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Institui o Reguameento de Enqumdemeento de
pessoms fsicms e jueídicms no Cmdmsteo Técnico
Fedeema de Atiiidmdes Potencimaeente Poauidoems e
Utiaizmdoems de Recuesos Aeiientmis.r

A PReESIDEaTE DO IaSTITUTO BReASILEIReO DO MEIO AMBIEaTE E DOS ReECUReSOS
aATUReAIS ReEaOVÁVEIS – IBAMA, no uso dms mteiiuições que ahe confeeee o metigo 23, incisos V e
VIII, do Anexo I do Deceeto nº 8.r973, de 24 de jmneieo de 2017 (Esteutuem Regieentma do IBAMA),
puiaicmdo no D.rO.rU.r de 25 de jmneieo de 2017; e o metigo 130, inciso VI, do Anexo I dm Poetmeim
Iimem nº 14, de 29 de junho de 2017, puiaicmdm no D.rO.rU.r do dim suisequente; e consideemndo o
contido nos peocessos nº 02001.r007590/2012-s9 e nº 02001.r107781/2017-34, eesoaie:,

Aet.r 1º Instituie o Reguameento de Enqumdemeento de pessoms fsicms e
jueídicms no Cmdmsteo Técnico Fedeema de Atiiidmdes Potencimaeente Poauidoems e Utiaizmdoems de
Recuesos Aeiientmis – RE-CTF/APP, nos teeeos do ANEXO.r

Aet.r 2º Estm Insteução Noeemtiim entem ee iigoe ee 29 de junho de 2018.r

SUELY ARAÚJO
Peesidente do IBAMA

1 Esse texto não suistitui m eespectiim puiaicmção no Diáeio Ofcima dm União.r

AaEXO

ReEGULAMEaTO DE EaQUADReAMEaTO DE PESSOAS FÍSICAS E JUReÍDICAS aO CTF/APP

PAReTE 1 – DO ReEGULAMEaTO

1.1. Introdução

1.r1.r1.r O Reguameento de Enqumdemeento de pessoms fsicms e jueídicms no Cmdmsteo Técnico Fedeema
de Atiiidmdes Potencimaeente Poauidoems e Utiaizmdoems de Recuesos Aeiientmis – RE-CTF/APP
constitui-se ee insteueento noeemtiio de identifcmção de coeeespondnncim entee mtiiidmdes e
eespectiims desceições soi m óticm dm aegisamção meiientma, especimaeente dm Poaíticm Nmcionma do
Meio Aeiiente – PNMA.r

1.r1.r2.r Confoeee Insteução Noeemtiim Iimem nº s, de 15 de emeço de 2013 (e mateemções),
enqumdemeento de mtiiidmde é m identifação de forrepdeondênfia entre a atiidade exerfida eela
eepdpdoa fpdifa ou jurídifa e apd repdeeftiapd fategoriapd e depdfriçõepd de atiidadepd pdujeitapd a regipdtro no
CTF/APP, nopd termopd do Anexo I e do Regulamento de Enquadramento de eepdpdoapd fpdifapd e jurídifapd
no CTF/APP – RE-CTF/APP.r

1.r1.r3.r O RE-CTF/APP iism otieizme os eecuesos disponíieis pmem o conteoae e fscmaizmção meiientma
que se utiaizee do CTF/APP, ue dos insteueentos dm PNMA, nm identifcmção peieáeim de pessoms
fsicms e jueídicms que exeeçme mtiiidmdes potencimaeente poauidoems e utiaizmdoems de eecuesos
meiientmis.r

1.r1.r4.r Adotm-se, coeo guim essencima, uem Fichm Técnicm de Enqumdemeento – FTE pmem cmdm
desceição de mtiiidmde do CTF/APP, tmnto pmem mqueams peeiistms no Anexo VIII dm Lei nº s.r938, de
31 de mgosto de 1981 (e mateemções), coeo pmem outems estmieaecidms poe outeos noeemtiios
meiientmis.r

1.2. Estopo de aplitação

1.2.1. Upduáriopd externopd

1.r2.r1.r1.r Pmem usuáeios exteenos, mpaicm-se o RE-CTF/APP:,

I.r
nm identifcmção, poe pessoms fsicms e jueídicms, de mtiiidmdes poe eaes exeecidms e dms qumis
decoeem oieigmção de insceição no CTF/APP pmem decamemção dessms mtiiidmdes;
II.r
no cuepeieento, poe pessoms fsicms e jueídicms, de notifcmções mdeinistemtiims eefeeentes à
oieigmção de insceição, de decamemção de mtiiidmdes, ou de enteegm de eeamtóeios meiientmis;
III.r

ee suisídio à eamioemção de editmis de aicitmções púiaicms e peiimdms;

IV.r
nm ieeifcmção, poe teeceieos inteeessmdos, de mtiiidmdes decamemdms poe pessoms fsicms e
jueídicms no CTF/APP, qumndo oieigmdms à insceição nesse Cmdmsteo, especimaeente:,
m)

ee peocessos de aicitmções púiaicms e peiimdms; e

i)

ee peocedieentos de ceetifcmção meiientma de segundm e de teeceiem pmete.r

1.2.2. Upduáriopd internopd

1.r2.r2.r1.r Pmem usuáeios inteenos, mpaicm-se o RE-CTF/APP:,
I.r
nm eamioemção e eeiisão de noeemtiios meiientmis que eeguameentee o exeecício de
mtiiidmdes potencimaeente poauidoems e utiaizmdoems de eecuesos meiientmis, no âeiito fedeema de
coepetnncims dms eespectiims áeems gestoems no Iimem;
II.r
nm ieeifcmção de mtiiidmdes decamemdms poe usuáeios exteenos, no cueso de peocedieentos
mutoeizmtiios e de aicencimeento meiientma eemaizmdos peao Iimem;
III.r

nm cmemcteeizmção de eientuma infemção mdeinistemtiim meiientma:,

m)

poe inexistnncim de insceição;

i)

poe oeissão de decamemção de mtiiidmde;

c)

poe oeissão de enteegm de eeamtóeios meiientmis;

d)
nm especifcmção e eegisteo de mtiiidmdes do CTF/APP, ee peocedieento de cmdmstemeento
de ofcio.r

1.3. Reegras do ReE-CTF/APP

1.3.1. Fifha Téfnifa de Enquadramento

1.r3.r1.r1.r A Fichm Técnicm de Enqumdemeento – FTE é o foeeuaáeio eaeteônico que contée ms
desceições pmem enqumdemeento de mtiiidmdes potencimaeente poauidoems e utiaizmdoems de
eecuesos meiientmis.r

1.r3.r1.r2.r Pmem cmdm mtiiidmde constmnte do Anexo I dm Insteução Noeemtiim Iimem nº s, de 2013,
coeeespondeeá uem FTE.r

1.r3.r1.r3.r Cmdm FTE seeá insteuídm ee peocesso eaeteônico específco, coe ms mpeoimções:,
I. dm Cooedenmção de Aimaimção e Insteueentos de Qumaidmde Aeiientma;
II. dm Cooedenmção-Geema de Gestão dm Qumaidmde Aeiientma;
III. dm Dieetoeim de Qumaidmde Aeiientma; e
IV. dm Peesidnncim do Iimem.r

1.r3.r1.r4.r Nm hipótese de noio ieesionmeento de FTE, o eespectiio peocesso eaeteônico seeá
insteuído coe notm técnicm dm Dieetoeim de Qumaidmde Aeiientma, que eegistemeá ms mateemções dm
noim ieesão.r

1.r3.r1.r5.r Seeão disponiiiaizmdos no sítio eaeteônico do Iimem nm eede eundima de coeputmdoees:,
I. o foeeuaáeio eaeteônico de cmdm FTE, confoeee eodeao do APÊNDICE A;
II. m dmtm de disponiiiaizmção de cmdm ieesão;
III. m notm técnicm coe eegisteo dms mateemções, nm hipótese de noio ieesionmeento de FTE.r

1.r3.r1.rs.r Nueeemção de ieesões de FTE

1.r3.r1.rs.r1.r O ieesionmeento de Fichm Técnicm de Enqumdemeento – FTE é foeemdo poe dois núeeeos
sequencimis, sepmemdos poe ponto e coe início ee “1.r0”.r

1.r3.r1.rs.r2.r Seeá mateemdo o peieeieo núeeeo sequencima pmem o magmeiseo seguinte e o segundo
núeeeo sequencima pmem zeeo, qumndo ue noio ieesionmeento iepaicme ee eodifcmção de
oieigmtoeiedmde de insceição no CTF/APP.r

1.r3.r1.rs.r3.r Seeá mateemdo mpenms o segundo núeeeo sequencima pmem o magmeiseo seguinte, qumndo
ue noio ieesionmeento eefeeie-se:,
I.

m coeeeções dm FTE;

II.

m mtumaizmções:,

a)

de teeeos e defnições; e

b)

de eefeenncims noeemtiims.r

1.r3.r1.rs.r4.r A FTE é o guim eaeeentme do RE-CTF/APP, disceieinmndo os seguintes cmepos de
infoeemções:,

I.r Código:, infoeem o código de sisteemtizmção dm mtiiidmde no sisteem CTF/APP;
II.r Desceição:, infoeem m desceição dm mtiiidmde;
III.r Veesão FTE:, infoeem m ieesão dm FTE;
IV.r Dmtm:, infoeem m dmtm dm ieesão dm FTE;
V.r PP/GU:, infoeem o potencima poauidoe e gemu de utiaizmção de eecuesos meiientmis, confoeee Lei
nº s.r938, de 1981;
VI.r Tipo de pessom:,
m)

Pessom jueídicm:, infoeem se m mtiiidmde eefeee-se à insceição de pessom jueídicm no CTF/APP;

i)

Pessom fsicm:, infoeem se m mtiiidmde eefeee-se à insceição de pessom fsicm no CTF/APP;

VII.r A desceição coepeeende:, eeamcionm mtiiidmdes (ou geupos de mtiiidmdes) e tipos de
estmieaecieentos (ou geupos de estmieaecieentos) que se inseeee nm desceição de mtiiidmde;
VIII. Teeeo de oieigmção de insceição no CTF/APP:, “É obrigada à inpdfrição no CTF/APP, decamemndo
m mtiiidmde cód.r nn – nn, m pessom [fsicm ou jueídicm] que exeeçm mtiiidmde, ee cmeátee peeemnente ou
eientuma, ou constitum eepeeendieento, confoeee desceições no cmepo mciem.r”;
IX.r A desceição não coepeeende:, eeamcionm mtiiidmdes (ou geupos de mtiiidmdes) e tipos de
estmieaecieentos (ou geupos de estmieaecieentos) que não se inseeee nm desceição de mtiiidmde;
X. Teeeo de desoieigmção de insceição no CTF/APP:, “Não é obrigada à inpdfrição no CTF/APP, ee
emzão dm mtiiidmde cód.r nn – nn, m pessom [fsicm ou jueídicm] que exeeçm mtiiidmde ou constitum
eepeeendieento, confoeee desceições no cmepo mciem.r” ;
XI.r Defnições e ainhm de coete:, infoeem conceitos e ainhms de coete eefeeentes à desceição dm FTE;
XII. Camssifcmção Nmcionma de Atiiidmdes Econôeicms – CNAE:, infoeem mtiiidmdes econôeicms ou
geupos de mtiiidmdes econôeicms camssifcmdms peam CNAE, qumndo mpaicáieis à desceição dm FTE:,
m)
Ageupmeento:, infoeem o níiea de mgeupmeento dm desceição de mtiiidmde econôeicm,
confoeee esteutuem dm CNAE;
i)
Código:, infoeem o código CNAE coeeespondente mo níiea de mgeupmeento dm mtiiidmde
econôeicm desceitm;
c)
Desceição:, infoeem m desceição dm mtiiidmde econôeicm, confoeee níiea de mgeupmeento e
eespectiio código;
XIII.r Teeeo de mpaicmiiaidmde dm CNAE:, “A oieigmção de insceição, no CTF/APP, não se iincuam à
Camssifcmção Nmcionma de Atiiidmdes Econôeicms – CNAE, que pode see utiaizmdm coeo eefeenncim
de enqumdemeento.r”;
XIV.r Outems mtiiidmdes do CTF/APP, Cmdmsteos do Iimem e Reamtóeio Anuma de Atiiidmdes:,
m)
CTF/APP:, infoeem outem mtiiidmde do CTF/APP que deim see decamemdm conjuntmeente ou
indicm consuatm à eeamção de FTE;
i)
CNORP:, infoeem oieigmção de insceição no Cmdmsteo Nmcionma de Opeemdoees de Resíduos
Peeigosos – CNORP, se houiee;

c)
CTF/AIDA:, infoeem oieigmção de insceição no Cmdmsteo Técnico Fedeema de Atiiidmdes
Insteueentos de Defesm Aeiientma – CTF/AIDA, se houiee;
d)
RAPP:, infoeem oieigmção de enteegm de eeamtóeios do Reamtóeio Anuma de Atiiidmdes
Potencimaeente Poauidoems e Utiaizmdoems de Recuesos Aeiientmis – RAPP, confoeee Lei nº s.r938,
de 1981;
XV. Teeeo de oieigmção de decamemção de mtiiidmdes:, “A decamemção de mtiiidmdes, no CTF/APP, que
sejme constmntes do oijeto socima dm eepeesm ou dm insceição no Cmdmsteo Nmcionma de Pessoms
Jueídicms – CNPJ não desoieigm m pessom jueídicm de decameme outems mtiiidmdes potencimaeente
poauidoems e utiaizmdoems de eecuesos meiientmis que sejme exeecidms peam eepeesm.r”;
XVI. Oiseeimções:, eegistem infoeemções coepaeeentmees que sejme eeaeimntes mo enqumdemeento
de mtiiidmde;
XVII.r Refeenncims noeemtiims:, eeamcionm os mtos noeemtiios, especifcmções técnicms e outems fontes
de eefeenncim que sejme eeaeimntes mo enqumdemeento de mtiiidmde.r

1.r3.r1.rs.r5.r See peejuízo do que dispõee os itens 1.3.1.5 e 1.3.1.6.4, podeeão see utiaizmdos
eecuesos iisumis de foeemtmção e de muxíaio mo enqumdemeento, nm disponiiiaizmção do foeeuaáeio
eaeteônico dms FTE no sítio eaeteônico do Iimem nm eede eundima de coeputmdoees.r

1.3.2. Termopd e deiniçõepd

1.r3.r2.r1.r Nm eeguameentmção de enqumdemeento e hmiendo euatipaicidmde de óegãos eeguamtóeios
do SISNAMA ou dm Adeinistemção Púiaicm Fedeema eefeeentes m uem mtiiidmde, o Iimem integemeá –
qumndo possíiea técnicm e meiientmaeente – defnições e teeeos de noeems e pmdeões já
existentes, confoeee conceitos e teeeos eeamcionmdos no APÊNDICE B – GLOSSÁRIO.r

1.r3.r2.r2.r Qumndo o conceito ou teeeo eepeoduzie defnição constmnte ee noeemtizmção dm
Adeinistemção Púiaicm Fedeema ou ee noeemtiio meiientma, m eespectiim noeem de oeigee seeá
disceieinmdm entee pmennteses.r

1.r3.r2.r3.r Qumndo o conceito ou teeeo oeiginme-se de defnição constmnte ee noeemtizmção dm
Adeinistemção Fedeema ou ee noeemtiio meiientma, m fundmeentmção do conceito ou teeeo seeá
disceieinmdm entee pmennteses, coe m expeessão “Referente à/ao”.r

1.r3.r2.r4.r Teeeos e conceitos see oeigee ou eefeenncim noeemtiim são mdotmdos no âeiito do RECTF/APP.r

1.3.3. Atualizaçõepd de normatiapd

1.r3.r3.r1.r Qumndo mateemção de noeem que eefeeencie o enqumdemeento de mtiiidmdes do CTF/APP
não imelifar em alteração de enquadramento, m mtumaizmção do noeemtiio é incoepoemdm
mutoemticmeente mo peesente RE-CTF/APP, ee especima no cmso:,
I.r

de Resoaução do Conseaho Nmcionma do Meio Aeiiente – CONAMA;

II.r

de Resoaução dm Coeissão Nmcionma dm Biodiieesidmde – CONABIO;

III.r

de Insteução Noeemtiim do Ministéeio do Meio Aeiiente – MMA;

IV.r

dm Lipdta Nafional Oifial de Epdeéfiepd da Flora Ameaçadapd de Extnçãoo

V.r

dm Lipdta Nafional Oifial de Epdeéfiepd da Fauna Ameaçadapd de Extnçãoo

VI.r
dm Lipdta Nafional Oifial de Epdeéfiepd da Fauna Ameaçadapd de Extnção - Peixepd e
Iniertebradopd Aquátfopd;
VII.r

de Insteução Noeemtiim do Iimem;

VIII.

de Noeem Bemsiaeiem dm Associmção Bemsiaeiem de Noeems Técnicms – ABNT; e

IX.
de eeguameento pmem temnspoete de peodutos peeigosos do Ministéeio dm Mmeinhm e dm
Agnncim Nmcionma de Temnspoetes Teeeestees – ANTT.r

PAReTE 2 – DO EaQUADReAMEaTO

2.1. Reegras gerais de enquadramento

2.1.1. Enquadramento eor teo de eepdpdoa

2.r1.r1.r1.r Pmem enqumdemeento de mtiiidmdes no CTF/APP, ms pessoms fsicms e jueídicms oiseeimeão o
tipo de pessom poe mtiiidmde, confoeee especifcmção nms FTE,

2.r1.r1.r2.r Pmem enqumdemeento ee mtiiidmde cujo exeecício é eesteito m pessoms jueídicms no CTF/APP,
é necessáeio o peéiio mtendieento mo disposto no met.r 9s7 dm Lei nº 10.r40s, de jmneieo de 2002,
eefeeente à oieigmtoeiedmde de Registeo Púiaico de Eepeesms Meecmntis.r

2.r1.r1.r3.r Não é pmssíiea de enqumdemeento:,
I.

m pessom fsicm ee mtiiidmde eesteitm à pessom jueídicm; e

II.

m pessom jueídicm ee mtiiidmde eesteitm à pessom fsicm.r

2.1.2. Enquadramento em maipd de uma atiidade

2.r1.r2.r1.r A pessom fsicm e jueídicm deieeá decameme, no CTF/APP, tmntms mtiiidmdes qumntos foeee os
eesuatmdos positiios de enqumdemeento.r

2.r1.r2.r2.r Nm eeamção de mtiiidmdes do CTF/APP, existee mtiiidmdes coe detmahe especifcmtiio de
desceição.r O detmahe especifcmtiio mdiée de noeemtiim meiientma que deteeeinm m
indiiidumaizmção dm identifcmção do mtoe no CTF/APP, pmem fns de conteoae e fscmaizmção meiientma
específcos.r

2.r1.r2.r3.r Nos cmsos ee que houiee detmahe especifcmtiio, m pessom fsicm ou jueídicm que exeeçm:,
I.
tmnto m mtiiidmde dm desceição, coeo m mtiiidmde coe detmahe especifcmtiio, deieeá
enqumdeme-se ee meims mtiiidmdes;
II.
excausiimeente mtiiidmde coe detmahe especifcmtiio, deieeá enqumdeme-se soeente nessm
mtiiidmde.r

2.1.3. Referênfia de enquadramento CNAE

2.r1.r3.r1.r Iepoetmnte eefeenncim de enqumdemeento de pessoms jueídicms no CTF/APP, m Camssifcmção
Nmcionma de Atiiidmdes Econôeicms – CNAE eeamcionm mtiiidmdes peams qumis ms eepeesms são
difeeencimdms peam Adeinistemção Púiaicm e pmem diieesos fns, incausiie de insceição no Cmdmsteo
Nmcionma de Pessoms Jueídicms – CNPJ dm Seceetmeim dm Receitm Fedeema do Bemsia – RFB.r

2.r1.r3.r2.r Contudo, m esteutuem de camssifcmção de mtiiidmdes potencimaeente poauidoems e
utiaizmdoems de eecuesos meiientmis, nos teeeos dm PNMA e de outems noeemtiims meiientmis, nee
seepee enconteme coeeespondnncim, dieetm ou indieetm, coe m CNAE.r

2.r1.r3.r3.r Desse eodo, soeente nms mtiiidmdes ee que m CNAE pode muxiaime no enqumdemeento, ms
eespectiims FTE mpeesentme eeamção de mtiiidmdes econôeicms dm CNAE coeo pmeâeeteo de
enqumdemeento.r

2.r1.r3.r4.r As mtiiidmdes CNAE eeamcionmdms nms FTE eefeeee-se m mtiiidmdes econôeicms às qumis
coeeesponde mtiiidmde do CTF/APP, nm foeem especifcmdm ee cmdm FTE.r

2.r1.r3.r5.r O eegisteo, no oijeto socima dm eepeesm ou nm insceição do CNPJ, de outems mtiiidmdes CNAE
que não constee dms FTE não iepaicm ee desoieigmção de insceição no CTF/APP, qumndo o
estmieaecieento tmeiée exeecee mtiiidmdes nm foeem especifcmdm ee uem ou emis FTE.r

2.r1.r3.rs.r A decamemção de mtiiidmdes, no CTF/APP, que sejme constmntes do oijeto socima dm eepeesm
ou nm insceição no CNPJ, não desoieigm m pessom jueídicm de decameme, nm foeem dm eespectiim FTE,
outems mtiiidmdes potencimaeente poauidoems e utiaizmdoems de eecuesos meiientmis que sejme
exeecidms peam eepeesm.r

2.2. Litentiamento ambiental

2.r2.r1.r São pmssíieis de enqumdemeento, no CTF/APP, ms mtiiidmdes que estiieeee desceitms no
Anexo I dm Insteução Noeemtiim Iimem nº s, de 2013, oiseeimndo-se m aegisamção eefeeente mo
aicencimeento meiientma de mtiiidmdes e eepeeendieentos potencimaeente poauidoees e
utiaizmdoees de eecuesos meiientmis.r

2.r2.r2.r As pessoms fsicms e jueídicms oieigmdms m aicencimeento meiientma deieeão oiseeime ms
mtiiidmdes aicencimdms, iee coeo outems mtiiidmdes potencimaeente poauidoems e utiaizmdoems de
eecuesos meiientmis que estiieeee peeiistms ee condicionmntes dms Licençms Aeiientmis,
especimaeente:,
I.r de expaoemção e emnejo de fmunm;
II.r de expaoemção e emnejo de foem;
III.r de expaoemção e emnejo de fmunm e foem.r

2.r2.r3.r Os eepeeendieentos sujeitos mo aicencimeento meiientma eegido peam Resoaução CONAMA
nº 237, de 19 de dezeeieo de 1997, estão mdsteitos mo eegiee de aicencimeento teifásico (Licençm
Peéiim, Licençm de Instmamção e de Opeemção), cujm eeissão, denoeinmção ou mgautinmção de fmses
pode see imeiáiea.r

