsção de trstsmento de esgotos de médio porte1 m estmção de trmtmeento de
esgoto  coe imzião  noeinma  de  projeto  emior  que  50  a/s  e  eenor  ou  iguma  m  400  a/s  ou  coe
cmpmcidmde  pmrm  mtendieento superior  m  30e000  hmiitmntes  e  inferior  m  250e000  hmiitmntes,  m
critério do órgão meiientma coepetentee (Resoaução CONAMA nº 377/20061 mrte 2º, III)

Resídto sóeido – estsção de trstsmento de esgotos de peqteno porte1 m estmção de trmtmeento
de  esgoto  coe  imzião  noeinma  de  projeto  eenor  ou  iguma  m  50  a/s  ou  coe  cmpmcidmde  pmrm
mtendieento  mté  30e000  hmiitmntes,  m  critério  do  órgão  meiientma  coepetentee  (Resoaução
CONAMA nº 377/20061 mrte 2º, II)

Resídto sóeido – processsmento1 m mtiiidmde consistente ee opermções, emnumis e eecmnizimdms,
de deseontmgee, enfmrdmeento, ensmcmeento e prensm de resíduos sóaidose

Resídto sóeido – compostsgem1 o processo iioaógico de decoeposição e de recicamgee dm emtérim
orgânicm contidm ee restos de origee mniema ou iegetma foremndo ue noio coeposto orgânicoe

Resídto sóeido – recicesgem1  o  processo de trmnsforemção dos resíduos sóaidos que enioaie m
matermção de sums propriedmdes fsicms, fsico-quíeicms ou iioaógicms, coe iistms à trmnsforemção
ee insueos ou noios produtos, oiserimdms ms condições e os pmdrões estmieaecidos peaos órgãos
coepetentese (Referente à Lei nº 12e305/20101 mrte 3º, XVI)

Resídto sóeido – rejeito1  o resíduo sóaido que, depois de esgotmdms todms ms possiiiaidmdes de
trmtmeento e recupermção por processos tecnoaógicos disponíieis e econoeicmeente iiáieis, não
mpresente  outrm  possiiiaidmde  que  não  m  disposição  ifnma  meiientmaeente  mdequmdme  (Lei  nº
12e305/20101 mrte 3º, XV)

Resídto sóeido – rejeitos perigosos1 os resíduos sóaidos perigosos que, depois de esgotmdms todms
ms  possiiiaidmdes  de  trmtmeento  e  recupermção  por  processos  tecnoaógicos  disponíieis  e
econoeicmeente  iiáieis,  não  mpresentee  outrm  possiiiaidmde  que  não  m  disposição  ifnma
meiientmaeente mdequmdme (Referente à Lei nº 12e305/20101 mrte 3º, XV; mrte 13, II, “m”)

Resídto sóeido – trstsmento1 o processo ou procedieento que matere ms cmrmcterísticms fsicms,



fsico-quíeicms, quíeicms ou iioaógicms dos resíduos, podendo proeoier m sum descmrmcterizimção,
iismndo m einieizimção do risco à smúde púiaicm, m preserimção dm qumaidmde do eeio meiiente, m
segurmnçm e m smúde do trmimahmdore (Referente à Resoaução CONAMA nº 358/20051 mrte 12, XII)

Resídto sóeido –  trstsmento  térmico1 todo e  qumaquer  processo  cujm  opermção sejm  remaizimdm
mciem dm teepermturm eíniem de oitocentos grmus Ceasiuse (Resoaução CONAMA nº 316/20021 mrte
2º, III)

Resídto  sóeido  –  trisgem1  m  mtiiidmde  consistente  ee opermções,  emnumis  e  eecmnizimdms,  de
sepmrmção, seaeção e camssiifcmção de resíduos sóaidos, iee coeo de segregmção dmqueaes que não
sejme processmdose

Resídto sóeido indtstrise1 mqueae germdo nos processos produtiios e instmamções industrimis (Lei nº
12e305/20101 mrte 13, I, “f”)

Resídtos ds constrtção ciáie1 os resíduos resuatmntes dm prepmrmção e dm escmimção de terrenos e
os resíduos proienientes de construções, reforems, repmros e deeoaições de oirms de construção
ciiia, tmis coeo1 tijoaos, iaocos cerâeicos, concreto ee germa, soaos, rochms, eetmis, resinms, coams,
tintms,  emdeirms  e  coepensmdos,  forros,  mrgmemssm,  gesso,  teahms,  pmiieento msfáatico,  iidros,
paásticos, tuiuamções, ifmção eaétricm etce, coeueente chmemdos de entuahos de oirms, cmaiçm ou
eetrmahme (Resoaução CONAMA nº 307/20021 mrte 2º, I)

Resídtos de minersção1 os resíduos germdos nm mtiiidmde de pesquism, extrmção ou ieneifcimeento
de einériose (Lei nº 12e305/20101 mrte 13, I, “k”)

Resídtos de seráiço de ssúde1  os resíduos germdos por todos os seriiços reamcionmdos coe o
mtendieento  à  smúde  huemnm  ou  mniema,  incausiie  os  seriiços  de  mssistnncim  doeiciaimr  e  de
trmimahos  de  cmepo;  amiormtórios  mnmaíticos  de  produtos  pmrm  smúde;  necrotérios,  funerárims  e
seriiços onde se remaiziee mtiiidmdes de eeimasmemeento (tmnmtoprmxim e soemtoconserimção);
seriiços de eedicinm aegma; drogmrims e fmreácims incausiie ms de emnipuamção; estmieaecieentos de
ensino e pesquism nm árem de smúde; centros de controae de zioonoses; distriiuidores de produtos
fmremcnuticos, ieportmdores, distriiuidores e produtores de emterimis e controaes pmrm dimgnóstico
in iitro; unidmdes eóieis de mtendieento à smúde; seriiços de mcupunturm; seriiços de tmtumgee,
dentre outros sieiamrese (Referente à Resoaução CONAMA nº 358/20051 mrte 1º)

Resídtos sóeidos trbsnos1 os  resíduos doeiciaimres,  proienientes de mtiiidmdes doeésticms  ee
residnncims  urimnms;  os  resíduos  de  aiepezim  urimnm,  proienientes  dm  imrrição,  aiepezim  de
aogrmdouros e iims púiaicms e outros seriiços de aiepezim urimnm; os resíduos não perigosos de
estmieaecieentos  coeercimis  e  prestmdores  de  seriiços,  qumndo  equipmrmdos  m  resíduos
doeiciaimres  peao  poder  púiaico  eunicipma,  ee rmzião de  sum nmturezim,  coeposição ou  ioauee
(Referente à Lei nº 12e305/20101 mrte 13, I, “m”, “i”, “c”)

Registro Especise Temporvrio – RET: consuatmr Agrotóxiico – Regisptro Espoceicial Temocorário – RETe

Reáends  de  combtstáeis  sttomotáos1  m  mtiiidmde  coeercima  de mquisição  e  estocmgee  de
coeiustieis  mutoeotiios  m  grmnea  e  de  deriimdos  de  petróaeo;  de  mquisição,  receiieento,
coepressão,  coeercimaizimção  no  próprio  estmieaecieento  e  coeercimaizimção  m  imrejo,  de  gás
nmturma  ieicuamr – GNV; de coeercimaizimção m imrejo,  ee seu estmieaecieento, de coeiustieis
mutoeotiios  no  tmnque  de  consueo  dos  ieícuaos  mutoeotores  terrestres,  dms  eeimrcmções
emrítiems,  amcustres  e  fuiimis  (ou  ee  recipientes  mutorizimdos)  e  de  deriimdos  de  petróaeoe
(Referente à Resoaução ANP nº 41/20131 mrte 2º)