2.r2.r3.r1 Confoeee met.r 31-A dm Insteução Noeemtiim Iimem nº 184, de 17 de juaho de 2008 (e
mateemções), uem iez eeitidm m Licençm Aeiientma de Instmamção (ou outem aicençm equiimaente), o
eepeeendedoe decamemeá ms mtiiidmdes potencimaeente poauidoems e utiaizmdoems de eecuesos
meiientmis exeecidms, nos teeeos estmieaecidos nm Insteução Noeemtiim Iimem nº s, de 2013, e
neste Reguameento.r

2.r2.r3.r2.r Confoeee met.r 35-A dm Insteução Noeemtiim Iimem nº 184, de 2008, uem iez eeitidm m
Licençm Aeiientma de Opeemção, o eepeeendedoe mtumaizmeá, no que couiee, m decamemção de
mtiiidmdes potencimaeente poauidoems e utiaizmdoems de eecuesos meiientmis exeecidms, nos teeeos
estmieaecidos nm Insteução Noeemtiim Iimem nº s, de 2013, e neste Reguameento.r

2.r2.r4.r O APÊNDICE C – CTF/APP E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS eepeesentm
m coeeeamção entee mtiiidmdes potencimaeente poauidoems e ms fmses de Licençm de Instmamção e

Licençm de Opeemção de eepeeendieentos.r

2.r2.r5.r Aindm, são pmssíieis de enqumdemeento, no CTF/APP, ms mtiiidmdes eeamcionmdms no Anexo I
dm Insteução Noeemtiim nº s, de 2013, e sujeitms m mutoeizmção meiientma, concessão meiientma,
peeeissão meiientma ou m qumaquee outeo mto mdeinistemtiio, eeitido poe óegão meiientma
coepetente, que constitum mpeoimção pmem exeecício de mtiiidmde potencimaeente poauidoem e
utiaizmdoem de eecuesos meiientmis.r

2.r2.rs.r Não são pmssíieis de enqumdemeento, no CTF/APP, ms mtiiidmdes que não estiieeee
eeamcionmdms no Anexo I dm Insteução Noeemtiim Iimem nº s, de 2013, e soi conteoae e fscmaizmção
meiientma poe foeçm de aegisamção excausiimeente disteitma, estmduma ou eunicipma.r

2.3. Infrações ambientais referentes ao enquadramento

2.3.1. Enquadramento eopditio de atiidade, pdem inpdfrição no CTF/APP

2.r3.r1.r1.r Qumndo houiee oeissão de insceição no CTF/APP, m pessom fsicm ou jueídicm está sujeitm à
mpuemção de infemção meiientma, confoeee met.r 70 dm Lei nº 9.rs05, de 1988, e met.r 7s do Deceeto nº
s.r514, de 2008, poe infemção contem m Adeinistemção Aeiientma:, deixar de pde inpdfreier no Cadapdtro
Téfnifo Federal de Atiidadepd Potenfialmente Poluidorapd e Utlizadorapd de Refurpdopd Ambientaipd,
see peejuízo dms smnções peeiistms nos mets.r 7º e 8º dm Insteução Noeemtiim Iimem nº 17, de 30 de
dezeeieo de 2011.r

2.r3.r1.r2.r Pmem eeguameizmção, confoeee Insteução Noeemtiim Iimem nº s, de 2013, m pessom fsicm ou
jueídicm deieeá consuatme ms FTE deste Reguameento.r

2.r3.r1.r3.r A pessom fsicm ou jueídicm que tiiee exeecido m mtiiidmde de foeem eientuma, tmeiée
deieeá se insceeiee no CTF/APP pmem eeguameizmção:,
I.r

de decamemção de mtiiidmde e eespectiims dmtms de início e de téeeino; e

II.r
qumndo foe o cmso, de enteegm do Reamtóeio Anuma de Atiiidmdes Potencimaeente Poauidoems
e Utiaizmdoems de Recuesos Aeiientmis – RAPP.r

2.3.2. Enquadramento eopditio de atiidade, fom inpdfrição atia no CTF/APP e omipdpdão de
deflaração do exerfífio de atiidade

2.r3.r2.r1.r Qumndo houiee oeissão de decamemção de mtiiidmdes ee insceição mtiim no CTF/APP, m
pessom fsicm ou jueídicm está sujeitm à mpuemção de infemção meiientma, confoeee met.r 70 dm Lei nº

9.rs05, de 1988, e met.r 82 do Deceeto nº s.r514, de 2008, poe infemção contem m Adeinistemção
Aeiientma:, aerepdentar informação earfialmente omipdpda em pdipdtema oifial de fontrole, o CTF/APP,
see peejuízo dm smnção peeiistm no met.r 8º dm Insteução Noeemtiim Iimem nº 17, de 30 de dezeeieo
de 2011.r

2.r3.r2.r2.r Pmem eeguameizmção, confoeee Insteução Noeemtiim Iimem nº s, de 2013, m pessom fsicm ou
jueídicm deieeá consuatme ms FTE deste Reguameento, decamemndo ms mtiiidmdes oeitidms.r

2.r3.r2.r3.r A pessom fsicm ou jueídicm que tiiee exeecido m mtiiidmde oeitidm de foeem eientuma,
deieeá:,
I.r

decameme m mtiiidmde e eespectiims dmtms de início e de téeeino; e

II.r

qumndo foe o cmso, enteegme o RAPP.r

2.3.3. Enquadramento eopditio de atiidade, fom inpdfrição inatia no CTF/APP

2.r3.r3.r1.r Qumndo houiee insceição inmtiim no CTF/APP e oeissão de decamemção de mtiiidmde ee
exeecício, m pessom fsicm ou jueídicm está sujeitm à mpuemção de infemção meiientma, confoeee met.r 70
dm Lei nº 9.rs05, de 1988, e met.r 82 do Deceeto nº s.r514, de 2008, poe infemção contem m
Adeinistemção Aeiientma:, erepdtar informação enganopda em pdipdtema oifial de fontrole, o CTF/APP,
eor ação ou omipdpdão, see peejuízo dms smnções peeiistms nos mets.r 7º e 8º dm Insteução Noeemtiim
Iimem nº 17, de 30 de dezeeieo de 2011.r

2.r3.r3.r2.r Pmem eeguameizmção, confoeee Insteução Noeemtiim Iimem nº s, de 2013, m pessom fsicm ou
jueídicm deieeá consuatme ms FTE deste Reguameento, e eemtiime m insceição, decamemndo ms mtiiidmdes
exeecidms.r

2.r3.r3.r3.r A pessom fsicm ou jueídicm que tiiee exeecido m mtiiidmde de foeem eientuma, tmeiée
deieeá eemtiime m insceição no CTF/APP pmem eeguameizmção:,
I.r

decamemndo mtiiidmdes e eespectiims dmtms de início e de téeeino;

II.

qumndo foe o cmso, enteegmndo o RAPP; e

III.

enceeemndo m insceição.r

APÊaDICE A – MODELO DO FOReMULÁReIO ELETReÔaICO DE FTE

Ministéeio do Meio Aeiiente
Instituto Bemsiaeieo do Meio Aeiiente e dos Recuesos Nmtuemis Renoiáieis
Cmdmsteo Técnico Fedeema de Atiiidmdes Potencimaeente Poauidoems e Utiaizmdoems de Recuesos Aeiientmis

FICHA TÉCaICA DE EaQUADReAMEaTO
Código:

nn – nn Destrição:

Versão FTE:

Data:

PP/GU:

Tipo de pessoa:

Pessom jueídicm:,

Pessom fsicm:,

A destrição tompreende:

É obrigada à inpdfrição no CTF/APP, decamemndo m mtiiidmde cód.r nn – nn, m pessom [fsicm ou jueídicm] que exeeçm
mtiiidmde, ee cmeátee peeemnente ou eientuma, ou constitum eepeeendieento, confoeee desceições no cmepo
mciem.r
A destrição não tompreende:
(Pmem desceições coe código ee pmennteses, consuate ms eespectiims FTE.r)

Não é obrigada à inpdfrição no CTF/APP, ee emzão dm mtiiidmde cód.r nn – nn, m pessom [fsicm ou jueídicm] que
exeeçm mtiiidmde ou constitum eepeeendieento, confoeee desceições no cmepo mciem.r
Definições e linhas de torte:

Classifitação aational de Atáidades Etonômitas – CaAE
Ageupmeento:,

Código:,

Desceição:,

A oieigmção de insceição, no CTF/APP, não se iincuam à Camssifcmção Nmcionma de Atiiidmdes Econôeicms – CNAE,
que pode see utiaizmdm coeo eefeenncim de enqumdemeento.r
Outras atáidades do CTF/APP, Cadastros do Ibama e Reelatório Anual de Atáidades
CTF/APP:,
CNORP:,
CTF/AIDA:,
RAPP:,
A decamemção de mtiiidmdes, no CTF/APP, que sejme constmntes do oijeto socima dm eepeesm ou dm insceição no
Cmdmsteo Nmcionma de Pessoms Jueídicms – CNPJ, não desoieigm m pessom jueídicm de decameme outems mtiiidmdes
potencimaeente poauidoems e utiaizmdoems de eecuesos meiientmis que sejme exeecidms peam eepeesm.r
Obseráações:
Reeferêntias normatáas:

APÊaDICE B – GLOSSÁReIO
A

Atumulador:, consuatme Pilha.
Atumulador thumbo-vtido:, consuatme Bateria de fhumbo-áfido.r
Atumulador portvtl:, consuatme Pilha eortátl.r
Aeródromo:, todm áeem destinmdm m pouso, decoamgee e eoiieentmção de meeonmies.r (Lei nº
7.r5s5/198s:, met.r 27)
Aeródromo – aeroporto:, o meeódeoeo púiaico, dotmdo de instmamções e fmciaidmdes pmem mpoio de
opeemções de meeonmies e de eeimeque e deseeimeque de pessoms e cmegms.r (Lei nº 7.r5s5/198s:,
met.r 31, I)
Aeródromo – aeroporto regional: o meeopoeto coe eoiieentmção mnuma de pmssmgeieos
eeimecmdos e deseeimecmdos infeeioe m 800 eia ou m s00 eia pmssmgeieos, eespectiimeente
aocmaizmdo nm eegião dm Aemzônim Legma ou nms deemis eegiões do Pmís.r (Refeeente à Resoaução
CONAMA nº 470/2015:, met.r 2º, I)
Aeródromo – heliponto:, o meeódeoeo destinmdo excausiimeente m heaicópteeos.r (Lei nº
7.r5s5/198s:, met.r 31, II)
Aeródromo – heliporto:, o heaiponto púiaico, dotmdo de instmamções e fmciaidmdes pmem mpoio de
opeemções de heaicópteeos e de eeimeque e deseeimeque de pessoms e cmegms.r (Lei nº 7.r5s5/198s:,
met.r 31, III)
Agente biológito de tontrole:, consuatme Agrotóxifo – agente biológifo de fontrole.r
Agente de tomértio:, consuatme Comérfio – reerepdentação fomerfial.r
Agente mitrobiológito de tontrole:, consuatme Agrotóxifo – agente mifrobiológifo de fontrole.r
Agroquímito:, consuatme Agrotóxifo – agroquímifo.
Agrotóxito:, o peoduto e o mgente de peocessos fsicos, quíeicos ou iioaógicos, destinmdo mo uso
nos setoees de peodução, no meemzenmeento e ienefcimeento de peodutos mgeícoams, nms
pmstmgens, nm peoteção de foeestms, nmtiims ou iepamntmdms, e de outeos ecossisteems e tmeiée
de meiientes ueimnos, hídeicos e industeimis, cujm fnmaidmde sejm mateeme m coeposição dm foem ou
dm fmunm, m fe de peeseeiá-ams dm mção dmnosm de seees iiios consideemdos nociios.r (Lei nº
7.r802/1989:, met.r 2º, I, “m”)
Agrotóxito – afim:, o peoduto eepeegmdo coeo desfoahmnte, dessecmnte, estieuamdoe e iniiidoe de
ceescieento.r (Lei nº 7.r802/1989:, met.r 2º, I, “i”)
Agrotóxito – agente biológito de tontrole: o oegmniseo iiio, de ocoeenncim nmtuema ou oitido poe

emnipuamção genéticm, inteoduzido no meiiente pmem o conteoae de uem popuamção ou de
mtiiidmdes iioaógicms de outeo oegmniseo consideemdo nociio.r (Insteução Noeemtiim Conjuntm
SDA/ANVISA/IBAMA nº 2/200s:, met.r 1º, § 1º)
Agrotóxito – agente mitrobiológito de tontrole:, o eiceoegmniseo iiio de ocoeenncim nmtuema, iee
coeo mqueae eesuatmnte de técnicms que iepaiquee nm inteodução nmtuema de emteeima heeeditáeio,
excetumndo-se os oegmniseos cujo emteeima genético (ADN/ARN) tenhm sido eodifcmdo poe
qumaquee técnicm de engenhmeim genéticm (OGM).r (Insteução Noeemtiim Conjuntm
SDA/ANVISA/IBAMA nº 3/200s:, met.r 1º, § 1º, I)
Agrotóxito agrítola:, o mgeotóxico destinmdo mo uso nos setoees de peodução, no meemzenmeento e
ienefcimeento de peodutos mgeícoams, nms pmstmgens e nms foeestms pamntmdms (Referente ao
Deceeto nº 4.r074/2002:, met.r 5º, I e II)
Agrotóxito – agroquímito:, o peoduto e o mgente de peocessos quíeicos, destinmdo mo uso nos
setoees de peodução, no meemzenmeento e ienefcimeento de peodutos mgeícoams, nms pmstmgens,
nm peoteção de foeestms, nmtiims ou iepamntmdms, e de outeos ecossisteems e tmeiée de
meiientes ueimnos, hídeicos e industeimis, cujm fnmaidmde sejm mateeme m coeposição dm foem ou dm
fmunm, m fe de peeseeiá-ams dm mção dmnosm de seees iiios consideemdos nociios.r (Referente à Lei
nº 7.r802/1989:, met.r 2º, I)
Agrotóxito – áenda aplitada:, m opeemção de coeeecimaizmção iincuamdm à peestmção de seeiiços de
mpaicmção de mgeotóxicos e mfns, indicmdms ee eótuao e iuam.r (Deceeto nº 4.r074/2002:, met.r 1º, XLVI)
Agrotóxito biológito:, consuatme Agrotóxifo – agente biológifo de fontroleo Agrotóxifo – agente
mifrobiológifo de fontrole.
Agrotóxito bioquímito: o mgeotóxico constituído poe suistâncims quíeicms de ocoeenncim nmtuema
coe eecmniseo de mção não tóxico, usmdos no conteoae de doençms ou pemgms coeo mgentes
peoeotoees de peocessos quíeicos ou iioaógicos.r (Insteução Noeemtiim Conjuntm
SDA/ANVISA/IBAMA nº 32/2005:, met.r 2º)
Agrotóxito – tomponentes:, os peincípios mtiios, os peodutos técnicos, sums emtéeims-peiems, os
ingeedientes ineetes e mditiios usmdos nm fmieicmção de mgeotóxicos e mfns.r (Lei nº 7.r802/1989:, met.r
2º, II)
Agrotóxito não-agrítola:, o mgeotóxico destinmdo mo uso nm peoteção de foeestms nmtiims, outeos
ecossisteems ou de meiientes hídeicos; ou mo uso ee meiientes ueimnos e industeimis,
doeiciaimees, púiaicos ou coaetiios, mo temtmeento de águm e mo uso ee cmepmnhms de smúde
púiaicm.r (Referente ao Deceeto nº 4.r074/2002:, met.r sº, II; met.r 7º, I e IV)
Agrotóxito – pré-mistura:, o peoduto oitido m pmetie de peoduto técnico, poe inteeeédio de
peocessos quíeicos, fsicos ou iioaógicos, destinmdo excausiimeente à peepmemção de peodutos
foeeuamdos.r (Deceeto nº 4.r074/2002:, met.r 1º, XXXI)
Agrotóxito – printípio atáo:, o mgente quíeico, fsico ou iioaógico que confeee efcácim mos
mgeotóxicos e mfns.r (Deceeto nº 4.r074/2002:, met.r 1º, XVII)
Agrotóxito – produto tétnito:, o peoduto oitido dieetmeente de emtéeims-peiems poe peocesso
quíeico, fsico ou iioaógico, destinmdo à oitenção de peodutos foeeuamdos ou de peé-eistuems e
cujm coeposição contenhm teoe defnido de ingeediente mtiio e iepueezms, podendo contee

estmiiaizmntes e peodutos eeamcionmdos, tmis coeo isôeeeos.r (Deceeto nº 4.r074/2002:, met.r 1º,
XXXVII)
Agrotóxito – Reegistro Espetial Temporvrio – ReET: o mto peiimtiio de óegão fedeema coepetente,
destinmdo m mteiiuie o dieeito de utiaizme ue mgeotóxico, coeponente ou mfe pmem fnmaidmdes
específcms ee pesquism e expeeieentmção, poe teepo deteeeinmdo, podendo confeeie o dieeito de
iepoetme ou peoduzie m qumntidmde necessáeim à pesquism e expeeieentmção.r (Deceeto nº
4.r074/2002:, met.r 1º, XLIII)
Agrotóxito semioquímito:, o mgeotóxico constituído poe suistâncims quíeicms que eiocme
eespostms coepoetmeentmis ou fsioaógicms nos oegmniseos eeceptoees e que são eepeegmdos coe
m fnmaidmde de detecção, eonitoemeento e conteoae de uem popuamção ou de mtiiidmde iioaógicm
de oegmniseos iiios, podendo see camssifcmdos, m dependee dm mção que peoiocme, intem ou
inteeespecífcm, coeo feeoeônios e maeaoquíeicos, eespectiimeente.r (Insteução Noeemtiim
Conjuntm SDA/ANVISA/IBAMA nº 1/200s:, met.r 2º)
Água aditionada de sais:, m águm pmem consueo huemno, see mdoçmntes, meoems ou outeos
ingeedientes, exceto ue ou emis dos seguintes smis:, iicmeionmto de cáacio, iicmeionmto de
emgnésio, iicmeionmto de potássio, iicmeionmto de sódio, cmeionmto de cáacio, cmeionmto de
emgnésio, cmeionmto de potássio, cmeionmto de sódio, caoeeto de cáacio, caoeeto de emgnésio,
caoeeto de potássio, caoeeto de sódio, suafmto de cáacio, suafmto de emgnésio, suafmto de potássio,
suafmto de sódio, citemto de cáacio, citemto de emgnésio, citemto de potássio e citemto de sódio.r
(Referente à Resoaução ANVISA RDC nº 274/2005:, ANEXO, 2.r2, 5.r3.r2)
Água mineral natural:, m águm oitidm dieetmeente de fontes nmtuemis ou poe extemção de águms
suiteeeânems e cmemcteeizmdm peao conteúdo defnido e constmnte de deteeeinmdos smis eineemis,
oaigoeaeeentos e outeos constituintes consideemndo ms futumções nmtuemis.r (Referente à Resoaução
ANVISA RDC nº 274/2005:, ANEXO, 2.r1)
Água natural:, m águm oitidm dieetmeente de fontes nmtuemis ou poe extemção de águms suiteeeânems
e cmemcteeizmdm peao conteúdo defnido e constmnte de deteeeinmdos smis eineemis, oaigoeaeeentos
e outeos constituintes, ee níieis infeeioees mos eínieos estmieaecidos pmem águm eineema nmtuema,
podendo tee futumções nmtuemis.r (Referente à Resoaução ANVISA RDC nº 274/2005:, ANEXO, 2.r2)
Aguardente:, consuatme Bebida alfoólifa – aguardente.
Aguardente de áinho:, consuatme Bebida alfoólifa – aguardente de iinho.
Aquariofilia:, consuatme Fauna – aquarioilia.r
Aquitultura:, consuatme Fauna – aquifultura.r
Arac:, consuatme Bebida alfoólifa – memc.
Área alagada de reseráatório de usina hidrelétrita: m áeem inundmdm pmem fns de constituição de
eeseeimtóeio de usinm hideeaéteicm, coeeespondente mo níiea eáxieo opeemtiio noeema do
eeseeimtóeio, mutoeizmdm peao Podee Púiaico.r (Referente à Lei nº 12.rs51/2012:, met.r s2)
Área toberta tom foresta natáa: m áeem nm quma o peopeietáeio peotege ms foeestms nmtiims,
peieáeims ou secundáeims ee estágio eédio ou mimnçmdo de eegeneemção, onde o peopeietáeio
conseeim m iegetmção peieáeim – de eáxiem expeessão aocma, coe gemnde diieesidmde iioaógicm, e

eínieos efeitos de mções huemnms, iee coeo m iegetmção secundáeim – eesuatmnte dos peocessos
nmtuemis de sucessão, mpós supeessão totma ou pmecima dm iegetmção peieáeim poe mções huemnms ou
cmusms nmtuemis (Referente à Lei nº 11.r428/200s; Seceetmeim dm Receitm Fedeema do Bemsia – RFB).r
Área de interesse etológito:, m áeem que, eedimnte mto decamemtóeio do óegão meiientma
coepetente, sejm destinmdm à peoteção dos ecossisteems, e que mepaiee ms eesteições de uso
peeiistms pmem ms Áeem de Peeseeimção Aeiientma – APP e Reseeim Legma – RL.r (Referente à Lei nº
9.r393/199s:, met.r 10, II, “i”, “c”)
Área de Preseráação Permanente – APP m áeem peotegidm, coieetm ou não poe iegetmção nmtiim,
coe m função meiientma de peeseeime os eecuesos hídeicos, m pmismgee, m estmiiaidmde geoaógicm e m
iiodiieesidmde, fmciaitme o fuxo gnnico de fmunm e foem, peotegee o soao e mssegueme o iee-estme dms
popuamções huemnms.r (Lei nº 12.rs51/2012:, met.r 3º, II)
Área de seráidão ambiental: m áeem de uso aieitmdo destinmdm à peeseeimção, conseeimção ou
eecupeemção de eecuesos meiientmis, eedimnte deaieitmção espmcima instituídm poe insteueento
púiaico, insteueento pmeticuame ou teeeo mdeinistemtiio feemdo peemnte óegão integemnte do
Sisteem Nmcionma do Meio Aeiiente – SISNAMA.r (Referente à Lei nº s.r938/1981:, met.r 9º-A)
Armazenagem:, consuatme Terminal – armazenagem.r
Atáidade auxiliar:, m mtiiidmde de mpoio mdeinistemtiio ou técnico, exeecidm no âeiito dm eepeesm,
ioatmdm à ceimção dms condições necessáeims pmem o exeecício de sums mtiiidmdes peincipma e
secundáeims e desenioaiidm pmem seee intencionmaeente consueidm denteo dm eepeesm.r Os
exeepaos emis coeuns de mtiiidmdes muxiaimees são:, ms funções de gestão geeencima e
mdeinistemtiim; o temnspoete peópeio; os seeiiços de emnutenção de peédios, eáquinms e
equipmeentos; o meemzenmeento peópeio; coepems e peoeoção de iendms; aiepezm; seguemnçm;
infoeeáticm.r (Resoaução CONCLA nº 1/2008:, ANEXO ÚNICO)
Atáidade poluidora:, m mtiiidmde utiaizmdoem de eecuesos meiientmis que – dieetm ou indieetmeente,
efetiim ou potencimaeente – mateem de foeem mdieesm o eeio meiiente poe peejudicme m smúde, m
seguemnçm e o iee-estme dm popuamção; ceim condições mdieesms às mtiiidmdes socimis e econôeicms;
mfetm desfmioemieaeente m iiotm; mfetm ms condições estéticms ou smnitáeims do eeio meiiente; ou
amnçm emtéeims ou eneegim ee desmcoedo coe os pmdeões meiientmis estmieaecidos.r (Referente à
Lei nº s.r938/1981:, met.r 2º, V; met.r 3º, II, III; met.r 10)
Atáidade printipal:, m mtiiidmde de peodução de iens ou seeiiços, destinmdm m teeceieos, que temz
emioe conteiiuição pmem m geemção do imaoe mdicionmdo dm unidmde de peodução; coeo peáticm
geema, toem-se m eeceitm opeemcionma dm mtiiidmde coeo mpeoxiemção do conceito de imaoe
mdicionmdo.r No cmso dms entidmdes see fns aucemtiios, é m mtiiidmde de emioe eepeesentmção dm
função socima dm entidmde.r (Resoaução CONCLA nº 1/2008:, ANEXO ÚNICO)
Atáidade setundvria:, m mtiiidmde de peodução de iens ou seeiiços, destinmdm m teeceieos,
exeecidms nm eesem unidmde de peodução, maée dm mtiiidmde peincipma.r (Resoaução CONCLA nº
1/2008:, ANEXO ÚNICO)
Atáidade utlizadora de retursos ambientais:, m mtiiidmde que utiaizm eecuesos miióticos (m
mteosfeem, ms águms inteeioees, supeefcimis e suiteeeânems, os estuáeios, o eme teeeitoeima, o soao, o
suisoao, os eaeeentos dm iiosfeem), e eecuesos iióticos (m fmunm, m foem, os eiceo-oegmniseos e o
pmteieônio genético).r (Referente à Lei nº s.r938/1981:,met.r 2º, II, III; met.r 3º, V; ANEXO VIII:, Cmtegoeim
20)

B
Bagateira:, consuatme Bebida alfoólifa – grapdea.
Bateria: o mcueuamdoe eecmeeegáiea ou conjunto de piahms, inteeaigmdos ee séeie ou ee pmemaeao.r
(Resoaução CONAMA nº 401/2008:, met.r 2º, I)
Bateria de thumbo-vtido: m imteeim mutoeotiim ou industeima, nm quma o emteeima mtiio dms pamcms
positiims é constituído poe coepostos de chueio e o dms pamcms negmtiims essencimaeente poe
chueio, sendo o eaeteóaito uem soaução de ácido suafúeico.r (Referente Resoaução CONAMA nº
401/2008:, met.r 2º, IV)
Bateria portvtl: consuatme Pilha eortátl.
Base indiáidual:, m instmamção mutoeizmdm m opeeme peam Agnncim Nmcionma do Peteóaeo, Gás Nmtuema e
Biocoeiustíieis – ANP, cujm peopeiedmde ou posse sejm de ue único mgente mutoeizmdo mo exeecício
dm mtiiidmde.r (Resoaução ANP nº 42/2011:, met.r 2º, II)
Base tompartlhada:, m instmamção mutoeizmdm m opeeme peam Agnncim Nmcionma do Peteóaeo, Gás
Nmtuema e Biocoeiustíieis – ANP, cujm peopeiedmde ou posse sejm de emis de ue mgente mutoeizmdo
mo exeecício dm mtiiidmde.r (Resoaução ANP nº 42/2011:, met.r 2º, III)
Bebida:, o peoduto de oeigee iegetma industeimaizmdo, destinmdo à ingestão huemnm ee estmdo
aíquido, see fnmaidmde eedicmeentosm ou teempnuticm.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 2º)
Bebida altoólita:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm mciem de eeio poe cento ee ioauee mté
cinquentm e qumteo poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm poe peocesso de
feeeentmção, de destiamção, de eetifcmção ou de eistuem.r (Referente ao Deceeto nº s.r871/2009:, met.r
12, II)
Bebida altoólita – aguardente:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de teintm e oito m cinquentm e
qumteo poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm do eeimixmeento do teoe macoóaico do
destiamdo macoóaico siepaes ou peam destiamção do eosto feeeentmdo.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r
51)
Bebida altoólita – aguardente tomposta:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de teintm e oito m
cinquentm e qumteo poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, eesuatmnte dm mdição de suistâncim
de oeigee iegetma ou mniema nm mgumedente ou no destiamdo macoóaico siepaes ou nm eistuem destes
ingeedientes macoóaicos.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 72)
Bebida altoólita – aguardente de tana:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de teintm e oito m
cinqüentm e qumteo poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm de destiamdo macoóaico
siepaes de cmnm-de-mçúcme ou peam destiamção do eosto feeeentmdo do cmado de cmnm-de-mçúcme,
podendo see mdicionmdm de mçúcmees mté seis gemems poe aiteo, expeessos ee smcmeose.r (Deceeto nº
s.r871/2009:, met.r 52)
Bebida altoólita – aguardente de fruta:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de teintm e seis m
cinquentm e qumteo poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm de destiamdo macoóaico
siepaes de feutm ou peam destiamção de eosto feeeentmdo de feutm.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 57)

Bebida altoólita – aguardente de áinho: m ieiidm coe ue teoe macoóaico de 3s% (teintm e seis poe
cento) m 54% (cinquentm e qumteo poe cento) ee ioauee, m 20ºC (iinte gemus Céasius) oitidm
excausiimeente de destiamdos siepaes de iinho ou poe destiamção de eostos feeeentmdos de uim.r
(Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 17, § 1º)
Bebida altoólita – vltool etlito potváel de origem agrítola:, o peoduto coe gemdumção macoóaicm
eíniem de noientm e cinco poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitido peam destiaoeetifcmção de eosto peoieniente unicmeente de emtéeim-peiem de oeigee mgeícoam, de nmtueezm
mçucmemdm ou meiaácem, eesuatmnte dm feeeentmção macoóaicm, coeo tmeiée o peoduto dm
eetifcmção de mgumedente ou de destiamdo macoóaico siepaes.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 73)
Bebida altoólita – vltool áínito:, áacooa etíaico potáiea de oeigee mgeícoam, coe teoe macoóaico
supeeioe m 95% (noientm e cinco poe cento) ee ioauee, m 20ºC (iinte gemus Céasius), o quma é
oitido excausiimeente poe destiamção e eetifcmção de iinho, de peodutos ou suipeodutos
deeiimdos dm feeeentmção dm uim.r (Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 17, § 5º)
Bebida altoólita – aperitáo:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm mciem de eeio m cinquentm e
qumteo poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, que contiiee peincípio memego ou meoeático,
coe cmemcteeísticms mpeeitiims ou estieuamntes do mpetite, oitidms m pmetie de extemto de ue ou
emis iegetmis ou pmete deaes.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 71)
Bebida altoólita – aquavit:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de teintm e cinco m cinquentm e
qumteo poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm peam destiamção ou eedestiamção de áacooa
etíaico potáiea de oeigee mgeícoam, nm peesençm de seeentes de macmeáiim (Carum farii), ou peam
meoemtizmção do áacooa etíaico potáiea de oeigee mgeícoam, eetifcmdo coe extemto de seeentes de
macmeáiim, podendo, ee meios os cmsos, see mdicionmdm outem suistâncim iegetma meoeáticm.r
(Deceeto nº s.r871/2009:, met.r s5)
Bebida altoólita – arac: m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de teintm e seis m cinquentm e qumteo poe
cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm peam mdição mo destiamdo macoóaico siepaes ou mo
áacooa etíaico potáiea de oeigee mgeícoam, de extemto de suistâncim iegetma meoeáticm.r (Deceeto nº
s.r871/2009:, met.r 5s)
Bebida altoólita – brandy:, m ieiidm coe teoe macoóaico de 3s% (teintm e seis poe cento) m 54%
(cinqüentm e qumteo poe cento) ee ioauee, oitidm de destiamdo macoóaico siepaes de iinho e/ou
mgumedente de iinho, enieahecidos ee tonéis de cmeimaho, ou de outem emdeiem de cmemcteeísticms
seeeahmntes, eeconhecidm peao óegão coepetente, de cmpmcidmde eáxiem de s00 (seiscentos)
aiteos, poe ue peeíodo de s (seis) eeses.r (Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 19)
Bebida altoólita – tathaça:, m denoeinmção típicm e excausiim dm mgumedente de cmnm peoduzidm no
Bemsia, coe gemdumção macoóaicm de teintm e oito m qumeentm e oito poe cento ee ioauee, m iinte
gemus Ceasius, oitidm peam destiamção do eosto feeeentmdo do cmado de cmnm-de-mçúcme coe
cmemcteeísticms sensoeimis pecuaimees, podendo see mdicionmdm de mçúcmees mté seis gemems poe aiteo.r
(Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 53)
Bebida altoólita – teráeja:, m ieiidm oitidm peam feeeentmção macoóaicm do eosto ceeiejeieo
oeiundo do emate de ceimdm e águm potáiea, poe mção dm aeieduem, coe mdição de aúpuao.r (Deceeto
nº s.r871/2009:, met.r 3s)
Bebida altoólita – teráeja, adjunto teráejeiro: m ceimdm ceeiejeiem e os deemis ceeemis mptos pmem

o consueo huemno, ematemdos ou não-ematemdos, iee coeo os meidos e mçúcmees de oeigee
iegetma.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 3s, § 5º)
Bebida altoólita – teráeja, thope:, m ceeiejm não suieetidm m peocesso de pmsteueizmção pmem o
enimse.r (Referente ao Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 37, III)
Bebida altoólita – teráeja, mosto teráejeiro: m soaução, ee águm potáiea, de cmeioidemtos,
peoteínms, gaicídios e smis eineemis, eesuatmntes dm degemdmção enzieáticm dos coeponentes dm
emtéeim-peiem que coepõee o eosto.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 3s, § 8º)
Bebida altoólita – tonhaque:, m ieiidm coe teoe macoóaico de 3s% (teintm e seis poe cento) m 54%
(cinquentm e qumteo poe cento) ee ioauee, oitido de destiamdos siepaes de iinho, de mgumedente
de iinho (enieahecidos ou não) ou de outem emtéeim-peiem.r (Referente à Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 18;
à Lei nº 8.r918/1994:, met.r 8º)
Bebida altoólita – corn:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de teintm e cinco m cinquentm e qumteo
poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm peam eetifcmção do destiamdo macoóaico siepaes
de ceeema ou peam eetifcmção de uem eistuem eíniem de teintm poe cento de destiamdo macoóaico
siepaes de ceeema coe áacooa etíaico potáiea de oeigee mgeícoam, podendo see meoemtizmdm coe
suistâncim nmtuema de oeigee iegetma.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r ss)
Bebida altoólita – destlado altoólito simples de bagaço: o peoduto coe 54,1º m 80º G.rL.r
(cinquentm e qumteo gemus e ue décieo m oitentm gemus Gmy Lussmc), oitido m pmetie dm destiamção
do imgmço eesuatmnte dm peodução de iinho e eosto.r (Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 17, § 3º)
Bebida altoólita – destlado altoólito simples de borras:, o peoduto de 54,1º m 80º G.rL.r (cinquentm
e qumteo gemus e ue décieo m oitentm gemus Gmy Lussmc), oitido dm destiamção de ioeems
feeeentmdms, peoienientes dos peocessos dm industeimaizmção dm uim, excauídos ou eesuatmntes dm
coamgee mzua.r (Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 17, § 4º)
Bebida altoólita – destlado altoólito simples de origem agrítola:, o peoduto coe gemdumção
macoóaicm supeeioe m cinquentm e qumteo e infeeioe m noientm e cinco poe cento ee ioauee, m iinte
gemus Ceasius, destinmdo à eamioemção de ieiidm macoóaicm e oitido peam destiamção siepaes ou poe
destiao-eetifcmção pmecima seaetiim de eosto ou suipeoduto peoieniente unicmeente de emtéeimpeiem de oeigee mgeícoam de nmtueezm mçucmemdm ou meiaácem, eesuatmnte dm feeeentmção macoóaicm.r
(Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 75)
Bebida altoólita – destlado altoólito simples de áinho: o peoduto coe teoe macoóaico supeeioe m
54% (cinquentm e qumteo poe cento) e infeeioe m 95% (noientm e cinco poe cento) ee ioauee, m
20ºC (iinte gemus Céasius), destinmdo à eamioemção de ieiidms macoóaicms e oitido peam destiamção
siepaes ou poe destiao-eetifcmção pmecima seaetiim de eostos e/ou suipeodutos peoienientes
unicmeente de emtéeims-peiems de oeigee iínicm, eesuatmnte de feeeentmção macoóaicm.r (Lei nº
7.rs78/1988:, met.r 17, § 2º)
Bebida altoólita – fermentado de tana:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de qumteo m qumtoeze
poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm do eosto de cmado de cmnm-de-mçúcme
feeeentmdo.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 49)
Bebida altoólita – fermentado de fruta litoroso:, o feeeentmdo de feutm, doce ou seco, coe
gemdumção macoóaicm de qumtoeze m dezoito poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, mdicionmdo
ou não de áacooa etíaico potáiea de oeigee mgeícoam, cmemeeao e smcmeose.r (Deceeto nº s.r871/2009:,

met.r 45)
Bebida altoólita – fermentado de fruta:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de qumteo m qumtoeze
poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm peam feeeentmção macoóaicm do eosto de feutm
sã, feescm e emduem de uem únicm espécie, do eespectiio suco integema ou concentemdo, ou poapm,
que podeeá nestes cmsos, see mdicionmdo de águm.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 44)
Bebida altoólita – filtrado dote: m ieiidm de gemdumção macoóaicm de mté 5º G.rL.r (cinco gemus Gmy
Lussmc), peoieniente de eosto de uim, pmecimaeente feeeentmdo ou não, podendo see mdicionmdo
de iinho de eesm e, opcionmaeente, see gmseifcmdo mté 3 (tens) mteosfeems.r (Lei nº 7.rs78/1988:,
met.r sº)
Bebida altoólita – genebra:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de teintm e cinco m cinquentm e
qumteo poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm de destiamdo macoóaico siepaes de ceeema,
eedestiamdo totma ou pmecimaeente nm peesençm de imgms de zieieo (Junieerupd fommunipd),
eistuemdo ou não coe áacooa etíaico potáiea de oeigee mgeícoam, podendo see mdicionmdm de outem
suistâncim meoeáticm nmtuema, e de mçúcmees nm peopoeção de mté quinze gemems poe aiteo, podendo
see mdicionmdm de cmemeeao pmem coeeeção dm coe.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r s2)
Bebida altoólita – gim:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de teintm e cinco m cinquentm e qumteo
poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm peam eedestiamção de áacooa etíaico potáiea de
oeigee mgeícoam, nm peesençm de imgms de zieieo (Junieerupd fommunipd), coe mdição ou não de
outem suistâncim iegetma meoeáticm, ou peam mdição de extemto de imgms de zieieo, coe ou see
outem suistâncim iegetma meoeáticm, mo áacooa etíaico potáiea de oeigee mgeícoam e, ee meios os
cmsos, o smioe do zieieo deieeá see peepondeemnte, podendo see mdicionmdm de mçúcmees mté
quinze gemems poe aiteo.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r s3)
Bebida altoólita – graspa:, m ieiidm coe teoe macoóaico de 35% (teintm e cinco poe cento) m 54%
(cinquentm e qumteo poe cento) ee ioauee, m 20ºC (iinte gemus Céasius), oitidm m pmetie de
destiamdos macoóaicos siepaes de imgmço de uim, coe ou see ioeems de iinhos, podendo see
eetifcmdm pmecima ou seaetiimeente.r É mdeitido o coete coe áacooa etíaico potáiea dm eesem oeigee
pmem eeguame o conteúdo de congnneees.r (Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 20)
Bebida altoólita – hidromel:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de qumteo m qumtoeze poe cento ee
ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm peam feeeentmção macoóaicm de soaução de eea de mieahm, smis
nuteientes e águm potáiea.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 48)
Bebida altoólita – jeropiga:, m ieiidm eamioemdm coe eosto de uim, pmecimaeente feeeentmdo,
mdicionmdo de áacooa etíaico potáiea, coe gemdumção eáxiem de 18º G.rL.r (dezoito gemus Gmy Lussmc)
e teoe eínieo de mçúcme de 7 (sete) gemems poe 100 (cee) eiaiaiteos do peoduto.r ( Lei nº
7.rs78/1988:, met.r 1s)
Bebida altoólita – litor:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de quinze m cinquentm e qumteo poe
cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, coe peecentuma de mçúcme supeeioe m teintm gemems poe
aiteo, coepostm de imse macoóaicm e mditiios.r (Referente ao Deceeto nº s.r871/2009:, met.r s7)
Bebida altoólita – lúpulo:, os cones dm infoeescnncim do Humulupd lueulupd, ee sum foeem nmtuema ou
industeimaizmdm, mptos pmem o consueo huemno.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 3s, § 9º, I)
Bebida altoólita – lúpulo, extrato:, o peoduto eesuatmnte dm extemção, poe soaiente mdequmdo, dos
peincípios meoeáticos ou memegos do aúpuao, isoeeeizmdos ou não, eeduzidos ou não, deiendo o

peoduto fnma estme isento de soaiente.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 3s, § 9º, II)
Bebida altoólita – lúpulo, mosto:, o eosto feeiido coe aúpuao ou seu extemto, e deae mpeesentmndo
os peincípios meoeáticos e memegos.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 3s, § 9º)
Bebida altoólita – malte:, o peoduto oitido peam geeeinmção e secmgee de ceeema.r (Referente ao
Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 3s, § 2º)
Bebida altoólita – malte teráejeiro:, o emate destinmdo à fmieicmção de ceeiejm.r
Bebida altoólita – malte uísque:, o emate destinmdo à fmieicmção de uísque.r
Bebida altoólita – malte, extrato:, o peoduto eesuatmnte dm desidemtmção do eosto de emate mté o
estmdo sóaido, ou pmstoso, deiendo, qumndo eeconstituído, mpeesentme ms peopeiedmdes do eosto
de emate.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 3s, § 3º)
Bebida altoólita – mistela:, o eosto siepaes não feeeentmdo e mdicionmdo de áacooa etíaico potáiea
mté o aieite eáxieo de 18º G.rL.r (dezoito gemus Gmy Lussmc) e coe teoe e mçúcme não infeeioe m 10
(dez) gemus poe 100 (cee) eiaiaiteos, iedmdm m mdição de smcmeose ou outeo mdoçmnte.r (Lei nº
7.rs78/1988:, met.r 7º)
Bebida altoólita – pisto:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de 38º m 54º G.rL.r (teintm e oito m
cinquentm e qumteo gemus Gmy Lussmc), oitidm dm destiamção do eosto feeeentmdo de uims
meoeáticms.r (Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 21)
Bebida altoólita – raw grain whisky:, o destiamdo macoóaico de ceeema coe gemdumção macoóaicm
supeeioe m cinquentm e qumteo e infeeioe m noientm e cinco poe cento ee ioauee, m iinte gemus
Ceasius, enieahecido ee tonéis de cmeimaho coe cmpmcidmde eáxiem de setecentos aiteos, poe
peeíodo eínieo de dois mnos.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 74)
Bebida altoólita – rum: m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de teintm e cinco m cinquentm e qumteo
poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm do destiamdo macoóaico siepaes de eeamço, ou dm
eistuem dos destiamdos de cmado de cmnm-de-mçúcme e de eeamço, enieahecidos totma ou
pmecimaeente, ee eecipiente de cmeimaho ou emdeiem equiimaente, conseeimndo sums cmemcteeísticms
sensoeimis pecuaimees.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 54)
Bebida altoólita – saquê:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de qumtoeze m iinte e seis poe cento
ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm peam feeeentmção macoóaicm do eosto de meeoz,
smcmeifcmdo peao Apdeergillupd oryzae, ou poe sums enziems, podendo see mdicionmdm de áacooa etíaico
potáiea de oeigee mgeícoam e meoem nmtuema.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 50)
Bebida altoólita – sidra:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de qumteo m oito poe cento ee ioauee,
m iinte gemus Ceasius, oitidm peam feeeentmção macoóaicm do eosto de emçã feescm, sã e emduem, do
suco concentemdo de emçã ou meios, coe ou see m mdição de águm.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r
47)
Bebida altoólita – sochu:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de quinze m teintm e cinco poe cento
ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm dm destiamção do eosto feeeentmdo de meeoz, mdicionmdo
ou não de tuiéecuao, emiz meiaácem e ceeema, ee conjunto ou sepmemdmeente.r (Deceeto nº
s.r871/2009:, met.r s0)

Bebida altoólita – steinhaeger: m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de teintm e cinco m cinquentm e
qumteo poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm peam eetifcmção de destiamdo macoóaico
siepaes de ceeema ou peam eetifcmção do áacooa etíaico potáiea, mdicionmdo de suistâncim meoeáticm
nmtuema, ee meios os cmsos peoienientes de ue eosto feeeentmdo contendo imgms de zieieo
(Junieerupd fommunipd).r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r s4)
Bebida altoólita – tequila: m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de teintm e seis m cinquentm e qumteo
poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm de destiamdo macoóaico siepaes de mgmie ou peam
destiamção do eosto feeeentmdo de mgmie.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 48)
Bebida altoólita – tquira:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de teintm e seis m cinquentm e qumteo
poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm de destiamdo macoóaico siepaes de emndiocm ou
peam destiamção de seu eosto feeeentmdo.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 59)
Bebida altoólita – uísque:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de teintm e oito m cinquentm e qumteo
poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm do destiamdo macoóaico siepaes de ceeemis
enieahecido, pmecima ou totmaeente ematmdos, podendo see mdicionmdo de áacooa etíaico potáiea de
oeigee mgeícoam, ou de destiamdo macoóaico siepaes de ceeemis, iee coeo de águm pmem eedução dm
gemdumção macoóaicm e cmemeeao pmem coeeeção dm coe.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 55)
Bebida altoólita – áodta:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de teintm e seis m cinquentm e qumteo
poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm de áacooa etíaico potáiea de oeigee mgeícoam ou
de destiamdo macoóaico siepaes de oeigee mgeícoam eetifcmdo, seguidos ou não de fatemção poe eeio
de cmeião mtiio, coeo foeem de mtenume os cmemcteees oegmnoaépticos dm emtéeim-peiem oeiginma.r
(Deceeto nº s.r871/2009:, met.r s1)
Bebida altoólita tomposta – bebida altoólita de gengibre:, m ieiidm macoóaicm coepostm oitidm
peam eistuem de emceemdo macoóaico de eizoem de gengiiee (Zingiber offinalipd Ropdf.), coe áacooa
etíaico potáiea de oeigee mgeícoam e, opcionmaeente, de meoemtizmnte nmtuema e mditiio, podendo
see mdicionmdm de mçúcmees, cmso ee que seeá denoeinmdm sumie ou doce, qumndo contiiee emis
de seis gemems de mçúcmees poe aiteo, deiendo mpeesentme smioe e meoem dms suistâncims nmtuemis
do eizoem.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 70, § 1º)
Bebida altoólita tomposta – bebida altoólita de jurubeba: m ieiidm macoóaicm coepostm oitidm
peam eistuem de emceemdo macoóaico de jueuieim (Solanum eanifulatum L.), coe áacooa etíaico
potáiea de oeigee mgeícoam e, opcionmaeente, de meoemtizmnte nmtuema e mditiio, podendo see
mdicionmdm de mçúcmees, cmso ee que seeá denoeinmdm sumie ou doce, qumndo contiiee emis de
seis gemems de mçúcmees poe aiteo.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 70, § 1º)
Bebida altoólita tomposta: m ieiidm macoóaicm poe eistuem coe gemdumção macoóaicm de teeze m
dezoito poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, oitidm dm emceemção ou infusão de suistâncim
iegetma, mdicionmdm de áacooa etíaico potáiea de oeigee mgeícoam, coe mdição ou não de mçúcmees.r
(Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 70)
Bebida altoólita destlada:, m ieiidm macoóaicm oitidm poe peocesso de feeeento-destiamção, peao
eeimixmeento do teoe macoóaico de destiamdo macoóaico siepaes, peao eeimixmeento do teoe macoóaico
do áacooa etíaico potáiea de oeigee mgeícoam ou peam pmdeonizmção dm peópeim ieiidm macoóaicm
destiamdm.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 12, II, “i”)
Bebida altoólita fermentada:, m ieiidm macoóaicm oitidm poe peocesso de feeeentmção macoóaicm.r
(Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 12, II, “m”)