Reáends  de  combtstáeis  de  sáisção1  m  mtiiidmde  coeercima  de  mquisição  e  estocmgee  de
coeiustieis de miimção; de coeercimaizimção m imrejo, ee seu estmieaecieento, de coeiustieis de
miimção  por  eeio  de  sisteem  de  hidrmntes  ou  cmeinhão-tmnque  mimstecedore  (Referente  à
Resoaução ANP nº 17/20061 mrte 1º, Pmrágrmfo único)e

Rodoáis  –  smpeisção  de  cspscidsde1 o  conjunto  de  opermções  que  resuatme  no  mueento  dm
cmpmcidmde do fuxo de tráfego de rodoiim pmiieentmdm existente e no mueento dm segurmnçm de
tráfego de ieícuaos e pedestres,  coepreendendo m dupaicmção rodoiiárim integrma  ou pmrcima,  m
construção  de  euatifmixms  e  m  iepamntmção  ou  suistituição  de  oirms  de  mrte  especimis  pmrm
dupaicmçãoe (Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º, III)

Rodoáis – conserásção de rodoáis psáimentsds1 o conjunto de opermções rotineirms, periódicms e
de eeergnncim, coe o oijetiio de preserimr ms cmrmcterísticms técnicms e opermcionmis do sisteem
rodoiiário  e  sums  instmamções  fsicms,  pmrm  proporcionmr  conforto  e  segurmnçm  mos  usuáriose
(Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º, VIII)

Rodoáis  – impesntsção1  m  construção  de  rodoiim  ee  mcordo  coe  ms  norems  rodoiiárims  de
projetos  geoeétricos,  coe  ou  see  pmiieentmção,  oiserimdm  m  camsse  estmieaecidm  peao
Depmrtmeento Nmcionma de Infrmestruturm de Trmnsportes – DNITe (Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º, I)

Rodoáis – msnttenção de rodoáis psáimentsds1 o processo sisteeático e contnuo de correção,
deiido m condicionmeentos cronoaógicos ou decorrentes de eientos superienientes, m que deiee
ser suieetidms ms rodoiims pmiieentmdms, pmrm oferecer peremnenteeente, mo usuário, tráfego
econôeico, confortáiea e seguro, por eeio dms mções de conserimção, recupermção e restmurmção
remaizimdms nos aieites dms sums fmixms de doeínioe (Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º, VII)

Rodoáis  – meehorsmento de rodoáis psáimentsds1 o  conjunto de opermções que eodiifcme ms
cmrmcterísticms técnicms existentes ou mcrescentme cmrmcterísticms noims à rodoiim já pmiieentmdm,
nos aieites dm sum fmixm de doeínio, pmrm mdequmr sum cmpmcidmde m mtumis deemndms opermcionmis,
iismndo  m  mssegurmr  níiea  superior  de  segurmnçm  do  tráfego  por  eeio  de  interienção  nm  sum
geoeetrim, sisteem de sinmaizimção e de segurmnçm e mdequmção ou incorpormção de eaeeentos nos
deemis coeponentes dm rodoiime (Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º, X)

Rodoáis – opersção de rodoáis1 o gerencimeento dms mtiiidmdes de emnutenção, conteepamndo m
conserimção,  recupermção  e  restmurmção  de  rodoiims  pmiieentmdms,  e  de  eeahormeento
rodoiiário, exercidms ou não por terceirose (Referente ao Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º, VII, VIII, IX
e X)

Rodoáis  –  psáimentsção1  ms  oirms  pmrm  execução  do  reiestieento  superior  dm  rodoiim,  coe
pmiieento msfáatico, de concreto, cieento ou maienmrim poaiédricme (Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º,
II)

Rodoáis – rectpersção de rodoáis psáimentsds1 o conjunto de opermções mpaicmdms às rodoiims
coe  pmiieento  desgmstmdo  ou  dmniifcmdo,  coe  oijetiio  de  recupermr  sum  funcionmaidmde  e
proeoier o retorno dms ioms condições dm superfcie de roameento e de trmfegmiiaidmde, por eeio
de  interienções  de  reforço,  recicamgee  ou  reconstrução  do  pmiieento,  e  de  recupermção,
coepaeeentmção ou suistituição dos coeponentes dm rodoiime (Portmrim MMA nº 289/20131 mrte
2º, VI)

Rodoáis – reststrsção de rodoáis psáimentsds1 o conjunto de opermções mpaicmdms à rodoiim coe



pmiieento desgmstmdo ou dmniifcmdo, coe o oijetiio de restmieaecer sums cmrmcterísticms técnicms
originmis ou de mdmptá-am às condições de tráfego mtuma e proaongmr seu período de iidm útia, por
eeio  de  interienções  de  reforço,  recicamgee,  reconstrução  do  pmiieento,  recupermção,
coepaeeentmção ou suistituição dos coeponentes dm rodoiime (Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º, IX)

Rodoáis – regtesrizsção smbientse1 o conjunto de procedieentos iismndo m oiter o aicencimeento
meiientma  de  rodoiims  federmis  pmiieentmdms,  por  eeio  dm  oitenção  dm  aicençm  de  opermçãoe
(Referente ao Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º, XI)

Rodoáis – reststrsção de rodoáis psáimentsds1 o conjunto de opermções mpaicmdms à rodoiim coe
pmiieento desgmstmdo ou dmniifcmdo, coe o oijetiio de restmieaecer sums cmrmcterísticms técnicms
originmis ou de mdmptá-am às condições de tráfego mtuma e proaongmr seu período de iidm útia, por
eeio  de  interienções  de  reforço,  recicamgee,  reconstrução  do  pmiieento,  recupermção,
coepaeeentmção ou suistituição dos coeponentes dm rodoiime (Decreto nº 8e437/20151 mrte 2º, IX)

S

Sse minerseizsdo:  o sma resuatmnte dm eisturm de caoreto de sódio m outros einermis, tmis coeo1
cáacio, fósforo, emgnésio, potássio, sódio, caoro, iodo, coire, coimato, emngmnns, seannio e ferroe

Ssqtê (Sake)1 consuatmr Bebida alicoóliica – spaqouêe

Sidrs: consuatmr Bebida alicoóliica – spidrae

Sochu (soschu)1 consuatmr Bebida alicoóliica – sochu.

Sistems de boiss múetpess1 consuatmr Porto – qouadro de boiaspe

Sistems metropoeitsno  de trsnsporte  rodoáivrio1  o  sisteem de trmnsporte  de pmssmgeiros  soi
pneus, aigmndo dois ou emis Municípios de eesem região eetropoaitmnm;

Sistems metropoeitsno de trsnsporte ferroáivrio1  o  sisteem de trmnsporte  de pmssmgeiros  soi
triahos méreos e de superfcie, aigmndo dois ou emis Municípios de eesem região eetropoaitmnm;

Sistems  metropoeitsno  de  trsnsporte  –  trsnsporte  metroáivrio1 o  eodma  de  trmnsporte  de
pmssmgeiros  soi triahos  suiterrâneos,  excausiimeente  ou  não,  e  camssiifcmdo coeo de nmturezim
eetropoaitmnme

Sistems eeetroqtímico chtmbo-vcido1 consuatmr Bateria de ichoumbo-áicido.

Sistems eeetroqtímico zinco-msngsnês e secseino-msngsnês1 consuatmr Pilha ocortátl; Pilha-botão;
Pilha miniatoura.