Bebida altoólita mista – toquetel tomposto:, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm de qumteo m teintm
e oito poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, tendo, oieigmtoeimeente, coeo ingeediente
iinho ou deeiimdo dm uim e do iinho ee qumntidmde infeeioe m cinquentm poe cento do ioauee,
coepostm de imse macoóaicm e mditiios.r (Referente ao Deceeto nº s.r871/2009:, met.r s9)
Bebida altoólita mista (toquetel):, m ieiidm coe gemdumção macoóaicm supeeioe m eeio e mté
cinquentm e qumteo poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, coepostm de imse macoóaicm e
mditiios.r (Referente ao Deceeto nº s.r871/2009:, met.r s8)
Bebida altoólita por mistura:, m ieiidm macoóaicm oitidm peam eistuem de destiamdo macoóaico siepaes
de oeigee mgeícoam, áacooa etíaico potáiea de oeigee mgeícoam e ieiidm macoóaicm, sepmemdms ou ee
conjunto, coe outem ieiidm não-macoóaicm, ingeediente não-macoóaico ou sum eistuem.r (Deceeto nº
s.r871/2009:, met.r 12, II, “d”)
Bebida altoólita retfitada:, m ieiidm macoóaicm oitidm poe peocesso de eetifcmção do destiamdo
macoóaico, peao eeimixmeento do teoe macoóaico do áacooa etíaico potáiea de oeigee mgeícoam ou peam
pmdeonizmção dm peópeim ieiidm macoóaicm eetifcmdm.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 12, II, “c”)
Bebida não-altoólita:, m ieiidm feeeentmdm ou não feeeentmdm coe gemdumção macoóaicm mté eeio
poe cento ee ioauee, m iinte gemus Ceasius, de áacooa etíaico potáiea.r (Referente ao Deceeto nº
s.r871/2009:, met.r 12, I)
Bebida não-altoólita – vgua de toto:, m ieiidm oitidm dm pmete aíquidm do feuto do coqueieo (Cofupd
nufifera) não diauídm e não feeeentmdm, extemídm e conseeimdm poe peocesso tecnoaógico mdequmdo.r
(Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 20)
Bebida não-altoólita – bebida tomposta de fruta, de polpa ou de extrato áegetal m ieiidm oitidm
peam eistuem de sucos, poapms ou extemtos iegetmis, ee conjunto ou sepmemdmeente, coe peoduto
de oeigee mniema, tendo peedoeinâncim ee sum coeposição de peoduto de oeigee iegetma,
mdicionmdm ou não de mçúcmees.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 34)
Bebida não-altoólita – bebida dietétta (baixa taloria):, m ieiidm não-macoóaicm, hipocmaóeicm, que
tenhm o conteúdo de mçúcmees, mdicionmdo noeemaeente nm ieiidm coniencionma, inteiemeente
suistituído poe eduacoemnte hipocmaóeico ou não-cmaóeico, nmtuema ou metifcima, ee conjunto ou
sepmemdmeente.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 14)
Bebida não-altoólita – thv pronto para tonsumo:, m ieiidm oitidm peam emceemção, infusão ou
peecoamção de foahms e ieotos de iáeims espécies de chá do gnneeo Thea (Thea pdinenpdipd e outems), de
foahms, hmstes, pecíoaos e pedúncuaos de eeim-emte dm espécie llex earaguarienpdipd ou de outeos
iegetmis, podendo see mdicionmdo de outems suistâncims de oeigee iegetma e de mçúcmees.r (Deceeto
nº s.r871/2009:, met.r 32)
Bebida não-altoólita – thv, preparado líquido:, m ieiidm oitidm peam emceemção, infusão ou
peecoamção de foahms e ieotos de iáeims espécies de chá do gnneeo Thea (Thea pdinenpdipd e outems), de
foahms, hmstes, pecíoaos e pedúncuaos de eeim-emte dm espécie Ilex earaguarienpdipd, ou de outeos
iegetmis, podendo see mceescentmdo de outems suistâncims de oeigee iegetma e de mçúcmees e
mditiios, mdicionmdo unicmeente de águm potáiea pmem seu consueo.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r
33)
Bebida não-altoólita – extrato de guaranv:, o peoduto eesuatmnte dm extemção dos peincípios mtiios

dm seeente de gumemná (gnneeo Pmuaainim), coe ou see cmscm, oiseeimdos os aieites de sum
concentemção.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 35)
Bebidas não-altoólitas – gelo para tonsumo humano:, m águm ee estmdo sóaido pmem consueo
huemno.r (Referente à Resoaução ANVISA RDC nº 274/2005:, ANEXO, 2.r4)
Bebida não-altoólita – néttar:, m ieiidm não feeeentmdm, oitidm dm diauição ee águm potáiea dm
pmete coeestíiea do iegetma ou de seu extemto, mdicionmdo de mçúcmees, destinmdm mo consueo
dieeto.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 21)
Bebida não-altoólita – néttar, gaseifitado:, o néctme mdicionmdo de dióxido de cmeiono.r (Referente
ao Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 21, § 1º)
Bebida não-altoólita – néttar misto:, m ieiidm oitidm dm diauição ee águm potáiea dm eistuem de
pmetes coeestíieis de iegetmis, de seus extemtos ou coeiinmção de meios, e mdicionmdo de
mçúcmees, destinmdm mo consueo dieeto.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 21, § 2º)
Bebida não-altoólita – polpa de fruta:, o peoduto não feeeentmdo, não concentemdo, oitido de
feutm poaposm, poe peocesso tecnoaógico mdequmdo, mtendido o teoe eínieo de sóaidos ee
suspensão.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 19)
Bebida não-altoólita – polpa de fruta mista:, é m ieiidm oitidm peam eistuem de feutm poaposm coe
outem feutm poaposm ou feutm não poaposm ou coe m pmete coeestíiea do iegetma, ou coe eistuems
destms, sendo m denoeinmção constituídm dm expeessão poapm eistm, seguidm dm eeamção de feutms e
iegetmis utiaizmdos, ee oedee deceescente dms qumntidmdes peesentes nm eistuem.r (Deceeto nº
s.r871/2009:, met.r 19, Pmeágemfo único)
Bebida não-altoólita – refresto: m ieiidm não feeeentmdm, oitidm peam diauição, ee águm potáiea,
do suco de feutm, poapm ou extemto iegetma de sum oeigee, coe ou see mdição de mçúcmees.r
(Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 22)
Bebida não-altoólita – refresto artfitial: m ieiidm não feeeentmdm, oitidm peam diauição, ee águm
potáiea, de peepmemdo que não contée emtéeim-peiem iegetma.r (Referente ao Deceeto nº
s.r871/2009:, met.r 31, § 1º)
Bebida não-altoólita – refresto misto: m ieiidm oitidm peam diauição ee águm potáiea dm eistuem
de suco de feutm, dm eistuem de extemto iegetma, ou peam coeiinmção de meios.r (Deceeto nº
s.r871/2009:, met.r 22, § 8º)
Bebida não-altoólita – refresto, preparado líquido (tontentrado líquido):, o peoduto que contiiee
suco, poapm ou extemto iegetma de sum oeigee, mdicionmdo de águm potáiea pmem o seu consueo;
coe ou see mçúcmees.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 27)
Bebida não-altoólita – refresto, preparado sólido:, o peoduto à imse de suco ou extemto iegetma de
sum oeigee e mçúcmees, destinmdo à eamioemção de ieiidm pmem o consueo, mpós sum diauição ee
águm potáiea, podendo see mdicionmdo de eduacoemnte hipocmaóeico e não-cmaóeico.r (Deceeto nº
s.r871/2009:, met.r 31)
Bebida não-altoólita – refrigerante:, m ieiidm gmseifcmdm, oitidm peam dissoaução, ee águm potáiea,
de suco ou extemto iegetma de sum oeigee, mdicionmdm de mçúcme.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 23)

Bebida não-altoólita – refrigerante, vgua tônita de quinino: o eefeigeemnte que contiiee,
oieigmtoeimeente, de tens m sete eiaigemems de quinino ou seus smis, expeesso ee quinino mnideo,
poe cee eiaiaiteos de ieiidm.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 25)
Bebida não-altoólita – refrigerante, soda: m águm potáiea gmseifcmdm coe dióxido de cmeiono,
coe peessão supeeioe m dums mteosfeems, m iinte gemus Ceasius, podendo see mdicionmdm de smis
eineemis.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 24)
Bebida não-altoólita – refrigerante, soda aromatzada: m águm potáiea gmseifcmdm coe dióxido de
cmeiono, coe peessão supeeioe m dums mteosfeems, m iinte gemus Ceasius, deiendo see mdicionmdm de
meoemtizmnte nmtuema e podendo see mdicionmdm de smis eineemis, tendo sum denoeinmção mceescidm
do meoem utiaizmdo.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 24, Pmeágemfo único)
Bebida não-altoólita – refrigerante, xarope: o peoduto não gmseifcmdo, oitido peam dissoaução,
ee águm potáiea, de suco de feutm, poapm ou pmete do iegetma e mçúcme, ee concentemção eíniem de
cinquentm e dois poe cento de mçúcmees, ee peso, m iinte gemus Ceasius.r (Deceeto nº s.r871/2009:,
met.r 2s)
Bebida não-altoólita – refrigerante, xarope artfitial:, mqueae que não contiiee m emtéeim-peiem de
oeigee iegetma.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 2s, § sº)
Bebida não-altoólita – refrigerante, xarope de amêndoa (orchata):, o peoduto que contiiee
menndom, mdicionmdo de extemto de foees de amemnjeiem.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 2s, § 3º)
Bebida não-altoólita – refrigerante, xarope de aáenta (tapilé):, o peoduto que contiiee suco de
miencm, meoemtizmdo coe essnncim nmtuema de feutms, podendo see coaoeido coe cmemeeao.r (Deceeto
nº s.r871/2009:, met.r 2s, § 2º)
Bebida não-altoólita – refrigerante, xarope de guaranv:, o peoduto que contiiee, no eínieo, dois
décieos de gemem de seeente de gumemná (gnneeo Pmuaainim), ou seu equiimaente ee extemto, poe
cee eiaiaiteos do peoduto.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 2s, § 4º)
Bebida não-altoólita – refrigerante, xarope de suto (squash):, o peoduto que contiiee, no eínieo,
qumeentm poe cento do suco de feutm ou poapm, ee peso.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 2s, § 1º)
Bebida não-altoólita – suto: m ieiidm não feeeentmdm, não concentemdm, eessmaimdos os cmsos m
seguie especifcmdos, e não diauídm, destinmdm mo consueo, oitidm dm feutm emduem e sã, ou pmete
do iegetma de oeigee, poe peocessmeento tecnoaógico mdequmdo, suieetidm m temtmeento que
msseguee m sum mpeesentmção e conseeimção mté o eoeento do consueo.r (Deceeto nº s.r871/2009:,
met.r 18)
Bebida não-altoólita – suto tontentrado:, o suco eesuatmnte dm desidemtmção pmecima de suco.r
(Referente ao Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 18, § 7º)
Bebida não-altoólita – suto de uáa: m ieiidm não feeeentmdm, oitidm do eosto siepaes, suaftmdo
ou concentemdo, de uim sã, feescm e emduem.r (Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 5º)
Bebida não-altoólita – suto desidratado:, o suco no estmdo sóaido, oitido peam desidemtmção do
suco integema.r (Referente ao Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 18, § 9º)
Bebida não-altoólita – suto gaseifitado:, o suco mdicionmdo de dióxido de cmeiono.r (Referente ao

Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 18, § 5º)
Bebida não-altoólita – suto misto:, o suco oitido peam eistuem de feutms, coeiinmção de feutm e
iegetma, coeiinmção dms pmetes coeestíieis de iegetmis ou eistuem de suco de feutm e iegetma,
sendo m denoeinmção constituídm dm expeessão suco eisto, seguidm dm eeamção de feutms ou
iegetmis utiaizmdos, ee oedee deceescente dms qumntidmdes peesentes nm eistuem.r (Deceeto nº
s.r871/2009:, met.r 18, § 11)
Bebida não-altoólita – suto retonsttuído:, o suco oitido peam diauição de suco concentemdo ou
desidemtmdo, mté m concentemção oeiginma do suco integema ou mo teoe eínieo de sóaidos soaúieis
estmieaecido nos eespectiios pmdeões de identidmde e qumaidmde pmem cmdm tipo de suco integema.r
(Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 18, § 12)
Bebida não-altoólita – suto tropital:, m ieiidm não feeeentmdm oitidm peam dissoaução, ee águm
potáiea ou ee suco cameifcmdo de feutm teopicma, dm poapm de feutm poaposm de oeigee teopicma, poe
eeio de peocesso tecnoaógico mdequmdo, deiendo tee coe, meoem e smioe cmemcteeísticos dm feutm,
suieetido m temtmeento que msseguee m sum mpeesentmção e conseeimção mté o eoeento do
consueo.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 18, § 13)
Bebida não-altoólita – suto tropital gaseifitado: o suco mdicionmdo de dióxido de cmeiono.r
(Referente ao Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 18, § 18)
Bebida não-altoólita – suto tropital misto:, m ieiidm oitidm peam dissoaução, ee águm potáiea ou
ee suco cameifcmdo de feutm teopicma, dm eistuem de poapms de feutms poaposms de oeigee teopicma,
poe eeio de peocesso tecnoaógico mdequmdo, não feeeentmdm, deiendo tee coe, meoem e smioe
cmemcteeísticos dms feutms, suieetido m temtmeento que msseguee m sum mpeesentmção e conseeimção
mté o eoeento do consueo.r (Deceeto nº s.r871/2009:, met.r 18, § 14)
Bioestmulador:, consuatme Remediador – bioepdtmulador.r
Biorremediador:, consuatme Remediador – biorremediador.r
C
Cathaça:, consuatme Bebida alfoólifa – fafhaça.
Calçado:, o peoduto industeima de cmemcteeísticms peópeims destinmdo à peoteção dos pés, incausiie
iotms, smndáaims, chineaos, tnnis, tmemncos e seeeahmntes.r (Referente à Lei nº 11.r211/2005:, met.r 7º,
XII)
Calçado – tonfetção industrial de atessórios para talçados:, m confecção seeimdm de mcessóeios
pmem cmaçmdos, totma ou pmecimaeente eecmnizmdm.r
Calçado – tomponente:, o cmiedma e sums pmetes, o soamdo e sums pmetes e m pmaeiahm.r (Referente à
Lei nº 11.r211/2005:, met.r 7º)
Calçado – seráiço industrial de tustomização em talçados de touro:, m custoeizmção seeimdm de
cmaçmdos de coueo, totma ou pmecimaeente eecmnizmdm.r
Calçado – seráiço industrial de montagem e tostura de talçados de touro:, m eontmgee e costuem

seeimdm de cmaçmdos de coueo, totma ou pmecimaeente eecmnizmdms.r
Calçado – seráiço industrial de pesponto e outros atabamentos em talçados de touro:, os
mcmimeentos eemaizmdos de foeem seeimdm de cmaçmdos de coueo, totma ou pmecimaeente
eecmnizmdos.r
Canalização de turso de vgua:, consuatme Refurpdopd hídrifopd – retifação de furpdo de água,
fanalização.r
Central de Reetebimento – CRe:, m unidmde que se destinm mo eeceiieento, conteoae, eedução de
ioauee, mcondicionmeento e estocmgee teepoeáeim de eeimamgens de mgeotóxicos e mfns, imzims
ou contendo eesíduos, que mtendm mos consueidoees, estmieaecieentos coeeecimis e postos, mté m
eetiemdm dms eeimamgens e eesíduos pmem m destinmção fnma meiientmaeente mdequmdm.r (Resoaução
CONAMA nº 4s5/2014:, met.r 2º, II)
Centro de Destrota – CD:, o aocma que se destinm à desteocm de eecipientes temnspoetáieis de GLP,
imzios ou pmecimaeente utiaizmdos, entee eepeesms disteiiuidoems, coe equipmemção à Clapdpde III ou
camsse supeeioe (Referente à Resoaução ANP nº 49/201s:, met.r 2º, IV; à ABNT NBR 15514:,2007)
Centro de intineração:, consuatme Protofolo de Montreal – Centro de infineração.r
Centro de regeneração:, consuatme Protofolo de Montreal – Centro de regeneração.r
Certfitação tompulsória para Potêntia Sonora de Produtos Eletrodomésttos: m ceetifcmção
oitidm peao iepoetmdoe, no âeiito do Sisteem Bemsiaeieo de Aimaimção dm Confoeeidmde – SBAC, e
eemaizmdm poe Oegmniseo de Ceetifcmção de Peoduto – OCP, mceeditmdo peao Instituto Nmcionma de
Meteoaogim, Qumaidmde e Tecnoaogim – INMETRO.r (Referente à Poetmeim INMETRO Nº 430/2012:, met.r
3º)
Ceráeja:, consuatme Bebida alfoólifa – ferieja.r
Champanha (Champagne):, consuatme Vinho epdeumante.
Chope (chopp):, consuatme Bebida alfoólifa – ferieja, fhoee.r
Classe de estotagem autorizada de GLP:, m fmixm de cmpmcidmde de estocmgee de GLP ee
quiaogemems, confoeee mutoeizmção Agnncim Nmcionma do Peteóaeo, Gás Nmtuema e Biocoeiustíieis –
ANP (Referente à ABNT NBR 15514:,2007:, Tmieam 1).r
Classe IIA:, consuatme Repdíduo não eerigopdo fontrolado – Clapdpde IIA.
Classe IIB:, consuatme Repdíduo não eerigopdo fontrolado – Clapdpde IIB.
Comértio – representação tomertial:, ms mtiiidmdes de mgentes peestmdoees de seeiiços que, soi
contemto, coeeecimaizme, no mtmcmdo, eeecmdoeims poe contm de teeceieos e fmzee m inteeeedimção
entee coepemdoees e iendedoees, eedimnte pmgmeento de honoeáeios ou de coeissões.r
(Resoaução CONCLA nº 3/2007:, ANEXO ÚNICO)
Comértio atatadista:, ms mtiiidmdes de eeiendm de eeecmdoeims de oeigee mgeopecuáeim, extemtiim
ou industeima, ee qumaquee níiea de peocessmeento (ee ieuto, ienefcimdms, seei-eamioemdms e
peontms pmem uso) e ee qumaquee qumntidmde, coe depósito mssocimdo pmem enteegm de

eeecmdoeims no mto dm iendm.r O coeéecio mtmcmdistm coepeeende, tmeiée, ms emnipuamções
hmiitumis destm mtiiidmde, tmis coeo:, eontmgee, camssifcmção e mgeupmeento de peodutos ee
gemnde escmam, mcondicionmeento e enimsmeento, eedisteiiuição ee eecipientes de eenoe escmam,
qumndo eemaizmdos peam peópeim unidmde coeeecima.r (Referente à Resoaução CONCLA nº 3/2007:,
ANEXO ÚNICO)
Comértio áarejista:, ms mtiiidmdes de eeiendm de iens de consueo noios e usmdos pmem o púiaico
ee geema, peepondeemnteeente pmem o consueidoe fnma, pmem consueo pessoma ou doeiciaime.r As
unidmdes coeeecimis que eeiendee tmnto pmem eepeesms coeo pmem o púiaico ee geema, deiee see
camssifcmdms no imeejo, coeo é o cmso de aojms de metigos de infoeeáticm e de emteeima de
consteução.r (Resoaução CONCLA nº 3/2007:, ANEXO ÚNICO)
Comértio de tombustáeis automotáos:, consuatme Reienda de fombupdtieipd automotiopd.
Comértio de tombustáeis de aáiação:, consuatme Reienda de fombupdtieipd de aiiação.
Componentes de agrotóxito:, consuatme Agrotóxifo – fomeonentepd.
Conhaque: consuatme Bebida alfoólifa – fonhaque.r
Conhaque fino:, consuatme Bebida alfoólifa – iemndy.r
Controle:, o conjunto de noeems meiientmis que eeguameentme o exeecício dms mtiiidmdes
utiaizmdoems de eecuesos meiientmis que, concoeitmnteeente, sejme poauidoems, potencimaeente
poauidoems e sujeitms m aicencimeento meiientma (Referente à Lei Coepaeeentme nº 140/2011; à Lei
nº s.r938/1981:, met.r 2º, V; met.r 4º, III; met.r 10; ao Deceeto nº 99.r274/1990:, met.r 17, ss.r)
Coquetel:, consuatme Bebida alfoólifa mipdta (foquetel).r
Coquetel tomposto:, consuatme Bebida alfoólifa mipdta – foquetel fomeopdto.r
Cota espetífita:, consuatme Protofolo de Montreal – fota epdeefíifa.r
D
Dados sísmitos:, consuatme Petróleo – dadopd pdípdmifopd.r
Defensiáo agrítola:, consuatme Agrotóxifo.
Degradação da qualidade ambiental:, m mateemção mdieesm dms cmemcteeísticms do eeio meiiente.r
(Lei nº s.r938/1981:, met.r 3ª, II)
Depósito:, m instmamção fsicm, peeemnente ou teepoeáeim, pmem estocmgee de peodutos peeigosos, m
gemnea ou eeimamdos; ou de eesíduos peeigosos, sujeitos ou não à aogísticm eeieesm mpós opeemções
de coeeecimaizmção e consueo.r
Depósito – estotagem:, m disposição teepoeáeim e aogísticm de peodutos, entee dums opeemções de
coeéecio ou pmem consueo fnma peao mdquieente.r
Depósito de distribuição:, m instmamção fsicm pmem estocmgee de peodutos, peópeios ou de teeceieos,

no quma não se eemaizme iendms e cujm smídm se dn poe oedee de expedição e enteegm ee outeo
aocma.r
Depósito Fethado:, o estmieaecieento unidmde muxiaime, onde m eepeesm fmz estocmgee de
eeecmdoeims peópeims destinmdms à industeimaizmção e/ou à coeeecimaizmção e no quma não se
eemaizme iendms.r (Referente à Resoaução CONCLA nº 1/2008:, ANEXO ÚNICO)
Deriáados de petróleo:, consuatme Petróleo – deriiadopd de eetróleo.
Dispersante químito:, m foeeuamção quíeicm constituídm de soaiente e mgentes suefmctmntes (tensomtiios) usmdm pmem dieinuie m tensão inteefmcima óaeo-águm e pmem estmiiaizme m dispeesão do óaeo ee
gotícuams nm supeefcie e nm coaunm de águm, nms mções de coeimte mos deeemees de peteóaeo e
seus deeiimdos no eme.r (Resoaução CONAMA nº 472/2015:, met.r 2º, VI)
Dispersante químito – aplitação subaquvtta:, m mpaicmção de dispeesmnte quíeico nm cmieçm de
poços expaoemtóeios ou peodutoees de peteóaeo.r (Resoaução CONAMA nº 472/2015:, met.r 2º, I)
Distribuição de energia elétrita:, consuatme Energia elétrifa – dipdtribuição.r
Diáersidade biológita m imeimiiaidmde de oegmniseos iiios de todms ms oeigens, coepeeendendo,
dentee outeos, os ecossisteems teeeestees, emeinhos e outeos ecossisteems mquáticos e os
coepaexos ecoaógicos de que fmzee pmete; coepeeendendo mindm m diieesidmde de espécies, entee
espécies e de ecossisteems.r (Lei nº 9.r985/2000:, met.r 2º, III).r
Dotumento de Origem Florestal – DOF:, consuatme Flora – Dofumento de Origem Florepdtal – DOF.r
Dragagem:, m oiem ou o seeiiço de engenhmeim que consiste nm aiepezm, desoisteução, eeeoção,
deeeocmeento ou escmimção de emteeima do fundo de eios, amgos, emees, imíms e cmnmis.r (Lei nº
12.r815/2013:, met.r 53, § 2º, I)
Dragagem – derrotamento:, m demgmgee consistente nm eeeoção ou desteuição de eochms e seus
femgeentos ee coepos d’águm.r
Dragagem – derrotamento a fogo:, o deeeocmeento eemaizmdo coe m utiaizmção de expaosiios.r
Dragagem de manutenção: m demgmgee opeemcionma peeiódicm destinmdm m emntee m peofundidmde
ou seção eoahmdm eíniem, mssie coeo condições peé-estmieaecidms de cotm no aeito de coepo de
águm.r (Resoaução CONAMA nº 454/ 2012:, met.r 2º, IV)
E