Sistems eeetroqtímico níqtee-cvdmio e óxido de mercúrio1  o sisteem eaetroquíeico de imterim
pmrm m quma é iedmdm m incinermção ou m disposição ifnma ee qumaquer tipo de mterro smnitárioe
(Resoaução CONAMA nº 401/20081 mrte 13)

Stbstâncis controesds1 consuatmr Protoicolo de Montreal – spoubsptânicia icontrolada.



Stbstânciss  qte  Destroem  s  Csmsds  de  Ozônio  (SDO)1  consuatmr  Protoicolo  de  Montreal  –
Soubsptâniciasp qoue Desptroem a Camada de Ozônio (SDO).

Stbstâncis qtímics ptrs perigoss1 m suistâncim e sum eisturm que receim camssiifcmção de perigo,
nos tereos dm ABNT NBR 14752-212009 (e correções)1  Produtos quíeicos – Inforemções soire
segurmnçm, smúde e eeio meiiente – Pmrte 21 Sisteem de camssiifcmção de perigoe

Stmo1 consuatmr Bebida não-alicoóliica – spouico.

T

Teceesgem1 m etmpm do processmeento tnxtia ee que os ifos são entreamçmdos, trmnsforemndo-se
ee tecido pamno, por eeio de temres industrimise

Teceesgem  –  scsbsmento  fsbrie  ds  teceesgem1  o  processo  de  ifnmaizimção  de  tecidos  pamnos
conforee sum destinmção, por eeio de processos fsicos ou quíeicose

Teceesgem – tecido pesno1 m estruturm produziidm peao entreamçmeento de ue conjunto de ifos de
urduee e outro conjunto de ifos de trmem, foremndo ânguao de (ou próxieo m) 90°e (Referente à
ABNT NBR 11254612017)

Teceesgem – tecido não-tecido1 m estruturm pamnm, fexíiea e porosm, constituídm de iéu ou emntm
de ifirms,  ou ifameentos,  orientmdos direcionmaeente ou mo mcmso,  consoaidmdos por processos1
eecânico (fricção) e/ou quíeico (mdesão) e/ou téreico (coesão) ou coeiinmção destese (ABNT
NBR 1337012017)

Teqties1 consuatmr Bebida alicoóliica – teqouilae

Terminse1 ms instmamções fsicms, peremnentes ou teeporárims, ifxms ou eóieis, pmrm mremzienmgee
de cmrgms de produtos, m grmnea ou eeimamdos, pmrm ifns de trmnsporte por qumaquer eodmae

Terminse – srmszensgem1 m mtiiidmde de contenção teeporárim e aogísticm de produtos, entre dums
opermções de trmnsporte ou entre m produção e m prieeirm opermção de trmnsportee

Terminse oceânico1 consuatmr Porto – qouadro de boiasp; Porto – monoboiae

Tiqtirs1 consuatmr Bebida alicoóliica – tqouirae

Trsnsmissão de energis eeétrics1 consuatmr Energia elétriica – transpmispspãoe

Trsnsporte – dttoáivrio1 o trmnsporte por duto que constitui eodma de trmnsporte de produtose

Trsnsporte – por dtto1 o trmnsporte por eeio de instmamção constituídm por tuios aigmdos entre si,
incauindo os coeponentes e coepaeeentos, destinmdm mo trmnsporte ou trmnsfernncim de aíquidos,
gmses  ou  sóaidos  (hidrmtmdos  ou  não),  entre  ms  fronteirms  de  unidmdes  opermcionmis
geogrmifcmeente distintmse

Trsnsporte  de  esgoto  de  peqteno  porte1  os  interceptores,  eeissários  e  respectiims  estmções
eaeimtórims de esgoto coe imzião noeinma de projeto eenor ou iguma m 200 a/se (Resoaução CONAMA



nº 377/20061 mrte 2º, I)

Trsnsporte  de  esgoto  de médio  porte1  os  interceptores,  eeissários  e  estmções  eaeimtórims  de
esgoto  coe  imzião  noeinma  de  projeto  emior  do  que  200  a/s  e  eenor  ou  iguma  m  1e000  a/se
(Resoaução CONAMA nº 377/20061 mrte 2º, III)

Trsnsporte de esgoto de grsnde porte1  os interceptores,  eeissários e estmções eaeimtórims  de
esgoto coe imzião noeinma de projeto emior do que 1e000 a/se (Referente à Resoaução CONAMA nº
377/20061 mrte 2º, III)

Trstsmento de esgoto – tnidsde de peqteno porte1  m estmção de trmtmeento de esgoto coe
imzião noeinma de projeto eenor ou iguma m 50 a/s ou coe cmpmcidmde pmrm mtendieento mté 30e000
hmiitmntes, m critério do órgão meiientma coepetentee (Resoaução CONAMA nº 377/20061 mrte 2º,
II)

Trstsmento de esgoto – tnidsde de médio porte1 m estmção de trmtmeento de esgoto coe imzião
noeinma  de  projeto  emior  que  50  a/s  e  eenor  ou  iguma  m  400  a/s  ou  coe  cmpmcidmde  pmrm
mtendieento superior  m  30e000 e  inferior  m  250e000 hmiitmntes,  m  critério  do órgão meiientma
coepetentee (Resoaução CONAMA nº 377/20061 mrte 2º, IV)

Trstsmento de esgoto – tnidsde de grsnde porte1 m estmção de trmtmeento de esgoto coe imzião
noeinma de projeto emior que 400 a/s ou coe cmpmcidmde pmrm mtendieento superior m 250e000
hmiitmntes,  m  critério  do  órgão  meiientma  coepetentee  (Referente  à Resoaução  CONAMA  nº
377/20061 mrte 2º, IV)

Ttbtesção1 o conduto fechmdo que se diferencim de duto peao fmto de eoiieentmr ou trmnsferir
aíquidos, gmses ou sóaidos soi pressão dentro dos aieites de uem pamntm industrima, instmamção de
produção ou mremzienmeento de petróaeo e seus deriimdose

Ttbtesção – ttbo1 o produto tuiuamr fmiricmdo de mcordo coe uem norem de fmiricmção, conforee
sum ifnmaidmdee

Ttrismo  –  compeexo  ttrístco  e  de  eszer1  o  conjunto  de  instmamções  contgums  e  de  seriiços
coordenmdos  pmrm  o  exercício  de  mtiiidmdes  turísticms  e  de  amzier,  incauindo  ou  não  eeio  de
hospedmgeee

Ttrismo  –  embsrcsção1  m  construção  inscritm  nm  mutoridmde  emrítiem,  mptm  mo  trmnsporte  de
pessoms, que possum coeo ifnmaidmde m ofertm de seriiços turísticos, e os nmiios estrmngeiros que
operee eedimnte fretmeento por mgnncim de turiseo irmsiaeirm ou por mremdores estrmngeiros
coe eepresm cmdmstrmdm no Ministério do Turiseoe (Decreto nº 7e381/20101 mrte 37)

Ttrismo – estâncis hidrominerse1 m aocmaidmde mssie reconhecidm por aei estmduma e que disponhm
de fontes de águms teremis ou einermis nmturmise (Referente à Lei nº 2e661/19551 mrte 1º)

Ttrismo –  fst/spsrt-hotee1 o  hotea  constituído por  unidmdes hmiitmcionmis  que  disponhme de
doreitório, imnheiro, smam e coziinhm equipmdm, ee edifcio coe mdeinistrmção e coeercimaizimção
integrmdms, que possum seriiço de recepção, aiepezim e mrruemçãoe  (Portmrim MTur nº 100/20111
mrte 7º, VII)