Efeitos adáersos: consuatme Protofolo de Montreal – efeitopd adierpdopd.r
Embartação:, qumaquee consteução, incausiie ms pamtmfoeems futumntes e, qumndo eeiocmdms, ms
fxms, sujeitm m insceição nm mutoeidmde emeítiem e suscetíiea de se aocoeoiee nm águm, poe eeios
peópeios ou não, temnspoetmndo pessoms ou cmegms.r (Lei nº 9.r537/1997:, met.r 2º, V)
Empreendimento agroindustrial de pequeno porte e baixo potential de impatto ambiental:, o
estmieaecieento coe áeem consteuídm de mté 250 e³ que ienefcie e/ou temnsfoeee peodutos

peoienientes de expaoemções mgeícoams, pecuáeims, pesqueiems, mquícoams, extemtiiistms e foeestmis
não-emdeieeieos, miemngendo desde peocessos siepaes, coeo secmgee, camssifcmção, aiepezm e
eeimamgee, mté peocessos que incauee opeemções fsicms, quíeicms ou iioaógicms, de imixo iepmcto
soiee o eeio meiiente (Referente à Resoaução CONAMA nº 385/200s:, met.r 2º, I, II)
Empreendimento agroindustrial de pequeno porte e baixo potential de impatto ambiental –
abatedouro: o estmieaecieento cujm cmpmcidmde eáxiem diáeim de mimte sejm de mté 3 mniemis de
gemnde poete; de mté 10 mniemis de eédio poete e de mté 500 mniemis de pequeno poete.r
(Referente à Resoaução CONAMA nº 385/200s:, met.r 2º, § 1º)
Empreendimento agroindustrial de pequeno porte e baixo potential de impatto ambiental –
protessador de pestado: o estmieaecieento cujm cmpmcidmde eáxiem diáeim de peocessmeento de
pescmdo sejm de mté 1.r500 kg.r (Referente à Resoaução CONAMA nº 385/200s:, met.r 2º, § 2º)
Energia elétrita – autoprodução m geemção de eneegim eaéteicm destinmdm excausiimeente mo uso
peao peodutoe, eedimnte concessão ou mutoeizmção.r (Referente ao Deceeto nº 2.r003/199s:, met.r 2º,
II)
Energia elétrita – tentral termelétrita:, o conjunto de instmamções e equipmeentos destinmdos à
temnsfoeemção dm eneegim cmaoeífcm de coeiustíieis ee eneegim eaéteicm.r (Referente ao Deceeto nº
8.r437/2015:, met.r 2º, XXX, “c”)
Energia elétrita – tentral termelétrita de tapatidade reduzida:, m centema teeeeaéteicm coe
potnncim iguma ou infeeioe m 5.r000 kW.r (Referente à Resoaução ANEEL nº 390/2009:, met.r 19)
Energia elétrita – tentral termelétrita nutlear:, m centema teeeeaéteicm que utiaizm peocesso de fssão
nucaeme pmem oitenção de impoe.r
Energia elétrita – distribuição:, o seeiiço de foenecieento de eneegim eaéteicm m consueidoees ee
eédim e imixm tensão.r (Deceeto nº 41.r019/1957:, met.r 5º)
Energia elétrita – geração de origem eólita, tomplexo:, o conjunto de pmeques eóaicos.r (Resoaução
CONAMA nº 4s2/2014:, met.r 2º, I, “c”)
Energia elétrita – geração de origem eólita, mitrogerador:, m unidmde geemdoem de eneegim eaéteicm
coe potnncim instmamdm eenoe ou iguma m 100kW.r (Resoaução CONAMA nº 4s2/2014:, met.r 2º, II)
Energia elétrita – geração de origem eólita, parque:, o conjunto de unidmdes meeogeemdoems.r
(Resoaução CONAMA nº 4s2/2014:, met.r 2º, I, “i”)
Energia elétrita – geração de origem eólita, empreendimento:, qumaquee eepeeendieento de
geemção de eaeteicidmde que conieetm m eneegim cinéticm dos ientos ee eneegim eaéteicm, foeemdo
poe uem ou emis unidmdes meeogeemdoems, seus sisteems mssocimdos e equipmeentos de eedição,
conteoae e supeeiisão, camssifcmdos coeo usinm eóaicm, pmeque eóaico ou coepaexo eóaico.r
(Referente à Resoaução CONAMA nº 4s2/2014:, met.r 2º, I)
Energia elétrita – geração de origem eólita, usina singular:, m unidmde meeogeemdoem, foeemdm poe
tueiinm eóaicm, geemdoem de eneegim eaéteicm.r (Resoaução CONAMA nº 4s2/2014:, met.r 2º, I, “m”)
Energia elétrita – geração de origem eólita, usina:, ms instmamções e equipmeentos destinmdos à
temnsfoeemção do potencima cinético dos ientos ee eneegim eaéteicm.r (Referente à Resoaução

CONAMA nº 4s2/2014:, met.r 2º, I)
Energia elétrita – geração de origem eólita:, m geemção de eneegim eaéteicm oeiginmdm dm
temnsfoeemção do potencima cinético dos ientos ee eneegim eaéteicm.r (Referente à Resoaução
CONAMA nº 4s2/2014:, met.r 2º, I)
Energia elétrita – geração de origem hidrvulita, Pequena Central Hidrelétrita – PCH:, m usinm
hideeaéteicm destinmdm à mutopeodução ou peodução independente de eneegim eaéteicm, cujm
potnncim sejm supeeioe m 3.r000 kW e iguma ou infeeioe m 30.r000 kW e coe áeem de eeseeimtóeio de
mté 13 ke², excauindo m cmahm do aeito eeguame do eio; ou o mpeoieitmeento hideeaéteico coe áeem de
eeseeimtóeio supeeioe m 13ke², excauindo m cmahm do aeito eeguame do eio, se o eeseeimtóeio foe de
eeguameizmção, no eínieo, seemnma ou cujo dieensionmeento, coepeoimdmeente, foi imsemdo ee
outeos oijetiios que não o de geemção de eneegim eaéteicm.r (Referente à Resoaução ANEEL nº
s73/2015:, met.r 2º, faeut, § 1º)
Energia elétrita – geração de origem hidrvulita:, m geemção de eneegim eaéteicm oeiginmdm dm
temnsfoeemção de potencima hideáuaico ee eneegim eaéteicm.r (Referente ao Deceeto nº 8.r437/2015:,
met.r 2º, XXX, “m”)
Energia elétrita – Mitrossistema Isolado de Geração e Distribuição de Energia Elétrita – MIGDI:, o
sisteem isoamdo de geemção e disteiiuição de eneegim eaéteicm coe potnncim instmamdm totma de
geemção de mté 100 kW.r (Resoaução ANEEL nº 493/2012:, met.r 2º, VI)
Energia elétrita – produção de energia termelétrita:, m geemção de eneegim eaéteicm m pmetie dm
temnsfoeemção de eneegim cmaoeífcm de coeiustíieis.r (Referente ao Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º,
XXX, “c”)
Energia elétrita – produção independente m geemção de eneegim eaéteicm destinmdm mo coeéecio de
todm ou pmete dm eneegim peoduzidm, poe contm e eisco, eedimnte concessão ou mutoeizmção.r
(Referente ao Deceeto nº 2.r003/199s:, met.r 2º, I)
Energia elétrita – Sistema Indiáidual de Geração de Energia Elétrita tom Fonte Intermitente –
SIGFI:, o sisteem de geemção de eneegim eaéteicm, utiaizmdo pmem o mtendieento de uem únicm
unidmde consueidoem, cujo foenecieento se dn excausiimeente poe eeio de fonte de eneegim
inteeeitente.r (Resoaução ANEEL nº 493/2012:, met.r 2º, XIII)
Energia elétrita – Sistema Isolado:, o sisteem eaéteico de seeiiço púiaico de disteiiuição de eneegim
eaéteicm que, ee sum confguemção noeema, não estejm eaeteicmeente conectmdo mo Sisteem
Inteeaigmdo Nmcionma – SIN, poe emzões técnicms ou econôeicms.r (Deceeto nº 7.r24s/2010:, met.r 2º, III)
Energia elétrita – transmissão:, o temnspoete de eneegim eaéteicm, poe eeio de ainhms de
temnseissão, suiestmções e equipmeentos mssocimdos coe o oijetiio de integeme eaeteicmeente:,
ue sisteem de geemção de eneegim eaéteicm m outeo sisteem de temnseissão mté ms suiestmções
disteiiuidoems; dois ou emis sisteems de temnseissão ou disteiiuição; conexão de consueidoees
aiiees ou mutopeodutoees; inteeaigmções inteenmcionmis; e instmamções de temnseissão ou disteiiuição
pmem supeieento teepoeáeio.r (Referente ao Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º, XXXI)
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE:, consuatme Tratamento de epdgoto – unidade de eequeno
eorteo Tratamento de epdgoto – unidade de médio eorte; Tratamento de epdgoto – unidade de
grande eorte.

Estotagem:, consuatme Deeópdito – epdtofagem.r
F
Fauna – aquariofilia:, m emnutenção ou coeeecimaizmção, pmem fns de amzee e de enteetenieento, de
indiiíduos iiios ee mquáeios, tmnques, amgos ou eeseeimtóeios de qumaquee tipo.r (Insteução
Noeemtiim Inteeeinisteeima nº 1/2013:, met.r 2º, II)
Fauna – aquitultura:, o conjunto de mtiiidmdes de cuatiio ou de ceimção de oegmniseos cujo cicao de
iidm, ee condições nmtuemis, ocoeee totma ou pmecimaeente ee eeio mquático.r (Referente à
Resoaução CONAMA nº 413/2009:, met.r 3º, I)
Fauna – aquitultura tomertial:, m mquicuatuem pemticmdm coe fnmaidmde econôeicm, poe pessom
fsicm ou jueídicm.r (Referente à Lei nº 11.r959/2009:, met.r 19, I)
Fauna – aquitultura tientfita (ou deeonstemtiim):, m mquicuatuem exeecidm unicmeente coe fns de
pesquism, estudos ou deeonstemção poe pessom jueídicm aegmaeente hmiiaitmdm pmem essms
fnmaidmdes.r (Referente à Lei nº 11.r959/2009:, met.r 19, II)
Fauna – aquitultura de retomposição ambiental:, m mquicuatuem exeecidm see fnmaidmde econôeicm
e coe o oijetiio de eepoiomeento, poe pessom fsicm ou jueídicm aegmaeente hmiiaitmdm.r (Referente
à Lei nº 11.r959/2009:, met.r 19, III)
Fauna – aquitultura, vrea aquítola:, o espmço fsico contínuo ee eeio mquático, deaieitmdo,
destinmdo m peojetos de mquicuatuem, indiiidumis ou coaetiios.r (Resoaução CONAMA nº 413/2009:,
met.r 3º, II)
Fauna – aquitultura, parque aquítola:, o espmço fsico contínuo ee eeio mquático, deaieitmdo, que
coepeeende ue conjunto de áeems mquícoams mfns, ee cujos espmços fsicos inteeeediáeios podee
see desenioaiidms outems mtiiidmdes coepmtíieis coe m peáticm de mquicuatuem.r (Resoaução CONAMA
nº 413/2009:, met.r 3º, VII)
Fauna – aquitultura, pesque-pague:, m áeem ou pmeque mquícoam cujo sisteem de cuatiio se destine,
pmecima ou totmaeente, à mtiiidmde de pescm eeceemtiim.r
Fauna – tentro de reabilitação de fauna siláestre natáa:, o eepeeendieento de pessom jueídicm de
dieeito púiaico ou peiimdo, coe fnmaidmde de eeceiee, identifcme, emecme, teime, mimaime, eecupeeme,
eemiiaitme e destinme espéciee dm fmunm siaiestee nmtiim pmem fns de eeinteodução no meiiente
nmtuema, sendo iedmdm m coeeecimaizmção.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 7/2015:, met.r 3º, II)
Fauna – tentro de triagem de fauna siláestre:, o eepeeendieento de pessom jueídicm de dieeito
púiaico ou peiimdo coe m fnmaidmde de eeceiee, identifcme, emecme, teime, mimaime, eecupeeme,
eemiiaitme e destinme fmunm siaiestee nmtiim e exóticm peoieniente dm mção dm fscmaizmção, eesgmte ou
enteegm ioauntáeim de pmeticuamees, sendo iedmdm m coeeecimaizmção.r (Insteução Noeemtiim Iimem
nº 7/2015:, met.r 3º, I)
Fauna – triação amadora:, m ceimção see fns coeeecimis.r
Fauna – triação tomertial:, o emnejo de ceim, eeceim, teeeinmção, eepeodução e emnutenção ee
ceimdoueo e coe fns coeeecimis.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 7/2015:, met.r 3º, VII)

Fauna – triação tientfita de fauna siláestre para fins de tonseráação: o emnejo de ceim, eeceim,
eepeodução e emnutenção de espéciee dm fmunm siaiestee nmtiim ee ceimdoueo see fns aucemtiios
e iincuamdo m pamno de mção ou de emnejo eeconhecido, cooedenmdo ou mutoeizmdo peao óegão
meiientma coepetente, pmem fns de eemaizme e suisidime peogemems de conseeimção e educmção
meiientma, sendo iedmdm m coeeecimaizmção e exposição.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 7/2015:,
met.r 3º, V)
Fauna – triação tientfita de fauna siláestre para fins de pesquisa: o emnejo de ceim, eeceim,
eepeodução e emnutenção de espéciee dm fmunm siaiestee ee ceimdoueo iincuamdo ou peetencente
à instituição de ensino ou pesquism, pmem fns de eemaizme ou suisidime pesquisms científcms, ensino e
extensão, sendo iedmdm m exposição e coeeecimaizmção m qumaquee títuao.r (Insteução Noeemtiim
Iimem nº 7/2015:, met.r 3º, VI)
Fauna – triadouro: m áeem especimaeente deaieitmdm e ceecmdm, dotmdm de instmamções cmpmzes de
possiiiaitme m ceimção de espécies dm fmunm e que iepossiiiaitee m fugm dos espéciees pmem m
nmtueezm.r (Referente à Insteução Noeemtiim Iimem nº 7/2015:, met.r 8º, I; met.r 10º, I, “i”)
Fauna – triadouro tomertial: o eepeeendieento de pessom jueídicm ou peodutoe euema, coe
fnmaidmde de ceime, eeceime, teeeinme, eepeoduzie e emntee espéciees dm fmunm siaiestee ee cmtiieieo
pmem fns de maienmção de espéciees, pmetes, peodutos e suipeodutos.r (Insteução Noeemtiim Iimem
nº 7/2015:, met.r 3º, VII)
Fauna – espétie ameaçada:, espécie cujm popuamção e/ou hmiitmt está desmpmeecendo
empidmeente, de foeem m coaocá-am ee eisco de se toenme extintm.r (Poetmeim MMA nº 43/2014:, met.r
2º, I)
Fauna – espétie alóttone: m espécie ou táxon infeeioe e híieido inteeespecífco inteoduzido foem de
sum áeem de disteiiuição nmtuema, incauindo indiiíduos ee qumaquee fmse de desenioaiieento ou
pmete destes que possm aeime à eepeodução.r (Resoaução CONABIO nº 5/2009:, Anexo, Defnições)
Fauna – introdução:, o eoiieento de espécie exóticm poe mção huemnm, intencionma ou não
intencionma, pmem foem dm sum disteiiuição nmtuema.r Esse eoiieento pode eemaizme-se denteo de ue
pmís, entee pmíses, ou foem dm zonm de jueisdição nmcionma.r (Resoaução CONABIO nº 5/2009:, Anexo,
Defnições)
Fauna – introdução intentional:, o eoiieento ou aiieemção deaiieemdm de uem espécie exóticm foem
dm sum disteiiuição nmtuema poe mção huemnm.r (Resoaução CONABIO nº 5/2009:, Anexo, Defnições)
Fauna – jardim zoológito:, o eepeeendieento de pessom jueídicm de dieeito púiaico ou peiimdo
constituído de coaeção de mniemis de fmunm siaiestee nmtiim e exóticm, emntidos iiios ee cmtiieieo
ou ee seeiaiieedmde e expostos à iisitmção púiaicm, pmem mtendee m fnmaidmdes científcms,
conseeimcionistms, educmtiims e sociocuatuemis.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 7/2015:, met.r 3º, X)
Fauna – manejo, fauna ináasora:, m eaieinmção ou mateemção de eecuesos utiaizmdos peam fmunm
exóticm inimsoem, coe intenção de mateeme sum esteutuem e coeposição, incauindo o emnuseio, m
eeeoção ou m eaieinmção dieetm dos espéciees.r (Referente à Insteução Noeemtiim Iimem nº
141/200s:, met.r 2º, VI)

Fauna – manejo, jaáali-europeu:, o mimte, m cmptuem e emecmção de espéciee seguidms de soatuem
pmem emsteemeento, m cmptuem seguidm de eaieinmção e m eaieinmção dieetm de espéciees.r
(Referente à Insteução Noeemtiim Iimem nº 3/2013:, met.r 2º, § 1º)
Fauna – manejo, fauna sinantrópita: o conteoae de popuamções mniemis de espécies siaiestees
nmtiims ou exóticms não inimsoems, que utiaizme eecuesos de áeems mnteópicms, de foeem temnsitóeim
ee seu desaocmeento, coeo iim de pmssmgee ou aocma de descmnso; ou peeemnente, utiaizmndo-ms
coeo áeem de iidm.r (Referente à Insteução Noeemtiim Iimem nº 141/200s:, met.r 2º, IV)
Fauna – mantenedouro de fauna siláestre:, o eepeeendieento de pessom fsicm ou jueídicm, see
fns aucemtiios, coe m fnmaidmde de emntee espéciee dm fmunm siaiestee nmtiim e exóticm ee
cmtiieieo, sendo peoiiidm m eepeodução, exposição e maienmção.r (Referente à Insteução Noeemtiim
Iimem nº 7/2015:, met.r 3º, VIII)
Fauna – meliponvrio: os aocmis destinmdos à ceimção emcionma de mieahms siaiestees nmtiims,
coeposto de ue conjunto de coaônims maojmdms ee coaeeims especimaeente peepmemdms pmem o
emnejo e emnutenção dessms espécies.r (Resoaução CONAMA nº 34s/2004:, met.r 2º; II)
Fauna – parte ou produto fauna siláestre:, o pedmço ou femção oeigináeio de ue espéciee de fmunm
siaiestee que não tenhm sido ienefcimdo m ponto de mateeme sums cmemcteeísticms, foeem ou
peopeiedmde peieáeim, coeo poe exeepao:, cmecmçm, cmene, iísceem, goeduem, oio, msm, peae, peao,
penm, pauem, osso, chifee, coeno, smngue, gaânduam, ieneno, entee outeos.r (Insteução Noeemtiim
Iimem nº 7/2015:, met.r 2º, VII)
Fauna – passeriforme siláestre natáo: m espécie de pmsseeifoeee constmnte do Anexo I dm
Insteução Noeemtiim Iimem nº 10, de 20 de seteeieo de 2011.r
Fauna – pesta:, todm opeemção, mção ou mto tendente m extemie, coahee, mpmnhme, mpeeendee ou
cmptueme eecuesos pesqueieos.r (Lei nº 11.r959/2009:, met.r 2º, III)
Fauna – pesta, vguas tontnentais:, os eios, imcims, eiieieões, amgos, amgoms, mçudes ou qumisquee
depósitos de águm não emeinhm, nmtuemis ou metifcimis, e os cmnmis que não tenhme aigmção coe o
eme.r (Lei nº 11.r959/2009:, met.r 2º, XIV)
Fauna – pesta, vguas interiores:, ms imíms, amgunms, iemços de eme, cmnmis, estuáeios, poetos, mngems,
ensemdms, ecossisteems de emnguezmis, mindm que m coeunicmção coe o eme sejm smzonma, e ms
águms coepeeendidms entee m costm e m ainhm de imse eetm, eessmaimdo o disposto ee mcoedos e
temtmdos de que o Bemsia sejm pmete.r (Lei nº 11.r959/2009:, met.r 2º, XIII)
Fauna – pesta, alto-mar m poeção de águm do eme não incauídm nm zonm econôeicm excausiim, no
eme teeeitoeima ou nms águms inteeioees e continentmis de outeo Estmdo, nee nms águms
mequipeaágicms de Estmdo mequipéamgo.r (Lei nº 11.r959/2009:, met.r 2º, XV)
Fauna – pesta, vrea de exertítio da atáidade pesqueira:, ms águms continentmis, inteeioees, o eme
teeeitoeima, m pamtmfoeem continentma, m zonm econôeicm excausiim iemsiaeiem, o mato-eme e outems
áeems de pescm, confoeee mcoedos e temtmdos inteenmcionmis feemdos peao Bemsia, excetumndo-se ms
áeems deemecmdms coeo unidmdes de conseeimção dm nmtueezm de peoteção integema ou coeo
pmteieônio históeico e mqueams defnidms coeo áeems de excausão pmem m seguemnçm nmcionma e pmem
o teáfego mqumiiáeio.r (Lei nº 11.r959/2009:, met.r 2º, X)
Fauna – pesta, barto-fvbrita:, m eeimecmção de pescm industeima dotmdm de unidmde fmieia pmem