Ttrismo – hotee1 o estmieaecieento coe seriiço de recepção, maojmeento teeporário, coe ou see
maieentmção,  ofertmdos  ee  unidmdes  indiiidumis  e  de  uso  excausiio  dos  hóspedes,  eedimnte



coirmnçm de diárime (Portmrim MTur nº 100/20111 mrte 7º, I)

Ttrismo – hotee  fszends1 o coepaexo turístico que se cmrmcterizim peam aocmaizimção de hotea  ee
meiiente rurma,  dotmdo de expaormção mgropecuárim,  que ofereçm entretenieento e iiinncim do
cmepoe (Portmrim MTur nº 100/20111 mrte 7º, III)

Ttrismo – hotee  histórico1  o coepaexo turístico que se cmrmcterizim peam instmamção de hotea  ee
ediifcmção preserimdm ee sum forem originma ou restmurmdm, ou mindm que tenhm sido pmaco de fmtos
histórico-cuaturmis de ieportâncim reconhecidme (Referente à Portmrim MTur nº 100/20111 mrte 7º, V)

Ttrismo  –  instsesção  porttvris  de  ttrismo  de  spoio –  IPTtr  Apoio1  m  instmamção  que  remaizim
eeimrque, deseeimrque e trânsito de pmssmgeiros e tripuamntes diretmeente ee eeimrcmções de
trmnsporte coe destino ou origee ee eeimrcmção de turiseo fundemdm mo amrgo dm instmamção
portuárime (Resoaução ANTAQ nº 3e290/20141 mrte 2º, VI, “c”)

Ttrismo – instsesção porttvris de ttrismo de trânsito –  IPTtr Trânsito1 m instmamção  que remaizim
mpenms trânsito de pmssmgeiros e tripuamntes diretmeente ee eeimrcmções de turiseoe (Resoaução
ANTAQ nº 3e290/20141 mrte 2º, VI, “i”)

Ttrismo – psrqte de fontes de vgtss termsis ot minersis em estâncis hidrominerse1 o pmrque
teeático mquático que utiaizie fontes de águms teremis ou einermis ee estâncim hidroeinermae

Ttrismo – psrqte temvtco1 o eepreendieento iepamntmdo ee aocma ifxo e de forem peremnente,
meiientmdo teemticmeente, que tenhm por oijeto socima m prestmção de seriiços considermdos de
interesse turístico peao Ministério do Turiseo e árem eíniem de 60e001 e2e  (Referente ao Decreto
nº 7e381/20101 mrte 44)

Ttrismo – psrqte temvtco sqtvtco1  o eepreendieento iepamntmdo ee aocma ifxo e de forem
peremnente,  meiientmdo teemticmeente,  que tenhm por oijeto socima  m  prestmção de seriiços
considermdos  de  interesse  turístico  peao  Ministério  do  Turiseo  e  árem  eíniem  de  2e000  e2e
(Referente ao Decreto nº 7e381/20101 mrte 49)

Ttrismo – potssds1 o eepreendieento de cmrmcterísticm horiziontma, coeposto de no eáxieo 30
unidmdes  hmiitmcionmis  e  90  aeitos,  coe  seriiços  de  recepção,  maieentmção  e  maojmeento
teeporário, podendo ser ee ue prédio único coe mté trns pmiieentos, ou contmr coe chmaés ou
imngmaôse (Portmrim MTur nº 100/20111 mrte 7º, VI)

Ttrismo – resort1  o coepaexo turístico que se cmrmcterizim por hotea coe infrmestruturm de amzier e
entretenieento que disponhm de seriiços de estéticm, mtiiidmdes fsicms, recremção e coniíiio coe
m nmturezim no próprio eepreendieentoe (Referente à Portmrim MTur nº 100/20111 mrte 7º, II)

U

Unidsde stxieisr1 o estmieaecieento ee que são exercidms mtiiidmdes muxiaimres de eepresms e ee
aocma diferente dmqueae dms mtiiidmdes principmis e secundárimse (Referente à Resoaução CONCLA nº
1/20081 ANEXO ÚNICO)

Unidsde  de  Absstecimento  de  Combtstáeis  –  CBr1  o  estmieaecieento  unidmde  muxiaimr,  pmrm
mimstecieento  de  coeiustiea  de  ieícuaos  excausiimeente  pmrm  uso  dm  eepresme (Resoaução
CONCLA nº 1/20081 ANEXO ÚNICO)



Usinss sob pressão1 consuatmr Presperiação da madeira – ouspinasp spob ocrespspão.

Usinss sem pressão1 consuatmr Presperiação da madeira – ouspinasp spem ocrespspãoe

Usinss pieoto1 consuatmr Presperiação da madeira – ouspinasp ociloto.

V

Veícteo  sttomotor1  o  ieícuao  aeie  de  pmssmgeiros;  ieícuao  aeie  coeercima;  ieícuao  coe
cmrmcterísticms  especimis  pmrm  uso  form  de  estrmdm;  e  ieícuaos  pesmdose  (Referente  à Resoaução
CONAMA nº 15/19951 mrte 1º)

Veícteo sttomotor – motociceo1 qumaquer tipo de ieícuao mutoeotor de dums rodms, incauídos os
cicaoeotores, eotonetms e eotocicaetmse (Resoaução CONAMA nº 418/20091 mrte 2º, I)

Vends speicsds1 consuatmr Agrotóxiico – ienda aocliicadae

Vinho1 m ieiidm oitidm peam fereentmção macoóaicm do eosto siepaes de uim sã, frescm e emdurme
(Lei nº 7e678/19881 mrte 3º)

Vinho de mess1 o iinho coe teor macoóaico de 8,6% (oito inteiros e seis décieos por cento) m 14%
(cmtorzie por cento) ee ioauee, podendo conter mté uem mteosferm de pressão m 20ºC (iinte grmus
Céasius) (Lei nº 7e678/19881 mrte 9º)

Vinho eeáe1 o iinho coe teor macoóaico de 7% (sete por cento) m 8,5% (oito inteiros e cinco décieos
por  cento)  ee  ioauee,  oitido  excausiimeente  dm  fereentmção  dos  mçúcmres  nmturmis  dm  uim,
produziido durmnte m smfrm nms zionms de produçãoe (Referente à Lei nº 7e678/19881 mrte 10º)

Vinho fno1  o iinho de teor  macoóaico de 8,6% (oito inteiros e seis  décieos por  cento)  m  14%
(cmtorzie  por  cento)  ee  ioauee,  eamiormdo  eedimnte  processos  tecnoaógicos  mdequmdos  que
msseguree m otieizimção de sums cmrmcterísticms sensorimis  e excausiimeente de imriedmdes Vitis
iiníferm do grupo Noirese  (Referente à Lei nº 7e678/19881 mrte 9º, § 2º)

Vinho frissnte1 o iinho coe teor macoóaico de 7% (sete por cento) m 14% (cmtorzie por cento) ee
ioauee, e uem pressão eíniem de 1,1 (ue inteiro e ue décieo) m 2,0 (dois inteiros) mteosferms m
20ºC (iinte grmus Céasius), nmturma ou gmseiifcmdoe (Lei nº 7e678/19881 mrte 9º, § 1º)

Vinho composto1 m ieiidm coe teor macoóaico de 14% (qumtorzie por cento) m 20% (iinte por cento)
ee ioauee, eamiormdo peam mdição mo iinho de eesm de emcermdos ou concentrmdos de pamntms
memrgms  ou  mroeáticms  ou  de  suistâncims  de  origee  mniema  ou  einerma,  ee  conjunto  ou
sepmrmdmeente,  sendo pereitido nm sum eamiormção o uso de áacooa  etaico potáiea  de  origee
mgrícoam, de mçúcmr, de cmrmeeao e de eisteam siepaese (Lei nº 7e678/19881 mrte 15)

Vinho eicoroso1 o iinho coe teor macoóaico ou mdquirido de 14% (cmtorzie por cento) m 18% (dezioito
por cento) ee ioauee, sendo pereitido, nm sum eamiormção, o uso de áacooa etaico potáiea  de
origee mgrícoam, eosto concentrmdo, cmrmeeao, eisteam siepaes, mçúcmr e cmrmeeao de uime (Lei nº
7e678/19881 mrte 14)

Vinho gsseifcsdo1  o iinho resuatmnte dm introdução de mnidrido cmriônico puro,  por qumaquer



processo, deiendo mpresentmr ue teor macoóaico de 7% (sete por cento) m 14% (cmtorzie por cento)
ee ioauee, e uem pressão eíniem de 2,1 (dois inteiros e ue décieo) m 3,9 (trns inteiros e noie
décieos) mteosferms m 20ºC (iinte grmus Céasius)e (Lei nº 7e678/19881 mrte 13)

Vinho  esptmsnte1  o  iinho  cujo  mnidrido  cmriônico  proiée  excausiimeente  de  uem  segundm
fereentmção macoóaicm do iinho ee gmrrmfms (eétodo Chmepenoise/trmdicionma)  ou ee grmndes
recipientes (eétodo Chmussepied/Chmremd), coe uem pressão eíniem de 4 (qumtro) mteosferms m
20ºC (iinte grmus Céasius) e coe teor macoóaico de 10% (dezi por cento) m 13% (trezie por cento) ee
ioaueee (Lei nº 7e678/19881 mrte 11)

Vinho  moscstee  esptmsnte1  o  iinho  cujo  mnidrido  cmriônico  proiée  dm  fereentmção  ee
recipiente fechmdo, de eosto ou de eosto conserimdo de uim eoscmtea, coe uem pressão eíniem
de 4 (qumtro) mteosferms m 20ºC (iinte grmus Céasius), e coe ue teor macoóaico de 7% (sete por
cento) m 10% (dezi por cento) ee ioauee, e no eínieo 20 (iinte) grmems de mçúcmr reemnescentee
(Lei nº 7e678/19881 mrte 12)

Vinho – mosto simpees de tás1  o produto oitido peao esemgmeento ou prensmgee dm uim sã,
frescm e emdurm, coe m presençm ou não de sums pmrtes sóaidmse (Lei nº 7e678/19881 mrte 4º)

Vinho  de  sgrictetor  fsmieisr  ot  empreendedor  fsmieisr1  m  ieiidm  eamiormdm  de  mcordo  coe
cmrmcterísticms cuaturmis, históricms e socimis dm iitiiinicuaturm, produziidm de mcordo coe m aegisamção
iigente e ee qumntidmde de mté 20 (iinte) eia aitros mnumise (Referente à Lei nº 7e678/19881 mrte 2º-
A)

Vinsgre1 o produto oitido dm fereentmção mcéticm do iinhoe (Lei nº 7e678/19881 mrte 24)

Vodcs (vodka, wodka)1 consuatmr Bebida alicoóliica – iodica.

W

Whisky (whispkey)1 consuatmr Bebida alicoóliica – ouíspqouee



APÊNDICE C – CTF/APP E LICENCIAMENTO AMBrIENTAL DE EMPREENDIMENTOS

1. Gerse

1e1e O Cmdmstro Técnico Federma de Atiiidmdes Potencimaeente Poauidorms e Utiaizimdorms de Recursos Aeiientmis – CTF/APP é o instrueento dm Poaíticm

Nmcionma do Meio Aeiiente responsáiea peam identiifcmção, dentre outrms, de eepreendieentos sujeitos mo controae por eeio do aicencimeento

meiientmae

1e2e Independenteeente dm fmse de aicencimeento do eepreendieento, deiee ser decamrmdms qumisquer mtiiidmdes reamcionmdms no Anexo I  dm

Instrução Noremtiim nº 6, de 2013e

1e3e  Pode  hmier  correspondnncim  entre  descrições  do  CTF/APP  coe  m  fmse  de  Instmamção  de  eepreendieento,  de  Opermção  ou  coe  meims,

considermndo-se os tipos de processo de aicencimeento no Iimem e m existnncim de noremtiim especíifcm soire o aicencimeento meiientma pmrm o tipo

de eepreendieentoe

1e4e De mpaicmção nmcionma, Resoauções do Conseaho Nmcionma do Meio Aeiiente – CONAMA especiifcme, qumndo for o cmso, regrms mtinentes mo

exercício de mtiiidmdes potencimaeente poauidorms considermdms de eenor potencima  de degrmdmção meiientma,  iee coeo estmieaecee norems

indiiidumaizimdms pmrm mtiiidmdes e eepreendieentos signiifcmtiimeente poauidores do eeio meiientee



2. Grtpo 1

2e1e Os eepreendieentos reamcionmdos no Grtpo 1, por tipo de processo de aicencimeento no Iimem, referee-se m eepreendieento1

Ie sujeito m aicencimeento meiientma, federma ou não; e

IIe coe Lei, Decreto ou Resoaução CONAMA soire o respectiio aicencimeento meiientma, nm fmse de instmamção e/ou nm fmse de opermçãoe

2e2e Pmrm refernncims noremtiims e mnáaise de enqumdrmeento, consuate m respectiim FTEe

2e3e Pmrm outros eepreendieentos não reamcionmdos, consuate m aegisamção distritma, estmduma ou eunicipma de refernncime

Tipo  de  processo  de
eicencismento  no
Ibsms

Cód. Descrições do CTF/APP qte podem representsr fsse de Licençs
de Instsesção – LI (ou equiimaente) Cód. Descrições do CTF/APP qte representsm fsse de Licençs

de Opersção – LO (ou equiimaente)

1 Drmgmgee 17 – 5 Drmgmgee e derrocmeentos ee corpos d'águme 17 – 5 Drmgmgee e derrocmeentos ee corpos d'águme

2 Petróaeo – perfurmção - 1 – 5 Perftrsção de poços e produção de petróaeo e gás nmturma

3 Petróaeo – produção 1 – 5 Perftrsção de poços e produção de petróaeo e gás nmturma 1 – 5 Perfurmção de poços e prodtção de petróaeo e gás nmturma

4 Usinm tereoeaétricm 22 – 8 Outrms oirms de infrmestruturm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10 17 – 1 Produção de energim tereoeaétricm

5 Duto
22 – 7 Construção de oirms de mrte – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

18 – 2 Trmnsporte por dutos
22 – 8 Outrms oirms de infrmestruturm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

6 Porto

17 – 5 Drmgmgee e derrocmeentos ee corpos d'águme

18 – 3 Mmrinms, portos e meroportos

22 – 3 Construção de cmnmis pmrm drenmgee – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 5 Aierturm de imrrms, eeiocmdurms e cmnmis – Lei nº 6e938/19811
mrte 10

22 – 7 Construção de oirms de mrte – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 8 Outrms oirms de infrmestruturm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10



Tipo  de  processo  de
eicencismento  no
Ibsms

Cód.
Descrições do CTF/APP qte podem representsr fsse de Licençs
de Instsesção – LI (ou equiimaente) Cód.