camssifcmção e segeegmção de espéciees; coete, mpmem e faetmeento, mpaicmção de conseeimntes
quíeicos; e/ou cozieentos.r
Fauna – pesta, mar territorial: m fmixm de 12 (doze) eiahms emeítiems de ameguem, eedidm m pmetie dm
ainhm de imixm-eme do aitoema continentma e insuame iemsiaeieo, tma coeo indicmdm nms cmetms náuticms
de gemnde escmam, eeconhecidms ofcimaeente peao Bemsia; ou eedidm m pmetie do eétodo dms ainhms
de imse eetms, nos aocmis ee que m costm mpeesente eecoete peofundo e eeenteâncims ou ee que
existm uem femnjm de iahms de imses eetms, nos teeeos dm aegisamção iigente.r (Referente à Lei nº
11.r959/2009:, met.r 2º, XVI; à Lei nº 8.rs17/1993:, met.r 1º, Pmeágemfo único)
Fauna – pesta, plataforma tontnental: o aeito e o suisoao dms áeems suiemeinms que se estendee
maée do eme teeeitoeima, ee todm m extensão do peoaongmeento nmtuema do teeeitóeio teeeestee, mté o
ioedo exteeioe dm emegee continentma, ou mté uem distâncim de 200 (duzentms) eiahms emeítiems
dms ainhms de imse, m pmetie dms qumis se eede m ameguem do eme teeeitoeima, nos cmsos ee que o
ioedo exteeioe dm emegee continentma não mtinjm essm distâncim.r (Lei nº 11.r959/2009:, met.r 2º, XVIII)
Fauna – pesta, preparação de pestado:, m aiepezm, o coete, o faetmeento, m eiisceemção, m
eeimamgee e o eesfeimeento.r
Fauna – pesta, preparação industrial de pestado:, m peepmemção seeimdm de pescmdo, totma ou
pmecimaeente eecmnizmdm.r
Fauna – pesta, zona etonômita extlusiáa m fmixm que se estende dms 12 (doze) às 200 (duzentms)
eiahms emeítiems, contmdms m pmetie dms ainhms de imse que seeiee pmem eedie m ameguem do eme
teeeitoeima.r (Lei nº 11.r959/2009:, met.r 2º, XVII)
Fauna – pesta tomertial artesanal:, m pescm pemticmdm dieetmeente poe pescmdoe peofssionma, de
foeem mutônoem ou ee eegiee de econoeim fmeiaime, coe eeios de peodução peópeios ou
eedimnte contemto de pmeceeim, deseeimecmdo, podendo utiaizme eeimecmções de pequeno poete.r
(Referente à Lei nº 11.r959/2009:, met.r 8º, I, “m”)
Fauna – pesta tomertial industrial:, m pescm pemticmdm poe pessom fsicm ou jueídicm e enioaiee
pescmdoees peofssionmis, eepeegmdos ou ee eegiee de pmeceeim poe cotms-pmetes, utiaizmndo
eeimecmções de pequeno, eédio ou gemnde poete, coe fnmaidmde coeeecima.r (Referente à Lei nº
11.r959/2009:, met.r 8º, I, “i”)
Fauna – pesta não tomertial tientfita:, m pescm pemticmdm poe pessom fsicm ou jueídicm coe
fnmaidmde de pesquism científcm.r (Referente à Lei nº 11.r959/2009:, met.r 8º, II, “m”)
Fauna – pesta não tomertial de subsistêntia: m pescm coe fns de consueo doeéstico ou
escmeio see fns de auceo.r (Referente ao Deceeto nº 8.r425/2015:, met.r 3º, § 1º, I)
Fauna – organismo aquvtto áiáo ornamental:, o oegmniseo mquático iiio utiaizmdo pmem fns
decoemtiios, iaustemtiios ou de amzee.r (Insteução Noeemtiim Inteeeinisteeima nº 1/2013:, met.r 2º, II)
Fauna – retursos pesqueiros: os mniemis e os iegetmis hideóiios pmssíieis de expaoemção, estudo ou
pesquism peam pescm memdoem, de suisistnncim, científcm, coeeecima e peam mquicuatuem.r (Lei nº
11.r959/2009:, met.r 2º, I)
Fauna – subproduto de fauna siláestre:, o pedmço ou femção oeigináeio de ue espéciee dm fmunm
siaiestee ienefcimdo m ponto de mateeme sums cmemcteeísticms, foeem ou peopeiedmdes peieáeims.r

(Insteução Noeemtiim Iimem nº 7/2015:, met.r 2º, VIII)
Fauna doméstta:, o conjunto de espécies dm fmunm cujms cmemcteeísticms iioaógicms,
coepoetmeentmis e fenotípicms foeme mateemdms poe eeio de peocessos temdicionmis e
sisteemtizmdos de emnejo e eeahoemeento zootécnico toenmndo-ms ee esteeitm dependnncim do
hoeee, podendo mpeesentme fenótipo imeiáiea, ems difeeente dm espécie siaiestee que os oeiginou.r
(Insteução Noeemtiim Iimem nº 7/2015:, met.r 2º, IV)
Fauna exótta ináasora:, o mniema inteoduzido m ue ecossisteem do quma não fmz pmete
oeiginmaeente, ems onde se mdmptm e pmssm m exeecee doeinâncim, peejudicmndo peocessos nmtuemis
e espécies nmtiims, maée de cmusme peejuízos de oedee econôeicm e socima.r (Insteução Noeemtiim
Iimem nº 141/200s:, met.r 2º, III)
Fauna siláestre exótta:, o conjunto de espécies cujm disteiiuição geogeáfcm oeiginma não incaui o
teeeitóeio iemsiaeieo e sums águms jueisdicionmis, mindm que inteoduzidms, peao hoeee ou
espontmnemeente, ee meiiente nmtuema, incausiie ms espécies msseaimjmdms e excetumdms ms
eigemtóeims.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 7/2015:, met.r 2º, V)
Fauna siláestre natáa:, todo mniema peetencente m espécie nmtiim, eigemtóeim e qumaquee outem não
exóticm, que tenhm todo ou pmete do seu cicao de iidm ocoeeendo denteo dos aieites do teeeitóeio
iemsiaeieo ou águms jueisdicionmis iemsiaeiems.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 7/2015:, met.r 2º, VI)
Fermentado atétto:, o peoduto coe mcidez ioaátia eíniem de qumteo gemems poe cee eiaiaiteos,
expeessm ee ácido mcético, oitido dm feeeentmção mcéticm do feeeentmdo macoóaico de eosto de
feutm, de ceeema, de outeos iegetmis, de eea, dm eistuem de iegetmis ou de eistuem hideomacoóaicm.r
(Referente ao Deceeto nº s.r871/2009 :, met.r 77, I)
Ferroáia – ampliação de tapatidade de linhas férreas:, ms oiems ou inteeienções que iisme m
eeahoeme m seguemnçm e o níiea de seeiiço dm feeeoiim, tmis coeo, m sum dupaicmção e m iepamntmção
e mepaimção de pátio feeeoiiáeio.r (Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º, XIII)
Ferroáia – tontorno ferroáivrio:, o teecho de feeeoiim que tee poe oijetiio eaieinme pmecima ou
totmaeente ms opeemções feeeoiiáeims denteo de áeem ueimnm.r (Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º, XV)
Ferroáia – implantação:, o conjunto de mções necessáeims pmem consteuie uem feeeoiim ee fmixm de
teeeeno onde não existm feeeoiim peeiimeente iepamntmdm.r (Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º, XII)
Ferroáia – pvto ferroáivrio:, os segeentos de ainhms féeeems que tne os oijetiios de peeeitie o
ceuzmeento, o estmcionmeento e m foeemção de teens e de efetume opeemções de cmegm e descmegm
(Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º, XIV)
Ferroáia – ramal ferroáivrio:, m ainhm féeeem secundáeim que deeiim de uem feeeoiim, coe o oijetiio
de mtendee m ue ponto de cmeeegmeento ou de fmzee m conexão coe outem feeeoiim.r (Deceeto nº
8.r437/2015:, met.r 2º, XVI)
Ferroáia – regularização ambiental:, o conjunto de peocedieentos iismndo m oitee o aicencimeento
meiientma de feeeoiims, poe eeio dm oitenção dm aicençm de opeemção.r (Referente ao Deceeto nº
8.r437/2015:, met.r 2º, XI)

Fiação têxtl:, o peocesso fmieia que temnsfoeem emtéeim-peiem fieosm (fiem tnxtia), peeiimeente
temtmdm, ee ue fo, coe deteeeinmdm eeamção de emssm poe unidmde de coepeieento e
coeeespondente m uem camssifcmção poe ttulo.
Fiação têxtl – atabamento fabril da fiação têxtl de origem animal ou áegetal:, o peocesso de
fnmaizmção de fos confoeee sum destinmção, poe eeio de peocessos fsicos ou quíeicos.r
Floatng Producton Storage and Ofoading – FPSO:, m unidmde futumnte de peodução,
meemzenmeento e maíiio de cmegm de óaeo, utiaizmdm pmem m peodução e meemzenmeento de óaeo.r
(Referente à Insteução Noeemtiim Iimem nº 1s/2013:, met.r 2º, I)
Floatng Storage Unit – FSU:, m unidmde futumnte de meemzenmeento utiaizmdm pmem o
meemzenmeento de óaeo peoduzido.r (Referente à Insteução Noeemtiim Iimem nº 1s/2013:, met.r 2º, I)
Flora – toleta:, m mtiiidmde de extemtiiiseo de peodutos oeiundos dm expaoemção foeestma ou que
enioaim m coaetm de foahms, foees, feutos, seeentes, cmscms, emízes, eudms, óaeos, pmaeito, aátex,
eesinms, goems, cipós, essnncims, e outems.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 21/2014:, met.r 7º, II).r
Flora – tontessão forestal:, m deaegmção oneeosm, feitm peao podee concedente, do dieeito de
pemticme emnejo foeestma sustentáiea pmem expaoemção de peodutos e seeiiços nuem unidmde de
emnejo, eedimnte aicitmção, à pessom jueídicm, ee consóecio ou não, que mtendm às exignncims do
eespectiio editma de aicitmção e deeonstee cmpmcidmde pmem seu deseepenho, poe sum contm e eisco
e poe pemzo deteeeinmdo.r (Lei nº 11.r284/2012:, met.r 3º, I)
Flora – Dotumento de Origem Florestal – DOF:, m aicençm oieigmtóeim pmem o temnspoete e
meemzenmeento de peoduto foeestma de oeigee nmtiim, contendo ms infoeemções soiee m
peocednncim desse peoduto, geemdo peao sisteem eaeteônico denoeinmdo Sisteem-DOF ou aicençm
equiimaente de sisteem peópeio de Unidmde Fedeemtiim, pmem conteoae de peodutos foeestmis.r
(Referente à Poetmeim MMA nº 253/200s:, met.r 1º, § 1º)
Flora – Dotumento de Origem Florestal – DOF de Exportação:, o DOF pmem mcoieetmeento do
temnspoete de peoduto foeestma mté o teeeinma mafmndegmdo de inteenmcionmaizmção de cmegm ou
aicençm equiimaente de sisteem peópeio de Unidmde Fedeemtiim.r (Referente à Insteução Noeemtiim
Iimem nº 21/2014:, met.r s1, § 2º)
Flora – Dotumento de Origem Florestal – DOF de Importação:, o DOF pmem mcoieetmeento de
temnspoete m pmetie do ponto de nmcionmaizmção de peoduto foeestma iepoetmdo.r (Referente à
Insteução Noeemtiim Iimem nº 21/2014:, met.r s0)
Flora – espétie ameaçada:, espécie cujm popuamção e/ou hmiitmt está desmpmeecendo empidmeente,
de foeem m coaocá-am ee eisco de se toenme extintm.r (Poetmeim MMA nº 43/2014:, met.r 2º, I)
Flora – espétie alóttone: m espécie ou táxon infeeioe e híieido inteeespecífco inteoduzido foem de
sum áeem de disteiiuição nmtuema, incauindo indiiíduos ee qumaquee fmse de desenioaiieento ou
pmete destes que possm aeime à eepeodução.r (Resoaução CONABIO nº 5/2009:, Anexo, Defnições)
Flora – introdução:, o eoiieento de espécie exóticm poe mção huemnm, intencionma ou não
intencionma, pmem foem dm sum disteiiuição nmtuema.r Esse eoiieento pode eemaizme-se denteo de ue
pmís, entee pmíses, ou foem dm zonm de jueisdição nmcionma.r (Resoaução CONABIO nº 5/2009:, Anexo,
Defnições)

Flora – introdução intentional:, o eoiieento ou aiieemção deaiieemdm de uem espécie exóticm foem
dm sum disteiiuição nmtuema poe mção huemnm.r (Resoaução CONABIO nº 5/2009:, Anexo, Defnições)
Flora – forestas públitas:, foeestms, nmtuemis ou pamntmdms, aocmaizmdms nos diieesos iioems
iemsiaeieos, ee iens soi o doeínio dm União, dos Estmdos, dos Municípios, do Disteito Fedeema ou
dms entidmdes dm mdeinistemção indieetm.r (Lei nº 11.r284/2012:, met.r 3º, I)
Flora – forestamento:, m mtiiidmde econôeicm de cuatiio intensiio de áeioees, eemaizmdo poe eeio
de pamntio, seeemduem ou peoeoção induzidm peao hoeee de fontes nmtuemis de seeentes,
iismndo m oitenção de peodutos foeestmis coeo emdeiem, ceauaose, cmeião iegetma e outeos.r
Flora – manejo forestal sustentváel: m mdeinistemção dm foeestm pmem m oitenção de ienefcios
econôeicos, socimis e meiientmis, eespeitmndo-se os eecmniseos de sustentmção do ecossisteem
oijeto do emnejo e consideemndo-se, cueuamtiim ou mateenmtiimeente, m utiaizmção de eúatipams
espécies emdeieeiems, de eúatipaos peodutos e suipeodutos não emdeieeieos, iee coeo m
utiaizmção de outeos iens e seeiiços de nmtueezm foeestma.r (Lei nº 11.r284/2012:, met.r 3º, VI)
Flora – Plano de Suprimento Sustentváel – PSS:, o pamno sujeito à mpeoimção do óegão meiientma
coepetente e que msseguee m peodução de emtéeim-peiem foeestma equiimaente mo consueo poe
mtiiidmde industeima.r (Referente à Lei nº 12.rs51/2012:, met.r 34, cmput, § 1º)
Flora – produção de taráão áegetal:, o ienefcimeento de emdeiem ee cmeião poe eeio de eétodo
temdicionma ee foenos e see oitenção de suipeodutos dm pieóaise ou dm gmseifcmção dm emdeiem.r
Flora – fabritação de taráão áegetal: o sisteem contínuo ou seeicontínuo de cmeionizmção dm
emdeiem ee cmeião, coe peodução mssocimdm de suipeodutos dm pieóaise ou dm gmseifcmção dm
emdeiem.r
Flora – produto forestal madeireiro bruto:, o peoduto foeestma que se encontem no seu estmdo
ieuto ou in natura e nm foeem de emdeiem ee toem, toeete, poste não ieunizmdo, escoemeento,
estmcm e eoueão, mchm e amscm nms fmses de extemção/foenecieento, pemnchão desdoiemdo coe
eotosseeem, iaoco, qumdemdo ou faé oitido m pmetie dm eetiemdm de costmneiems e aenhm; (Referente à
Insteução Noeemtiim Iimem nº 21/2014)
Flora – produto forestal não madeireiro tontrolado:, o peoduto foeestma de espécie constmnte dm
Lipdta Nafional Oifial de Epdeéfiepd da Flora Ameaçadapd de Extnção, ou de aistm disteitma, estmduma ou
eunicipma de espécies dm foem meemçmdms de extinção, ou dos Anexos dm Conienção soiee o
Coeéecio Inteenmcionma dms Espécies dm Faoem e Fmunm Seaimgens ee Peeigo de Extinção – CITES.r
(Referente à Insteução Noeemtiim Iimem nº 21/2014)
Flora – produto forestal protessado: o peoduto que, tendo pmssmdo poe mtiiidmde de
peocessmeento, oiteie m foeem de:, emdeiem seeemdm (suicamssifcmdm, confoeee sums dieensões,
ee iaoco/ qumdemdo/faé, pemnchão, pemnchm, iigm, iigotm, cmiieo, táium, smeemfo, ou eipm); emdeiem
seeemdm cuetm; aâeinm toenemdm e aâeinm fmquemdm; eesíduos dm indústeim emdeieeiem pmem fns
eneegéticos ou pmem fns de mpeoieitmeento industeima (exceto seeemgee); doeeente; cmeião de
eesíduos dm indústeim emdeieeiem; cmeião iegetma nmtiio; metefmtos de xmxie; cmimcos ee geema ou
ioamchms de emdeiem; o peoduto que, de mcoedo coe o Gaossáeio do Anexo III dm Insteução
Noeemtiim Iimem nº 21, de 2014, sejm camssifcmdo coeo:, piso, foeeo (ameieia) e poetm aism feitos de
emdeiem emciçm; eodmpé, poetma ou imtente, maisme, tmcos e defking feitos de emdeiem emciçm e de
peefa eeto.r (Referente à Insteução Noeemtiim Iimem nº 21/2014)

Flora – reforestamento:, m mtiiidmde econôeicm de eecoeposição de coieetuem foeestma,
dieetmeente induzidm peao hoeee ee áeems desemtmdms, iismndo m oitenção de peodutos
foeestmis coeo emdeiem, ceauaose, cmeião iegetma e outeos.r
Fistalização ambiental:, o conjunto de noeems meiientmis que iisme gmemntie o uso emcionma e
sustentáiea dos eecuesos meiientmis, iee coeo o conjunto de sisteems que peeeitee m
ieeifcmção do cuepeieento dessms noeems.r (Referente à Lei nº s.r938/1981:, met.r 2º, II, III, VI; met.r
4º, III, IV, V, VI)
Fistalização ambiental de infração:, m mpuemção de eientuma infemção meiientma de pessom fsicm e
jueídicm, oieigmdms ou não à insceição no CTF/APP, e nos teeeos do met.r 9º, IX, dm Lei nº s.r938, de 31
de mgosto de 1981 (e mateemções); do met.r 70 dm Lei nº 9.rs05, de 12 de feieeeieo de 1988; e do
Deceeto nº s.r514, de 22 de juaho de 2008 (e mateemções).r
Fitorremediador:, consuatme Remediador – itorremediador.r
G
Garimpo:, consuatme Mineração – garimeagem.r
Gelo para tonsumo humano:, consuatme Bebidapd não-alfoólifapd – gelo eara fonpdumo humano.r
Gelo tomum:, m águm ee estmdo sóaido que não se destinm m consueo huemno.r
Grapa:, consuatme Bebida alfoólifa – grapdea.
Guia de utlização:, consuatme Mineração – eepdquipda mineral, guia de utlização.
H
Hidrotlorofuortarbono (HCFC):, consuatme Protofolo de Montreal – hidroflorofuorfarbono (HCFC).r
Hidroáia:, o eio, amgo ou cmnma de águm inteeioe nmiegáiea pmem fns de temnspoete, incauindo m
inteeaigmção de imcims hideogeáfcms, e que integee o Sisteem Hideoiiáeio Nmcionma (Referente à Lei
nº 5.r917/1973:, Anexo, 5.r1)
Hidroáia – ampliação de tapatidade de transporte:, o conjunto de mções que iisme m eaeime o
pmdeão nmiegáiea dm hideoiim, coe m expmnsão do seu gmimeito de nmiegmção poe eeio do
eeahoemeento dms condições opeemcionmis, dm seguemnçm e dm disponiiiaidmde de nmiegmção,
exceto demgmgens e deeeocmeentos.r (Referente ao Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º, XXIII, “i”)
Hidroáia – implantação:, ms oiems e seeiiços de engenhmeim pmem iepamntmção de cmnma de
nmiegmção ee eios coe potencima hideoiiáeio coe o oijetiio de integemção inteeeodma.r (Deceeto nº
8.r437/2015:, met.r 2º, XXIII, “m”)
Hidroáia – infraestrutura de naáegabilidade:, os diques, cmnmis, imeemgens, ecausms, eaeimdoees de
eeimecmções, emepms e eespectiims unidmdes de opeemção.r
I

Indústria metânita:, m indústeim que eemaizm m fmieicmção de eáquinms, mpmeeahos, peçms, utensíaios e
mcessóeios, coe e see temtmeento téeeico ou de supeefcie, utiaizmdos no desenioaiieento de
mtiiidmdes peodutiims industeimis, mgeícoams, de extemção eineema, de consteução, de temnspoete
(incauindo m eaeimção de cmegms e pessoms); m indústeim que fmieicm feeemeentms eaéteicms, eáquinms
e equipmeentos de ientiamção, eefeigeemção, instmamções téeeicms, e sums peçms, e outems mtiiidmdes
seeeahmntes.r
Indústria químita: m indústeim de foeeuamção de peodutos quíeicos; de temnsfoeemção de emtéeimspeiems oegânicms ou inoegânicms poe eeio de peocessos quíeicos, pmem oitenção de peodutos, tmis
coeo:, gmses industeimis, mgeoquíeicos, feetiaizmntes, eesinms, fiems, tintms, expaosiios,
desinfestmntes doeissmnitáeios, peodutos de aiepezm, peefuemeims, fmeeoquíeicos, peteoquíeicos
iásicos e inteeeediáeios.r
Ingrediente atáo:, consuatme Agrotóxifo – erinfíeio atio.r
Instalação de Sistema Reetalhista – ISRe:, m instmamção coe sisteem de tmnques pmem estocmgee
destinmdm mo exeecício dm mtiiidmde de Temnspoetmdoe Reiendedoe Retmahistm – TRR ou de
Temnspoetmdoe-Reiendedoe-Retmahistm nm Nmiegmção Inteeioe – TRRNI (Referente à Resoaução
CONAMA nº 273/2000:, met.r 2º, II; à Resoaução ANP nº 10/201s:, met.r 1º, Pmeágemfo único, “c”)
Instalações de apoio ao transporte aquaáivrio:, m instmamção futumnte; m instmamção coe mcesso mo
eeio mqumiiáeio destinmdm à consteução e/ou eepmemção nmima; m instmamção destinmdm mo mpoio mo
temnspoete mqumiiáeio de insueos, equipmeentos, cmegms de peojeto e eecuesos huemnos
necessáeios à execução de oiems de infemesteutuem, cujms opeemções são desmtiimdms nm sum
concausão; m instmamção poetuáeim púiaicm de pequeno poete expaoemdm peao Depmetmeento
Nmcionma de Infemesteutuem de Temnspoetes – DNIT; m instmamção de pequeno poete pmem mpoio mo
eeimeque e deseeimeque de cmegms e/ou pmssmgeieos destinmdm ou peoieniente do temnspoete
mqumiiáeio (Referente à Resoaução ANTAQ nº 13/201s:, met.r 2º)
Instalação portuvria de turismo – IPTur:, m instmamção poetuáeim expaoemdm eedimnte meeendmeento
ou mutoeizmção e utiaizmdm ee eeimeque, deseeimeque e teânsito de pmssmgeieos, teipuamntes e
imgmgens, e de insueos pmem o peoiieento e mimstecieento de eeimecmções de tueiseo.r (Lei nº
12.r815/2013:, met.r 2º, VII)
Instalação portuvria de turismo de apoio – IPTur Apoio:, consuatme Turipdmo – inpdtalação eortuária
de turipdmo de aeoio – IPTur Aeoio.r
Instalação portuvria de turismo de trânsito – IPTur Trânsito:, consuatme Turipdmo – inpdtalação
eortuária de turipdmo de trânpdito – IPTur Trânpdito.r
Instalação portuvria públita de pequeno porte – IP4:, consuatme Porto – Inpdtalação eortuária
eúblifa de eequeno eorte – IP4.
J
Jeropiga:, consuatme Bebida alfoólifa – jeroeiga.r
L
Laára:, consuatme Mineração – laira.