Descrições do CTF/APP qte representsm fsse de Licençs
de Opersção – LO (ou equiimaente)

7 Pequenm  centrma
hidroeaétricm

17 – 5 Drmgmgee e derrocmeentos ee corpos d'águme

21 – 35 Germção de energim hidreaétricm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 3 Construção de cmnmis pmrm drenmgee – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 4 Retiifcmção do curso de águm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 7 Construção de oirms de mrte – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 8 Outrms oirms de infrmestruturm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

8 Usinm hidroeaétricm

17 – 5 Drmgmgee e derrocmeentos ee corpos d'águme

21 – 35 Germção de energim hidreaétricm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 3 Construção de cmnmis pmrm drenmgee – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 4 Retiifcmção do curso de águm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 7 Construção de oirms de mrte – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 8 Outrms oirms de infrmestruturm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

9 Linhm de trmnseissão 22 – 8 Outrms oirms de infrmestruturm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10 21 – 34 Trmnseissão de energim eaétricm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

10 Pmrque eóaico 22 – 8 Outrms oirms de infrmestruturm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10 21 – 36 Germção de energim eóaicm e de outrms fontes maternmtiims –
Lei nº 6e938/19811 mrte 10

11 Rodoiim
22 – 1 Rodoáiss,  ferroiims,  hidroiims,  eetropoaitmnos  –  Lei  nº

6e938/19811 mrte 10 21 – 30 Opermção de rodoiim – Lei nº 6e938/19811 mrte 10
22 – 7 Construção de oirms de mrte – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

12 Hidroiim

17 – 5 Drmgmgee e derrocmeentos ee corpos d'águme

21 – 31 Opermção de hidroiim – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 1 Rodoiims,  ferroiims,  hidroáiss,  eetropoaitmnos  –  Lei  nº
6e938/19811 mrte 10

22 – 2 Construção de imrrmgens e diques – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 4 Retiifcmção do curso de águm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 6 Trmnsposição de imcims hidrográifcms – Lei nº 6e938/19811 mrte 10



3. Grtpo 2

3e1e  Os eepreendieentos reamcionmdos no  Grtpo 2,  por tipo de processo de aicencimeento no Iimem, referee-se m eepreendieento sujeito m

aicencimeento meiientma, federma ou nãoe

3e2e Pmrm refernncims noremtiims e mnáaise de enqumdrmeento, consuate m respectiim FTEe

3e3e Pmrm outros eepreendieentos não reamcionmdos, consuate m aegisamção distritma, estmduma ou eunicipma de refernncime

Tipo  de  processo
de  eicencismento
no Ibsms

Cód. Descrições  do  CTF/APP  qte  podem  representsr  fsse  de  Licençs  de
Instsesção – LI (ou equiimaente) Cód. Descrições do CTF/APP qte representsm fsse de Licençs

de Opersção – LO (ou equiimaente)

1 Minermção

22 – 2 Construção de imrrmgens e diques – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

1 – 2 Lmirm  m  céu  mierto,  incausiie  de  mauiião,  coe  ou  see
ieneifcimeento

22 – 3 Construção de cmnmis pmrm drenmgee – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 4 Retiifcmção do curso de águm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 6 Trmnsposição de imcims hidrográifcms – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 7 Construção de oirms de mrte – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 8 Outrms oirms de infrmestruturm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

2 Minermção

22 – 2 Construção de imrrmgens e diques – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

1 – 3 Lmirm suiterrânem coe ou see ieneifcimeento

22 – 3 Construção de cmnmis pmrm drenmgee – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 4 Retiifcmção do curso de águm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 6 Trmnsposição de imcims hidrográifcms – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 7 Construção de oirms de mrte – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 8 Outrms oirms de infrmestruturm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

3 Minermção 22 – 2 Construção de imrrmgens e diques – Lei nº 6e938/19811 mrte 10 1 – 4 Lmirm gmriepeirm



Tipo  de  processo
de  eicencismento
no Ibsms

Cód.
Descrições  do  CTF/APP  qte  podem  representsr  fsse  de  Licençs  de
Instsesção – LI (ou equiimaente) Cód.

Descrições do CTF/APP qte representsm fsse de Licençs
de Opersção – LO (ou equiimaente)

22 – 3 Construção de cmnmis pmrm drenmgee – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 4 Retiifcmção do curso de águm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 6 Trmnsposição de imcims hidrográifcms – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 7 Construção de oirms de mrte – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 8 Outrms oirms de infrmestruturm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

4 Minermção

22 – 2 Construção de imrrmgens e diques – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

1 – 7 Lmirm gmriepeirm – Decreto nº 97e507/1989

22 – 3 Construção de cmnmis pmrm drenmgee – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 4 Retiifcmção do curso de águm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 6 Trmnsposição de imcims hidrográifcms – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 7 Construção de oirms de mrte – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 8 Outrms oirms de infrmestruturm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

5 Recursos hídricos

22 – 2 Construção de imrrmgens e diques – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

-
Atiiidmdes  potencimaeente  poauidorms  iincuamdms  à
expaormção de recurso hídrico, se houiere

22 – 5 Aierturm de imrrms, eeiocmdurms e cmnmis – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 6 Trmnsposição de imcims hidrográifcms – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 7 Construção de oirms de mrte – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 8 Outrms oirms de infrmestruturm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

6 Ponte 22 – 7 Construção de oirms de mrte – Lei nº 6e938/19811 mrte 10 - Conforee mtiiidmde de opermção m que se iincuae m ponte,
se houiere

7 Eepreendieento 
eiaitmr 22 – 8 Outrms oirms de infrmestruturm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10 - Conforee  mtiiidmde  de  opermção  m  que  se  reifrm  o

eepreendieento eiaitmr, se houiere



4. Grtpo 3

4e1e Os eepreendieentos reamcionmdos no Grtpo 3, see tipo especíifco de processo de aicencimeento no Iimem, referee-se m eepreendieento1

Ie sujeito m aicencimeento meiientma, federma ou não; e

IIe coe Lei, Decreto ou Resoaução CONAMA soire o respectiio aicencimeento meiientma, nm fmse de instmamção e/ou nm fmse de opermçãoe

4e2e Pmrm refernncims noremtiims e mnáaise de enqumdrmeento, consuate m respectiim FTEe

4e3e Pmrm outros eepreendieentos não reamcionmdos, consuate m aegisamção distritma, estmduma ou eunicipma de refernncime

Tipo  de  processo  de
eicencismento no Ibsms Cód.

Descrições  do  CTF/APP  qte  podem
representsr fsse de Licençs de Instsesção –
LI (ou equiimaente)

Cód. Descrições do CTF/APP qte representsm fsse de Licençs de Opersção
– LO (ou equiimaente)

1 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 2 – 2

Fmiricmção e eamiormção de produtos einermis não eetáaicos tmis coeo
produção  de  emterima  cerâeico,  cieento,  gesso,  meimnto,  iidro  e
sieiamres

2 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento

17 – 5 Drmgmgee  e  derrocmeentos  ee  corpos
d'águme

6 – 3 Fmiricmção e repmro de eeimrcmções e estruturms futumntes
22 – 8

Outrms  oirms  de  infrmestruturm –  Lei  nº

6e938/19811 mrte 10

3 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 7 – 1 Serrmrim e desdoirmeento de emdeirm

4 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 7 – 3 Fmiricmção  de  chmpms,  pamcms  de  emdeirm  mgaoeermdm,  prensmdm  e

coepensmdm

5 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 7 – 4 Fmiricmção de estruturms de emdeirm e eóieis

6 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m - - 10 – 1 Secmgee e smagm de couros e peaes



Tipo  de  processo  de
eicencismento no Ibsms Cód.