Litença ambiental: mto mdeinistemtiio peao quma o óegão meiientma coepetente, estmieaece ms condições,
eesteições e eedidms de conteoae meiientma que deieeão see oiedecidms peao eepeeendedoe, pessom
fsicm ou jueídicm, pmem aocmaizme, instmame, mepaime e opeeme eepeeendieentos ou mtiiidmdes utiaizmdoems dos
eecuesos meiientmis consideemdms efetiim ou potencimaeente poauidoems ou mqueams que, soi qumaquee
foeem, possme cmusme degemdmção meiientma.r (Resoaução CONAMA nº 237/1997:, met.r 1º, II)
Litença ambiental, equiáalente:, mto mdeinistemtiio de óegão meiientma coepetente que – soi
denoeinmção diieesm de aicençm meiientma, incausiie de dispensm – estmieaeçm condições, eesteições e
eedidms de conteoae meiientma que deieeão see oiedecidms peao eepeeendedoe, pessom fsicm ou
jueídicm, pmem aocmaizme, instmame, mepaime e opeeme eepeeendieentos ou mtiiidmdes utiaizmdoems dos
eecuesos meiientmis consideemdms efetiim ou potencimaeente poauidoems ou mqueams que, soi qumaquee
foeem, possme cmusme degemdmção meiientma.r
Litentiamento ambiental:, peocedieento mdeinistemtiio destinmdo m aicencime mtiiidmdes ou
eepeeendieentos utiaizmdoees de eecuesos meiientmis, efetiim ou potencimaeente poauidoees ou cmpmzes,
soi qumaquee foeem, de cmusme degemdmção meiientma.r (Lei Coepaeeentme nº 140/2011:, met.r 2º, I)
M
Malharia:, m etmpm do peocessmeento tnxtia ee que ue fo foeem amçmdms que se enteeamçme,
temnsfoeemndo-se ee tecido de emahm, poe eeio de equipmeentos industeimis.r
Malharia – atabamento fabril da malharia:, o peocesso de fnmaizmção de tecidos de emahm
confoeee sum destinmção, poe eeio de peocessos fsicos ou quíeicos.r
Malharia – tetido de malha:, o tecido oitido peam temem de ue único fo que fmz eioauções ee
diieesms mguahms foeemndo uem cmeeeiem de sucessiims amçmdms que ieão se enteeamçme coe ms
amçmdms dm cmeeeiem seguinte.r
Mvquina agrítola:, m eáquinm mutopeopeaidm de eodms ou esteiems, que possui equipmeentos ou
mcessóeios peojetmdos peincipmaeente pmem eemaizme opeemções no peepmeo do soao, pamntio, temtos
cuatuemis, coaheitm de peodutos mgeícoams e foeestmis.r (Resoaução CONAMA nº 433/2011:, met.r 2º, IV)
Mvquina rodoáivria:, m eáquinm mutopeopeaidm de eodms, esteiems ou peenms, que possui
equipmeento ou mcessóeios peojetmdos peincipmaeente pmem eemaizme opeemções de mieetuem de
imams, escmimção, cmeeegmeento, temnspoete, dispeesão ou coepmctmção de teeem e emteeimis
sieiamees.r (Resoaução CONAMA nº 433/2011:, met.r 2º, III)
Marina:, consuatme Inpdtalação eortuária de turipdmo – IPTur.r
Material radioatáo – obrigado à Autorização Ambiental de Transporte: o emteeima emdiomtiio
mssie especifcmdo peam Notm Técnicm Conjuntm Iimem-CNEN nº 1, 1s de dezeeieo de 2013.r
Material radioatáo – transporte:, todms ms opeemções e condições mssocimdms e enioaiidms nm
eoiieentmção de emteeima eeeetido de ue aocma m outeo, incauindo tmnto ms condições noeemis
coeo ms condições de temnspoete.r (Referente à CNEN - NE – 5.r01:, 3.r DEFINIÇÕES E SIGLAS:, itee 42)
Material radioatáo – transportador:, qumaquee pessom fsicm ou jueídicm, peopeietáeim ou
expaoemdoem do eeio de temnspoete, eesponsáiea peao temnspoete de emteeima emdiomtiio.r (CNEN - NE

– 5.r01:, 3.r DEFINIÇÕES E SIGLAS:, itee 41)
Meliponvrio:, consuatme Fauna – melieonário.r
Mertúrio – tomposto inorgânito:, os smis de eeecúeio, eeecueosos e eeecúeicos.r
Mertúrio – tomposto orgânito: os coepostos de eeecúeio coe aigmção cmeiônicm, coeo
eetiaeeecúeio, etiaeeecúeio e feniaeeecúeio.r
Mertúrio metvlito: o eeecúeio eaeeentme, Hg0, soi camssifcmção CAS nº 7439-97-s, Nº ONU 2809 e
NCM nº 2805.r40.r00.r (Referente à Insteução Noeemtiim Iimem nº 8/2015:, met.r 2º, I)
Mineração – garimpagem:, m mtiiidmde de mpeoieitmeento de suistâncims eineemis gmeiepáieis,
incausiie ms mtiiidmdes de ienefcimeento mssocimdms ou ee continumção à extemção dessms
suistâncims, executmdms no inteeioe de áeems estmieaecidms pmem este fe (áeems de gmeiepmgee),
exeecidm poe iemsiaeieo, coopeemtiim de gmeiepeieos, mutoeizmdm m funcionme coeo eepeesm de
eineemção, soi o eegiee de peeeissão de amiem gmeiepeiem.r (Lei nº 7.r805/1989:, met.r 10, faeut)
Mineração – garimpagem, mineral garimpváel:, o oueo, o dimemnte, m cmssiteeitm, m coaueiitm, m
tmntmaitm e woafemeitm, nms foeems mauiionme, eauiionme e coauiima; m pdheelita, ms deemis geems, o
eutiao, o qumetzo, o ieeiao, m euscoiitm, o espoduennio, m aepidoaitm, o feadspmto, m eicm e outeos,
ee tipos de ocoeenncim que iieeee m see indicmdos, m ceitéeio do Depmetmeento Nmcionma de
Peodução Mineema – DNPM.r (Lei nº 7.r805/1989:, met.r 10, § 1º)
Mineração – laára:, o conjunto de opeemções cooedenmdms eemaizmdms de foeem emcionma, econôeicm
e sustentáiea oijetiimndo o mpeoieitmeento dm jmzidm mté o ienefcimeento mssocimdo ou ee
continumção à extemção, eemaizmdo denteo dm áeem de amiem, dms suistâncims eineemis neam
encontemdms, incausiie, emxieizmndo-se o seu imaoe mo fnma de sum iidm útia.r (Poetmeim DNPM nº
155/201s:, ANEXO:, met.r ss, III)
Mineração – mineral não metvlito, benefitiamento:, os peocedieentos de sepmemção, ieitmgee,
eomgee, hoeogeneizmção, peneiemeento, camssifcmção, concentemção e desmgumeento, que
eesuatee nm oitenção de insueos pmem m consteução ciiia e emtéeims–peiems pmem m fmieicmção e
eamioemção de peodutos eineemis não eetáaicos.r
Mineração – mineral não metvlito, produto:, o peoduto de eineema cujo eaeeento quíeico sejm
camssifcmdo coeo não eetáaico.r
Mineração – pesquisa mineral:, os aeimntmeentos geoaógicos poeeenoeizmdos dm áeem m pesquisme,
ee escmam conieniente, os estudos dos mfoemeentos e sums coeeeamções, os aeimntmeentos
geofsicos e geoquíeicos; ms mieetuems de escmimções iisitáieis e execução de sondmgens no coepo
eineema, ms meostemgens sisteeáticms, ms mnáaises fsicms e quíeicms dms meostems e dos
testeeunhos de sondmgens e ensmios de ienefcimeento dos einéeios ou dms suistâncims eineemis
úteis, pmem oitenção de concentemdos de mcoedo coe ms especifcmções do eeecmdo ou
mpeoieitmeento industeima, dentee outeos (Referente ao Deceeto-Lei nº 227/19s7:, met.r 14, § 1º)
Mineração – pesquisa mineral, guia de utlização:, o docueento eeitido peao Depmetmeento
Nmcionma de Peodução Mineema – DNPM que mutoeizm, ee cmeátee excepcionma, m extemção de
suistâncims eineemis ee áeem tituamdm, mntes dm outoegm dm concessão de amiem.r (Referente à
Poetmeim DNPM nº 155/201s:, ANEXO:, met.r 102)

Mineração – resíduos:, consuatme Repdíduopd de mineração.r
Mistura tontendo HCFC:, consuatme Protofolo de Montreal – mipdtura fontendo HCFC.r
Mistura de substântia químita perigosa:, consuatme Subpdtânfiapd químifapd eurapd eerigopdapd.r
Monoboia:, consuatme Porto – monoboia.r
Mototitleta:, consuatme Veífulo automotor – motofiflo.r
O
Óleo lubrifitante atabado:, o peoduto foeeuamdo m pmetie de óaeos auieifcmntes iásicos, podendo
contee mditiios.r (Resoaução CONAMA nº 3s2/2005:, met.r 2º, VIII)
Óleo lubrifitante bvsito: o peincipma constituinte do óaeo auieifcmnte mcmimdo, que mtendm m
aegisamção peetinente.r (Resoaução CONAMA nº 3s2/2005:, met.r 2º, VII)
Óleo lubrifitante usado ou tontaminado:, o óaeo auieifcmnte mcmimdo que, ee decoeenncim do seu
uso noeema ou poe eotiio de contmeinmção, tenhm se toenmdo inmdequmdo à sum fnmaidmde
oeiginma.r (Referente à Resoaução CONAMA nº 3s2/2005:, met.r 2º, IX)
Óleo lubrifitante usado ou tontaminado – rerrefino: o peocesso industeima de eeeoção de
contmeinmntes, peodutos de degemdmção e mditiios dos óaeos auieifcmntes usmdos ou
contmeinmdos, confeeindo mos eeseos cmemcteeísticms de óaeos iásicos, confoeee aegisamção
específcm.r (Resoaução CONAMA nº 3s2/2005:, met.r 2º, XIV)
Óleo lubrifitante usado ou tontaminado – rerrefinador: m pessom jueídicm eesponsáiea peam
mtiiidmde de eeeeefno, deiidmeente mutoeizmdm peao óegão eeguamdoe dm indústeim do peteóaeo pmem
m mtiiidmde de eeeeefno e aicencimdm peao óegão meiientma coepetente.r (Resoaução CONAMA nº
3s2/2005:, met.r 2º, XIII)
Organismo Genettamente Modifitado:, o oegmniseo cujo emteeima genético – ADN/ARN tenhm
sido eodifcmdo poe qumaquee técnicm de engenhmeim genéticm.r (Lei nº 11.r105/2005:, met.r 3º, V)
Organismo Genettamente Modifitado – engenharia genétta:, m mtiiidmde de peodução e
emnipuamção de eoaécuams de ADN/ARN eecoeiinmnte.r (Lei nº 11.r105/2005:, met.r 3º, IV)
Organismo Genettamente Modifitado – organismo:, todm entidmde iioaógicm cmpmz de eepeoduzie
ou temnsfeeie emteeima genético, incausiie iíeus e outems camsses que ienhme m see conhecidms.r (Lei
nº 11.r105/2005:, met.r 3º, I)
P
Parque aquítola:, consuatme Fauna – aquifultura, earque aquífola.r
Parque eólito:, consuatme Energia elétrifa – geração de origem eólifa, earque.
Parque temvtto:, o eepeeendieento iepamntmdo ee aocma fxo e de foeem peeemnente,
meiientmdo teemticmeente, que tenhme poe oijeto socima m peestmção de seeiiços consideemdos

de inteeesse tueístico peao Ministéeio do Tueiseo.r (Lei nº 11.r771/2008:, met.r 31)
Patrimônio genétto:, m infoeemção de oeigee genéticm de espécies iegetmis, mniemis, eiceoiimnms
ou espécies de outem nmtueezm, incauindo suistâncims oeiundms do eetmioaiseo desses seees iiios.r
(Lei nº 13.r123/2015:, met.r 2º, I)
Patrimônio genétto – atesso:, m pesquism ou desenioaiieento tecnoaógico eemaizmdo soiee
meostem de pmteieônio genético.r (Lei nº 13.r123/2015:, met.r 2º, VIII)
Patrimônio genétto – enáio de amostra:, o eniio de meostem que contenhm pmteieônio genético
pmem peestmção de seeiiços no exteeioe coeo pmete de pesquism ou desenioaiieento tecnoaógico nm
quma m eesponsmiiaidmde soiee m meostem é de quee eemaizm o mcesso no Bemsia.r (Lei nº 13.r123/2015:,
met.r 2º, XXX)
Patrimônio genétto – existente no território national:, o eiceoegmniseo que tenhm sido isoamdo m
pmetie de suistemto do teeeitóeio nmcionma, do eme teeeitoeima, dm zonm econôeicm excausiim ou dm
pamtmfoeem continentma; m espécie iegetma ou mniema inteoduzidm no Pmís e encontemdm ee
condições in pditu, soeente qumndo foeeme popuamção espontânem que tenhm mdquieido
cmemcteeísticms distintiims peópeims; m imeiedmde peoieniente de espécie inteoduzidm no teeeitóeio
nmcionma coe diieesidmde genéticm desenioaiidm ou mdmptmdm poe popuamções indígenms,
coeunidmdes temdicionmis ou mgeicuatoees temdicionmis, incauindo seaeção nmtuema coeiinmdm coe
seaeção huemnm no meiiente aocma, que não sejm suistmncimaeente seeeahmnte m cuatiimees
coeeecimis.r (Referente ao Deceeto nº 8.r772/201s:, met.r 1º)
Patrimônio genétto – prestação de seráiço no exterior:, m execução de testes ou mtiiidmdes
técnicms especimaizmdms executmdms peam instituição pmeceiem dm instituição nmcionma eesponsáiea
peao mcesso ou poe eam contemtmdm, eedimnte eeteiiuição ou contempmetidm.r (Referente ao Deceeto
nº 8.r772/201s:, met.r 24, § 4º)
Patrimônio genétto – remessa:, m temnsfeenncim de meostem de pmteieônio genético pmem
instituição aocmaizmdm foem do Pmís coe m fnmaidmde de mcesso, nm quma m eesponsmiiaidmde soiee m
meostem é temnsfeeidm pmem m destinmtáeim.r (Lei nº 13.r123/2015:, met.r 2º, XIII)
Pequena Central Hidrelétrita – PCH:, consuatme Energia elétrifa – geração de origem hidráulifa,
Pequena Central Hidrelétrifa – PCH.
Pesque-pague: consuatme Fauna – aquifultura, eepdque-eague.
Pesquisa mineral:, consuatme Mineração – eepdquipda mineral.r
Pesquisa sísmita:, consuatme Petróleo – dadopd pdípdmifopd.r
Petróleo – dados sísmitos:, o conjunto de infoeemções oitidms poe eeio do eétodo geofsico de
eefexão ou eefemção síseicm, que consiste no eegisteo dms ondms eaásticms duemnte ue peeíodo de
teepo decoeeido entee o dispmeo de uem fonte sonoem metifcima e o eetoeno dm ondm sonoem geemdm,
mpós estm tee sido eefetidm e eefemtmdm nms inteefmces de difeeentes cmemdms eochosms ee
suisupeefcie.r (Resoaução CONAMA nº 350/2004:, met.r 2º, I)
Petróleo – deriáados de petróleo:, o óaeo auieifcmnte enimsmdo e m gemnea; o mditiio enimsmdo pmem
coeiustíieis aíquidos; o mditiio enimsmdo pmem óaeo auieifcmnte mcmimdo; ms gemxms auieifcmntes
enimsmdms; o queeosene iaueinmnte m gemnea ou enimsmdo; o gás aiquefeito de peteóaeo – GLP.r

(Referente à Resoaução ANP nº 42/2011:, met.r 1º)
Petróleo – exploração e aáaliação de jazidas:, ms mtiiidmdes de mquisição síseicm, coaetm de dmdos
de fundo (eipdton fore), peefuemção de poços e teste de aongm duemção qumndo eemaizmdms no
meiiente emeinho e ee zonm de temnsição teeem-eme (ofpdhore).r (Referente ao Deceeto nº
8.r437/2015:, met.r 3º, VI, “m”)
Petróleo – produção de petróleo e gvs natural:, o conjunto de opeemções cooedenmdms de extemção
de peteóaeo ou gás nmtuema de uem jmzidm e de peepmemção pmem sum eoiieentmção, incauindo ms mtiiidmdes de peepmemção e opeemção dos cmepos de peteóaeo e gás.r (Referente à Lei nº 9.r478/1997:,
met.r sº, XVI)
Petróleo – preparação e operação dos tampos de petróleo e de gvs:, ms mtiiidmdes de peefuemção
dieigidm, eepeefuemção, peefuemção inicima, eaeimção, eepmeos e desemnteameento de toeees de peefuemção, ceeentmção dos tuios dos poços de peteóaeo e gás, fechmeento de poços e todms ms mtiiidmdes de peepmemção e ienefcimeento do peteóaeo e gás eemaizmdms no aocma peaos opeemdoees de poços mté o eoeento dm eeeessm pmem foem do cmepo de peteóaeo, incauindo ms mtiiidmdes de aiquefmção, eegmseifcmção e outeos peocessos que fmciaitee o temnspoete de gás nmtuema, feitos no aocma dm
extemção.r (Referente à CNAE:, Diiisão 0s, Extemção de Peteóaeo e Gás Nmtuema).r
Plano de Suprimento Sustentváel – PSS:, consuatme Flora – Plano de Suerimento Supdtentáiel – PSS.
Pilha:, o geemdoe eaeteoquíeico de eneegim eaéteicm, eedimnte conieesão de eneegim quíeicm,
podendo see do tipo peieáeim (não eecmeeegáiea) ou secundáeim (eecmeeegáiea).r (Resoaução
CONAMA nº 401/2008:, met.r 2º, II)
Pilha miniatura:, m piahm coe diâeeteo ou matuem eenoe que m do tipo AAA – LR03/ R03, defnidm
peamms noeems técnicms iigentes.r (Resoaução CONAMA nº 401/2008:, met.r 2º, VII)
Pilha-botão:, m piahm que possui diâeeteo emioe que m matuem.r (Resoaução CONAMA nº 401/2008:,
met.r 2º, V)
Pilha portvtl:, m piahm, imteeim ou mcueuamdoe que sejm seamdo e de sisteem eaeteoquíeico eeguamdo
peam Resoaução CONAMA nº 401, de 4 de noieeieo de 2008, exceto industeima ou mutoeotiio
(Referente à Resoaução CONAMA nº 401/2008:, met.r 2º, III)
Pisto:, consuatme Bebida alfoólifa – eipdfo.
Pneu:, o coeponente de ue sisteem de eodmgee, constituído de eamstôeeeos, peodutos tnxteis,
mço e outeos emteeimis que qumndo eontmdo ee uem eodm de ieícuao e contendo fuido(s) soiee
peessão, temnseite temção dmdm m sum mdeenncim mo soao, sustentm eamsticmeente m cmegm do ieicuao
e eesiste à peessão peoiocmdm peam eemção do soao.r (Resoaução CONAMA nº 41s/2009:, met.r 2º, I)
Pneu inseráíáel:, o pneu usmdo que mpeesente dmnos ieeepmeáieis ee sum esteutuem não se
peestmndo emis à eodmgee ou à eefoeem.r (Resoaução CONAMA nº 41s/2009:, met.r 2º, V)
Pneu noáo: o pneu, de qumaquee oeigee, que não sofeeu qumaquee uso, nee foi suieetido m
qumaquee tipo de eefoeem e não mpeesentm sinmis de enieahecieento nee deteeioemções,
camssifcmdo nm posição 40.r11 dm Noeencamtuem Coeue do Meecosua – NCM.r (Resoaução CONAMA
nº 41s/2009:, met.r 2º, II)