Descrições  do  CTF/APP  qte  podem
representsr fsse de Licençs de Instsesção –
LI (ou equiimaente)

Cód.
Descrições do CTF/APP qte representsm fsse de Licençs de Opersção
– LO (ou equiimaente)

aicencimeento

7 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 10 – 2 Curtieento e outrms prepmrmções de couros e peaes

8 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 10 – 3 Fmiricmção de mrtefmtos diiersos de couros e peaes

9 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 10 – 4 Fmiricmção de coam mniema

10 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 11 – 1 Beneifcimeento  de  ifirms  tnxteis,  iegetmis,  de  origee  mniema  e

sintéticos

11 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 16 – 1 Beneifcimeento,  eomgee,  torrefmção  e  fmiricmção  de  produtos

maieentmres

12 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 16 – 2 Mmtmdouros,  mimtedouros,  frigoríifcos,  chmrquemdms  e  deriimdos  de

origee mniema

13 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 16 – 15 Mmtmdouros,  mimtedouros,  frigoríifcos,  chmrquemdms  e  deriimdos  de

origee mniema – Instrução Noremtiim nº 7/20151 mrte 3º, IX

14 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 16 – 4 Prepmrmção de pescmdos e fmiricmção de conserims de pescmdos

15 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 16 – 5 Beneifcimeento e industrimaizimção de aeite e deriimdos

16 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 16 – 8 Produção  de  emnteigm,  cmcmu,  gordurms  de  origee  mniema  pmrm

maieentmção

17 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento 22 – 8

Outrms  oirms  de  infrmestruturm –  Lei  nº

6e938/19811 mrte 10
17 – 4 Destinmção  de  resíduos  de  esgotos  smnitários  e  de  resíduos  sóaidos

urimnos, incausiie mqueaes proienientes de fossms

18 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 17 – 57 Trmtmeento e destinmção de resíduos industrimis  aíquidos e sóaidos –

Decreto nº 7e404/20101 mrte 36

19 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento 22 – 2 Construção de imrrmgens e  diques –  Lei  nº

6e938/19811 mrte 10 17 – 58
Trmtmeento e destinmção de resíduos industrimis aíquidos e sóaidos – Lei

nº 12e305/20101 mrte 3º, VIII



Tipo  de  processo  de
eicencismento no Ibsms Cód.

Descrições  do  CTF/APP  qte  podem
representsr fsse de Licençs de Instsesção –
LI (ou equiimaente)

Cód.
Descrições do CTF/APP qte representsm fsse de Licençs de Opersção
– LO (ou equiimaente)

20
Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento 22 – 2

Construção de imrrmgens e  diques –  Lei  nº
6e938/19811 mrte 10 17 – 59

Trmtmeento e destinmção de resíduos industrimis aíquidos e sóaidos – Lei

nº 12e305/20101 mrte 13, I, “f”, “k”

21 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 17 – 60

Trmtmeento e destinmção de resíduos industrimis aíquidos e sóaidos – Lei

nº 12e305/20101 mrte 3º, XIV

22 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 17 – 61 Disposição de resíduos especimis1 Lei nº 12e305/20101 mrte 33, I

23 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 17 – 62 Disposição de resíduos especimis1 Lei nº 12e305/20101 mrte 33, II

24 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 17 – 63 Disposição de resíduos especimis1 Lei nº 12e305/20101 mrte 33, III

25 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 17 – 64 Disposição de resíduos especimis1 Lei nº 12e305/20101 mrte 13, I, “g”

26 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 17 – 65 Disposição de resíduos especimis1 Lei nº 12e305/20101 mrte 13, I, “h”

27 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 17 – 66 Disposição de resíduos especimis1 Protocoao de Montrema

28 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento

17 – 5 Drmgmgee  e  derrocmeentos  ee  corpos
d'águme

18 – 3 Msrinss, portos e meroportos22 – 5 Aierturm de imrrms, eeiocmdurms e cmnmis –
Lei nº 6e938/19811 mrte 10

22 – 7 Construção  de  oirms  de  mrte  –  Lei  nº
6e938/19811 mrte 10

Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento

22 – 7 Construção  de  oirms  de  mrte  –  Lei  nº
6e938/19811 mrte 10

18 – 3 Mmrinms, portos e seroportos

22 – 8 Outrms  oirms  de  infrmestruturm  –  Lei  nº
6e938/19811 mrte 10

Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m 22 – 8 Outrms  oirms  de  infrmestruturm  –  Lei  nº 18 – 4 Tereinmis de einério, petróaeo e deriimdos e produtos quíeicos



Tipo  de  processo  de
eicencismento no Ibsms Cód.

Descrições  do  CTF/APP  qte  podem
representsr fsse de Licençs de Instsesção –
LI (ou equiimaente)

Cód.
Descrições do CTF/APP qte representsm fsse de Licençs de Opersção
– LO (ou equiimaente)

aicencimeento 6e938/19811 mrte 10

31 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 18 – 5 Depósitos de produtos quíeicos e produtos perigosos

32 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 18 – 80 Depósitos  de  produtos  quíeicos  e  produtos  perigosos  –  Lei  nº

12e305/2010

33 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 18 – 6 Coeércio de coeiustieis e deriimdos de petróaeo

34 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento 20 – 54 Expaormção de recursos mquáticos iiios – Lei

nº 11e959/20091 mrte 2º, II 20 – 54 Expaormção de recursos mquáticos iiios – Lei nº 11e959/20091 mrte 2º, II

35 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento

22 – 7 Construção  de  oirms  de  mrte  –  Lei  nº
6e938/19811 mrte 10

21 – 32 Opermção de meródroeos – Lei nº 6e938/19811 mrte 10
22 – 8 Outrms  oirms  de  infrmestruturm  –  Lei  nº

6e938/19811 mrte 10

36 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento 22 – 8 Outrms  oirms  de  infrmestruturm  –  Lei  nº

6e938/19811 mrte 10 21 – 33 Estmções de trmtmeento de águm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10

37 Outrms  mtiiidmdes  sujeitms  m
aicencimeento - - 21 – 37 Distriiuição de energim eaétricm – Lei nº 6e938/19811 mrte 10



5. Grtpo 4

5e1e Os eepreendieentos reamcionmdos no  Grtpo 4,  see tipo especíifco de processo de aicencimeento no Iimem, referee-se m eepreendieento

sujeito m aicencimeento meiientma, federma ou nãoe

5e2e Pmrm refernncims noremtiims e mnáaise de enqumdrmeento, consuate m respectiim FTEe

5e3e Pmrm outros eepreendieentos não reamcionmdos, consuate m aegisamção distritma, estmduma ou eunicipma de refernncime

Tipo  de  processo  de  eicencismento  no
Ibsms Cód. Descrições do CTF/APP qte representsm fsse de Licençs de Opersção – LO (ou equiimaente)

1 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 2 – 1 Beneifcimeento de einermis não eetáaicos, não mssocimdos m extrmção

2 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 2 – 2 Fmiricmção e eamiormção de produtos einermis não eetáaicos tmis coeo produção de emterima cerâeico, cieento,
gesso, meimnto, iidro e sieiamres

3 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 3 – 1 Fmiricmção de mço e de produtos siderúrgicos

4 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 3 – 2 Produção de fundidos de ferro e mço, forjmdos, mrmees, reameinmdos coe ou see trmtmeento de superfcie, incausiie
gmaimnopamstim

5 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 3 – 3 Metmaurgim dos eetmis não-ferrosos, ee forems prieárims e secundárims, incausiie ouro

6 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 3 – 12 Metmaurgim dos eetmis não-ferrosos, ee forems prieárims e secundárims, incausiie ouro – Decreto nº 97e634/1989

7 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 3 – 4 Produção de ameinmdos,  aigms,  mrtefmtos de eetmis não-ferrosos coe ou see trmtmeento de superfcie,  incausiie
gmaimnopamstim

8 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 3 – 5 Reameinmção de eetmis não-ferrosos, incausiie aigms

9 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 3 – 6 Produção de soadms e mnodos

10 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 3 – 7 Metmaurgim de eetmis preciosos

11 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 3 – 8 Metmaurgim do pó, incausiie peçms eoadmdms

12 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 3 – 9 Fmiricmção de estruturms eetáaicms coe ou see trmtmeento de superfcie, incausiie gmaimnopamstim



Tipo  de  processo  de  eicencismento  no
Ibsms

Cód. Descrições do CTF/APP qte representsm fsse de Licençs de Opersção – LO (ou equiimaente)

13 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 3 – 10
Fmiricmção de mrtefmtos de ferro,  mço e de eetmis não-ferrosos coe ou see trmtmeento de superfcie,  incausiie
gmaimnopamstim

14 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 3 – 11 Tneperm e ceeentmção de mço, recoziieento de mrmees, trmtmeento de superfcie

15 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 4 – 1 Fmiricmção de eáquinms, mpmreahos, peçms, utensíaios e mcessórios coe e see trmtmeento téreico ou de superfcie

16 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 5 – 1 Fmiricmção de piahms, imterims e outros mcueuamdores

17 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 5 – 2 Fmiricmção de emterima eaétrico, eaetrônico e equipmeentos pmrm teaecoeunicmção e inforeáticm

18 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 5 – 4 Fmiricmção  de  emterima  eaétrico,  eaetrônico  e  equipmeentos  pmrm  teaecoeunicmção  e  inforeáticm  –  Lei  nº
12e305/20101 mrte 33, V

19 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 5 – 3 Fmiricmção de mpmreahos eaétricos e eaetrodoeésticos

20 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 6 – 1 Fmiricmção e eontmgee de ieícuaos rodoiiários e ferroiiários, peçms e mcessórios

21 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 6 – 2 Fmiricmção e eontmgee de meronmies

22 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 7 – 2 Preserimção de emdeirm

23 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 8 – 1 Fmiricmção de ceauaose e pmstm eecânicm

24 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 8 – 2 Fmiricmção de pmpea e pmpeaão

25 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 8 – 3 Fmiricmção de mrtefmtos de pmpea, pmpeaão, cmrtoainm, cmrtão e ifirm prensmdm

26 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 9 – 1 Beneifcimeento de iorrmchm nmturma

27 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 9 – 3 Fmiricmção de ameinmdos e ifos de iorrmchm

28 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 9 – 4 Fmiricmção de espuem de iorrmchm e de mrtefmtos de espuem de iorrmchm, incausiie aátex

29 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 9 – 5 Fmiricmção de câemrm de mr

30 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 9 – 6 Fmiricmção de pneueáticos

31 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 9 – 7 Recondicionmeento de pneueáticos

32 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 11 – 2 Fmiricmção e mcmimeento de ifos e tecidos

33 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 11 – 3 Tingieento, estmepmrim e outros mcmimeentos ee peçms do iestuário e mrtigos diiersos de tecidos

34 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 11 – 4 Fmiricmção de cmaçmdos e coeponentes pmrm cmaçmdos

35 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 12 – 1 Fmiricmção de ameinmdos paásticos



Tipo  de  processo  de  eicencismento  no
Ibsms

Cód. Descrições do CTF/APP qte representsm fsse de Licençs de Opersção – LO (ou equiimaente)

36 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 12 – 2 Fmiricmção de mrtefmtos de emterima paástico

37 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 13 – 1 Fmiricmção de cigmrros, chmrutos, cigmrriahms e outrms mtiiidmdes de ieneifcimeento do fueo

38 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 14 – 1 Usinms de produção de concreto

39 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 14 – 2 Usinms de produção de msfmato

40 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 1 Produção de suistâncims e fmiricmção de produtos quíeicos

41 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 17 Produção de suistâncims e fmiricmção de produtos quíeicos – PI nº 292/19891 mrte 1º

42 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 20 Produção de suistâncims e fmiricmção de produtos quíeicos – Lei nº 9e976/2000

43 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 21 Produção de suistâncims e fmiricmção de produtos quíeicos – Resoaução CONAMA nº 463/2014

44 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 2 Fmiricmção de produtos deriimdos do processmeento de petróaeo, de rochms ietueinosms e dm emdeirm

45 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 23 Fmiricmção de produtos deriimdos do processmeento de petróaeo, de rochms ietueinosms e dm emdeirm – Resoaução
CONAMA nº 362/20051 mrte 2º, XIV

46 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 3 Fmiricmção de coeiustieis não deriimdos de petróaeo

47 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 4 Produção de óaeos, gordurms, cerms, iegetmis e mniemis, óaeos essencimis, iegetmis e produtos sieiamres, dm destiamção
dm emdeirm

48 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 5 Fmiricmção de resinms e de ifirms e ifos mrtiifcimis e sintéticos e de iorrmchm e aátex sintéticos

49 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 6 Fmiricmção  de  póaiorm,  expaosiios,  detonmntes,  eunição  pmrm  cmçm  e  desporto,  fósforo  de  segurmnçm  e  mrtigos
pirotécnicos

50 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 7 Recupermção e reifno de soaientes, óaeos einermis, iegetmis e mniemis

51 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 8 Fmiricmção de concentrmdos mroeáticos nmturmis, mrtiifcimis e sintéticos

52 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 9 Fmiricmção de prepmrmdos pmrm aiepezim e poaieento, desinfetmntes, inseticidms, gereicidms e fungicidms

53 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 10 Fmiricmção de tintms, esemates, amcms, iernizies, iepereemiiaizimntes, soaientes e secmntes

54 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 11 Fmiricmção de fertiaizimntes e mgroquíeicos

55 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 12 Fmiricmção de produtos fmremcnuticos e ieterinários

56 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 13 Fmiricmção de smiões, detergentes e ieams

57 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 14 Fmiricmção de perfuemrims e coseéticos

58 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 15 – 15 Produção de áacooa etaico, eetmnoa e sieiamres



Tipo  de  processo  de  eicencismento  no
Ibsms

Cód. Descrições do CTF/APP qte representsm fsse de Licençs de Opersção – LO (ou equiimaente)

59 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 16 – 3 Fmiricmção de conserims

60 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 16 – 6 Fmiricmção e reifnmção de mçúcmr

61 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 16 – 7 Reifno e prepmrmção de óaeo e gordurms iegetmis

62 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 16 – 9 Fmiricmção de fereentos e aeiedurms

63 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 16 – 10 Fmiricmção de rmções imamncemdms e de maieentos prepmrmdos pmrm mniemis

64 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 16 – 11 Fmiricmção de iinhos e iinmgre

65 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 16 – 12 Fmiricmção de ceriejms, chopes e emates

66 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 16 – 13 Fmiricmção de ieiidms não-macoóaicms, iee coeo engmrrmfmeento e gmseiifcmção e águms einermis

67 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 16 – 14 Fmiricmção de ieiidms macoóaicms

68 Outrms mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento 19 – 1 Coepaexos turísticos e de amzier, incausiie pmrques teeáticos
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