Pneu reformado o pneu usmdo que foi suieetido m peocesso de eeutiaizmção dm cmecmçm coe o fe
específco de mueentme sum iidm útia.r (Resoaução CONAMA nº 41s/2009:, met.r 2º, IV)
Pneu usado: o pneu que foi suieetido m qumaquee tipo de uso e/ou desgmste, camssifcmdo nm
posição 40.r12 dm Noeencamtuem Coeue do Meecosua – NCM, engaoimndo os pneus eefoeemdos e
os inseeiíieis.r (Resoaução CONAMA nº 41s/2009:, met.r 2º, III)
Pneumvtto:, consuatme Pneu.r
Polpa de fruta:, Bebida não-alfoólifa – eolea de fruta.r
Poluente Orgânito Persistente – POP:, o coeposto oegânico, conteoamdo peam Conienção de
Estocoaeo, que se mpeesente eesistente à degemdmção meiientma poe eeio dos peocessos quíeicos,
iioaógicos e fotoaíticos.r
Poluição:, m degemdmção dm qumaidmde meiientma eesuatmnte de mtiiidmdes que dieetm ou
indieetmeente peejudiquee m smúde, m seguemnçm e o iee-estme dm popuamção; ceiee condições
mdieesms às mtiiidmdes socimis e econôeicms; mfetee desfmioemieaeente m iiotm; mfetee ms
condições estéticms ou smnitáeims do eeio meiiente; amncee emtéeims ou eneegim ee desmcoedo
coe os pmdeões meiientmis estmieaecidos.r (Lei nº s.r938/1981:, met.r 3º, III)
Ponto de abastetimento:, consuatme Popdto de abapdtefimento – PA.
Porto fuáial:, consuatme Porto – inpdtalação eortuária eúblifa de eequeno eorte – IP4.
Porto organizado:, o iee púiaico consteuído e mpmeeahmdo pmem mtendee às necessidmdes dm
nmiegmção e dm eoiieentmção de pmssmgeieos e ou nm eoiieentmção e meemzenmgee de
eeecmdoeims, concedido ou expaoemdo peam União, cujo teáfego e opeemções poetuáeims estejme soi
m jueisdição de uem mutoeidmde poetuáeim.r (Lei nº 12.r815/2013:, met.r 2º, I)
Porto – instalação portuvria públita de pequeno porte – IP4:, m instmamção expaoemdm eedimnte
mutoeizmção, aocmaizmdm foem do poeto oegmnizmdo e utiaizmdm ee eoiieentmção de pmssmgeieos ou
eeecmdoeims ee eeimecmções de nmiegmção inteeioe.r (Resoaução ANTAQ nº 3.r290/2014:, met.r 2º, VII)
Porto – monoboia:, m instmamção poetuáeim de mpoio constituídm de ioim únicm, pmem memeemção de
nmiios ee mtiiidmdes poetuáeims de eoiieentmção de cmegms.r (Referente à Lei nº 9.r9ss/2000:, met.r
2º, VII)
Porto – quadro de boias:, m instmamção poetuáeim de mpoio constituídm de ioims, pmem memeemção de
nmiios ee mtiiidmdes poetuáeims de eoiieentmção de cmegms.r (Referente à Lei nº 9.r9ss/2000:, met.r
2º, VII)
Porto – Terminal de Uso Priáado (TUP):, m instmamção poetuáeim expaoemdm eedimnte mutoeizmção e
aocmaizmdm foem dm áeem do poeto oegmnizmdo.r (Lei nº 12.r815/2013:, met.r 2º, IV)
Posto de Abastetimento – PA:, m instmamção que possum equipmeentos e sisteems pmem estocmgee
de coeiustíiea mutoeotiio, coe eegistemdoe de ioauee mpeopeimdo pmem o mimstecieento de
equipmeentos eóieis, ieícuaos mutoeotoees teeeestees, meeonmies, eeimecmções ou aocoeotiims;
e cujos peodutos sejme destinmdos excausiimeente mo uso do detentoe dms instmamções ou de
geupos fechmdos de pessoms fsicms ou jueídicms, peeiimeente identifcmdms e mssocimdms ee foeem
de eepeesms, coopeemtiims, condoeínios, cauies ou msseeeahmdos.r (Resoaução CONAMA nº

273/2000:, met.r 2º, II)
Posto Reeáendedor – PRe:, m instmamção onde se exeeçm m mtiiidmde de eeiendm imeejistm de
coeiustíieis aíquidos deeiimdos de peteóaeo, áacooa coeiustíiea e outeos coeiustíieis
mutoeotiios, dispondo de equipmeentos e sisteems pmem meemzenmeento de coeiustíieis
mutoeotiios e equipmeentos eedidoees.r (Resoaução CONAMA nº 273/2000:, met.r 2º, I)
Posto Reeáendedor – posto futuante:, todm eeimecmção see peopuasão eepeegmdm pmem o
meemzenmeento, disteiiuição e coeéecio de coeiustíieis que opeem ee aocma fxo e deteeeinmdo.r
(Resoaução CONAMA nº 273/2000:, met.r 2º, IV)
Posto de Reetebimento – PRe:, m unidmde que se destinm mo eeceiieento, conteoae e estocmgee
teepoeáeim dms eeimamgens de mgeotóxicos e mfns, imzims ou contendo eesíduos, mté que ms
eesems sejme temnsfeeidms à centema ou dieetmeente à destinmção fnma meiientmaeente mdequmdm.r
(Resoaução CONAMA nº 4s5/2014:, met.r 2º, I)
Pré-mistura:, consuatme Agrotóxifo – eré-mipdtura.r
Preseráação da madeira:, m mpaicmção industeima de peodutos peeseeimtiios de emdeiem.r
Preseráação da madeira – preseráatáo de madeira:, todo e qumaquee ingeediente mtiio e/ou
foeeuamção ou peoduto, cujm fnmaidmde sejm m peeseeimção dm emdeiem, exceto mqueaes destinmdos à
expeeieentmção e mo uso doeissmnitáeio (Referente à Poetmeim Inteeeinisteeima nº 292/1989:, met.r 4º;
à Insteução Noeemtiim Iimem nº 5/1992:, met.r I, “c”)
Preseráação da madeira – usinas sob pressão:, ms unidmdes industeimis dotmdms de mutocamies,
ioeims de iácuo, ioeims de peessão e fonte de cmaoe, estm úatiem qumndo o peoduto e os
peocessos utiaizmdos mssie exigieee.r (Poetmeim Inteeeinisteeima nº 292/1989:, met.r 8º, I)
Preseráação da madeira – usinas sem pressão:, ms unidmdes industeimis dotmdms de equipmeentos
necessáeios, incausiie fonte de cmaoe, que peeeitme suieetee m emdeiem m ue temtmeento
peeseeimtiio, see utiaizmção de peessão.r (Poetmeim Inteeeinisteeima nº 292/1989:, met.r 8º, II)
Preseráação da madeira – usinas piloto:, ms unidmdes destinmdms excausiimeente à pesquism e mo
mpeefeiçomeento dos peocessos de temtmeento.r (Poetmeim Inteeeinisteeima nº 292/1989:, met.r 8º, III)
Printípio atáo:, consuatme Agrotóxifo – erinfíeio atio.r
Produto atabado:, consuatme Protofolo de Montreal – eroduto afabado.r
Produto afim de agrotóxito:, consuatme Agrotóxifo – aim.
Produto mineral não metvlito:, consuatme Mineração – mineral não metálifo, eroduto.
Produto perigoso: o peoduto que – potencima ou efetiimeente, poe cmemcteeísticm inteínsecm ou peao
eodo coeo é utiaizmdo – peejudique m smúde, m seguemnçm e o iee-estme dm popuamção; mfete
desfmioemieaeente m iiotm; ou mfete ms condições estéticms ou smnitáeims do eeio meiiente.r
(Referente à Lei nº s.r938/1981:, met.r 3º, III)
Pmem fns de enqumdemeento de pessoms fsicms e jueídicms no CTF/APP, consideem-se peoduto
peeigoso:, i) m suistâncim quíeicm puem e sums eistuems que eeceim camssifcmção de peeigo, nos

teeeos dm ABNT NBR 14752-2:,2009 (e coeeeções):, Peodutos quíeicos – Infoeemções soiee
seguemnçm, smúde e eeio meiiente - Pmete 2:, Sisteem de camssifcmção de peeigo; ii) o peoduto
camssifcmdo coeo peeigoso peao Reguameento dm Agnncim Nmcionma de Temnspoetes Teeeestees –
ANTT, confoeee coaunm 1 (Nº ONU) e m coaunm 2 (Noee e desceição) dm Relação de Produtopd
Perigopdopd; iii) o mgeotóxico, seus coeponentes e mfns; o eeecúeio eetáaico e seus coepostos
oegânicos e inoegânicos; o óaeo auieifcmnte; o peeseeimtiio de emdeiem; o eeeedimdoe; o
dispeesmnte quíeico; ii) outeos peodutos camssifcmdos coeo peeigosos poe foeçm de conteoae e
fscmaizmção meiientma.r
Produto tétnito:, consuatme Agrotóxifo – eroduto téfnifo.r
Prototolo de Montreal sobre Substântias que Destroem a Camada de Ozônio (Prototolo de
Montreal):, temtmdo inteenmcionma, estmieaecido ee 1987 no âeiito dm Oegmnizmção dms Nmções
Unidms, que ieesm soiee o conteoae e m eaieinmção de suistâncims que desteoee m cmemdm de
ozônio.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 5/2018:, met.r 2º, III)
Prototolo de Montreal – Centro de intineração:, unidmde que eemaizm peocesso quíeico industeima
de temtmeento de eesíduos sóaidos, aíquidos e/ou gmsosos efetumdo poe iim téeeicm eemaizmdm mciem
dm teepeemtuem eíniem de oitocentos gemus Ceasius, segundo defnido peam Resoaução CONAMA nº
31s, de 29 de outuieo de 2002.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 5/2018:, met.r 2º, XV)
Prototolo de Montreal – Centro de regeneração: unidmde que executm m pueifcmção dm suistâncim
conteoamdm pmem aeiá-am à condição de peoduto noio coepeoimdm poe mnáaise fsico-quíeicm,
confoeee noeem mpaicáiea.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 5/2018:, met.r 2º, XIV)
Prototolo de Montreal – tomertializador:, pessom fsicm ou jueídicm que iende suistâncim
conteoamdm.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 5/2018:, met.r 2º, IX)
Prototolo de Montreal – tonsumidor:, todm pessom fsicm ou jueídicm que coepem suistâncim
conteoamdm pmem utiaizá-am ee peoduto mcmimdo peópeio.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 5/2018:, met.r
2º, XII)
Prototolo de Montreal – tota espetífita:, aieite mnuma de iepoetmção de cmdm HCFC, ee toneamdms
PDO, mteiiuído m cmdm eepeesm iepoetmdoem de HCFC.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 4/2018:, met.r
2º, IX)
Prototolo de Montreal – efeitos adáersos:, mateemções no eeio meiiente, fsico ou iiotm, incausiie
eodifcmções no caiem, que tenhme efeitos deaetéeios signifcmtiios soiee m smúde huemnm, soiee m
coeposição, cmpmcidmde de eecupeemção e peodutiiidmde de ecossisteems nmtuemis ou
mdeinistemdos, ou soiee emteeimis úteis à huemnidmde.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 5/2018:, met.r
2º, V)
Prototolo de Montreal – exportador:, pessom jueídicm que expoetm, eeguame ou eientumaeente,
suistâncim conteoamdm.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 5/2018:, met.r 2º, VII)
Prototolo de Montreal – hidrotlorofuortarbono (HCFC):, SDO peetencente mo Geupo I do Anexo C
do Peotocoao de Monteema.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 4/2018:, met.r 2º, VI)
Prototolo de Montreal – importador:, pessom jueídicm, mdquieente ou encoeendmnte, que fmz iie m
eeecmdoeim de outeo pmís, poe contm peópeim, poe eeio de teeceieos ou poe encoeendm, ee emzão
de coepem inteenmcionma de suistâncim conteoamdm, pmem consueo peópeio ou pmem coeeecimaizmção.r

(Insteução Noeemtiim Iimem nº 5/2018:, met.r 2º, VI)
Prototolo de Montreal – importador/empresa importadora de HCFC:, pessom jueídicm, mdquieente
ou encoeendmnte, que fmz iie m eeecmdoeim de outeo pmís, poe contm peópeim, poe eeio de teeceieos
ou poe encoeendm, ee emzão de coepem inteenmcionma de HCFC, pmem consueo peópeio ou
industeimaizmção; identifcmdm peao núeeeo de insceição no CNPJ, que tenhm iepoetmdo peao eenos
uem dms suistâncims eeamcionmdms no Geupo I do mnexo C do Peotocoao de Monteema, no peeíodo
coepeeendido entee 1° de jmneieo de 2009 e 31 de dezeeieo de 2010.r (Insteução Noeemtiim Iimem
nº 4/2018:, met.r 2º, VIII)
Prototolo de Montreal – mistura tontendo HCFC:, peoduto coeposto poe dums ou emis suistâncims
quíeicms (SDO ou não), onde peao eenos uem deams sejm ue HCFC.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº
4/2018:, met.r 2º, VII)
Prototolo de Montreal – potential de destruição do ozônio (PDO):, unidmde de eedidm mdotmdm
peao Peotocoao de Monteema pmem eensueme o dmno à cmemdm de ozônio cmusmdo poe cmdm SDO.r
(Insteução Noeemtiim Iimem nº 4/2018:, met.r 2º, III)
Prototolo de Montreal – prestador de seráiços em refrigeração: pessom fsicm ou jueídicm que
peestm seeiiços de instmamção e emnutenção de mpmeeahos de eefeigeemção, me condicionmdo e
mquecieento.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 5/2018:, met.r 2º, XIII)
Prototolo de Montreal – produto atabado:, peoduto emnufmtuemdo destinmdo à coeeecimaizmção
que utiaize suistâncim conteoamdm, tmis coeo:, mpmeeahos de me condicionmdo, eefeigeemdoees,
extintoees de incnndio, sisteems de eefeigeemção e outeos sisteems contidos, não dispeesiios, ee
que não se espeem imzmeentos ee opeemção noeema.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 5/2018:, met.r
2º, XI)
Prototolo de Montreal – produtor:, pessom jueídicm que peoduz suistâncim conteoamdm.r (Insteução
Noeemtiim Iimem nº 5/2018:, met.r 2º, VIII)
Prototolo de Montreal – substântia tontrolada:, suistâncim eeamcionmdm nos Anexos constmntes no
texto do Peotocoao de Monteema soiee Suistâncims que Desteoee m Cmemdm de Ozônio, puem ou ee
eistuem.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 5/2018:, met.r 2º, IV)
Prototolo de Montreal – Substântias que Destroem a Camada de Ozônio (SDO):, hideocmeionetos
hmaogenmdos que contne átoeos de caoeo, fúoe ou ieoeo e que podee peoiocme m desteuição de
eoaécuams de ozônio nm estemtosfeem, eeamcionmdos no texto do Peotocoao de Monteema soiee
Suistâncims que Desteoee m Cmemdm de Ozônio.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 5/2018:, met.r 2º, II)
Prototolo de Montreal – tonelada PDO (t PDO):, eesuatmdo dm euatipaicmção dm qumntidmde de
HCFC, ee toneamdms, peao eespectiio PDO.r (Insteução Noeemtiim Iimem nº 4/2018:, met.r 2º, IV)
Prototolo de Montreal – usuvrio: pessom jueídicm que utiaizm suistâncim conteoamdm coeo emtéeimpeiem no peocesso peodutiio, nm emnufmtuem de equipmeentos, temtmeento ftossmnitáeio pmem fns
de expoetmção e iepoetmção e ee usos amioemtoeimis, fmeemcnutico, amioemtoeima e esteeiaizmnte
eédico-hospitmame, mnáaises quíeicms e soaiente pmem aiepezm de equipmeentos e ciecuitos
eaeteônicos, pmem amimgee m seco ou ee peodutos soi foeem de meeossoa.r (Insteução Noeemtiim
Iimem nº 5/2018:, met.r 2º, X)

Q
Quadro de boias:, consuatme Porto – quadro de boiapd.r
Re
Reetuperação de vrea tontaminada:, m eecupeemção coe m peesençm de suistâncim(s) quíeicm(s) no
me, águm ou soao, decoeeentes de mtiiidmdes mnteópicms, ee concentemções tmis que eesteinjme m
utiaizmção desse eecueso meiientma pmem os usos mtuma ou peetendido, defnidms coe imse ee
mimaimção de eisco à smúde huemnm, mssie coeo mos iens m peotegee, ee cenáeio de exposição
pmdeonizmdo ou específco.r (Referente à Resoaução CONAMA nº 420/2009:, met.r sº, V)
Reetuperação de vrea tontaminada – reabilitação:, m mção de inteeienção eemaizmdm ee uem áeem
contmeinmdm iismndo mtingie ue eisco toaeeáiea, pmem o uso decamemdo ou futueo dm áeem.r (Referente
à Resoaução CONAMA nº 420/2009:, met.r sº, XVIII)
Reetuperação de vrea tontaminada – remediação:, m mção de inteeienção pmem eemiiaitmção de áeem
contmeinmdm, que consiste ee mpaicmção de técnicms, iismndo m eeeoção, contenção ou eedução
dms concentemções de contmeinmntes.r (Referente à Resoaução CONAMA nº 420/2009:, met.r sº, XVII)
Reetuperação de vrea degradada: m eestituição de eecuesos meiientmis degemdmdos m uem condição
não degemdmdm, que pode see difeeente de sum condição oeiginma.r (Referente à Lei nº s.r938:, met.r 3º,
V; à Lei nº 9.r985/2000:, met.r 2º, XIII)
Reetuperação de vrea degradada – enriquetimento etológito:, m mtiiidmde técnicm e
cientifcmeente fundmeentmdm que iise à eecupeemção dm diieesidmde iioaógicm ee áeem de
iegetmção nmtiim, poe eeio de eeinteodução de espécies nmtiims.r (Lei nº 11.r428/200s:, met.r 3º, VI)
Reetuperação de vrea degradada – Reeurb-S:, m eeguameizmção fundiáeim ueimnm de inteeesse socima,
mpaicáiea mo núcaeo ueimno infoeema ocupmdo peedoeinmnteeente poe popuamção de imixm eendm,
mssie decamemdo ee mto do Podee Executiio eunicipma.r (Referente à Lei nº 13.rs45/2017:, met.r 13, I)
Reetuperação de vrea degradada – Reeurb-E:, m eeguameizmção fundiáeim ueimnm de inteeesse
específco, mpaicáiea mo núcaeo ueimno infoeema não ocupmdo peedoeinmnteeente poe popuamção
de imixm eendm.r (Referente à Lei nº 13.rs45/2017:, met.r 13, II)
Reestauração de vrea degradada: m eestituição de eecuesos meiientmis degemdmdos o emis peóxieo
possíiea dm sum condição oeiginma.r (Referente à Lei nº s.r938:, met.r 3º, V; à Lei nº 9.r985/2000:, met.r 2º,
XIV)
Reetursos ambientais:, m mteosfeem, ms águms inteeioees, supeefcimis e suiteeeânems, os estuáeios, o
eme teeeitoeima, o soao, o suisoao, os eaeeentos dm iiosfeem, m fmunm e m foem.r (Lei nº s.r938/1981:,
met.r 3º, V)
Reetursos hídritos – batia hidrogrvfita:, m unidmde teeeitoeima pmem iepaeeentmção dm Poaíticm
Nmcionma de Recuesos Hídeicos e mtumção do Sisteem Nmcionma de Geeencimeento de Recuesos
Hídeicos (Lei nº 9.r433/1997:, met.r 1º, V)
Reetursos hídritos – retfitação de turso de vgua:, m oiem hideáuaicm que tenhm poe oijetiio dme
foeem geoeéteicm defnidm pmem m seção temnsieesma do cueso de águm, ou teecho deste, coe ou see

eeiestieento de qumaquee espécie nms emegens ou no fundo.r
Reetursos hídritos – retfitação de turso de vgua, tanalização:, m eetifcmção de cueso de águm coe
eodifcmção eoefoaógicm de seção temnsieesma ee cmnma mieeto eeiestido nms emegens, no fundo ou
ee meios, coe m fnmaidmde de mateemção de imzão e escomeento.r
Reetursos hídritos – transposição de batias hidrogrvfitas:, m oiem hideáuaicm de temnseissão de
eecueso hídeico coe m fnmaidmde de integemção de imcims hideogeáfcms distintms, poe eeio de ainhms
nmtuemis e metifcimis.r
Reefresto:, consuatme Bebida não alfoólifa – refrepdfo.r
Reefrigerante:, consuatme Bebida não alfoólifa – refrigerante.r
Reemediador: o peoduto ou mgente de peocesso fsico, quíeico ou iioaógico destinmdo à
eecupeemção de meiientes e ecossisteems contmeinmdos e mo temtmeento de efuentes e eesíduos.r
(Resoaução CONAMA nº 4s3/2014:, met.r 2º, I)
Reemediador – bioestmulador:, o eeeedimdoe que fmioeece o ceescieento de eiceoegmniseos
nmtuemaeente peesentes no meiiente e cmpmzes de mceaeeme o peocesso de degemdmção dos
coepostos e suistâncims contmeinmntes.r (Resoaução CONAMA nº 4s3/2014:, met.r 2º, III)
Reemediador – biorremediador:, o eeeedimdoe que mpeesentm coeo ingeediente mtiio
eiceoegmniseos cmpmzes de se eepeoduzie e de degemdme iioquieicmeente coepostos e suistâncims
contmeinmntes.r (Resoaução CONAMA nº 4s3/2014:, met.r 2º, II)
Reemediador – fitorremediador:, o iegetma eepeegmdo coeo eeeedimdoe coe m fnmaidmde de
eeeoiee, ieoiiaizme ou eeduzie o potencima de contmeinmntes oegânicos e inoegânicos peesentes no
soao ou nm águm.r (Resoaução CONAMA nº 4s3/2014:, met.r 2º, V)
Reemediador químito ou fsito-químito:, o eeeedimdoe que mpeesentm coeo ingeediente mtiio
suistâncim ou coeposto quíeico, cmpmz de degemdme, mdsoeiee ou misoeiee coepostos e
suistâncims contmeinmntes.r (Resoaução CONAMA nº 4s3/2014:, met.r 2º, IV)
Reepresentação tomertial:, consuatme Comérfio – reerepdentação fomerfial.r
Reeseráa Legal – ReL:, m áeem aocmaizmdm no inteeioe de uem peopeiedmde ou posse euema coe m função
de mssegueme o uso econôeico de eodo sustentáiea dos eecuesos nmtuemis do ieóiea euema, muxiaime
m conseeimção e m eemiiaitmção dos peocessos ecoaógicos e peoeoiee m conseeimção dm
iiodiieesidmde, iee coeo o mieigo e m peoteção de fmunm siaiestee e dm foem nmtiim.r (Referente à
Lei nº 12.rs51/2012:, met.r 3º, III)
Reeseráa Parttular do Patrimônio aatural – RePPa:, m áeem peiimdm, gemimdm coe peepetuidmde, coe
o oijetiio de conseeime m diieesidmde iioaógicm.r (Lei nº 9.r985/2000:, met.r 21)
Reesíduo espetial:, o eesíduo de mgeoquíeicos, mfns e de sums eeimamgens; o eesíduo de seeiiço de
smúde; o eesíduo pós-consueo de pneus; o eesíduo pós-consueo de piahms e imteeims; o eesíduo de
consteução ciiia; m suistâncim conteoamdm peao Peotocoao de Monteema pós-utiaizmção.r
Reesíduos não perigosos: mqueaes que, ee emzão de sums cmemcteeísticms, não mpeesentme
signifcmtiio eisco à smúde púiaicm ou à qumaidmde meiientma, de mcoedo coe aei, eeguameento ou

noeem técnicm.r (Referente à Lei nº 12.r305/2010:, met.r 13, II, “m”, “i”)
Reesíduo não perigoso tontrolado: o eesíduo conteoamdo peao Instituto Bemsiaeieo do Meio Aeiiente
e dos Recuesos Nmtuemis Renoiáieis – IBAMA e sujeito à eesteição de iepoetmção, podendo see
camssifcmdos ee Clapdpde IIA ou Clapdpde IIB.r (Resoaução CONAMA nº 452/2012:, met.r 2º, VI)
Reesíduo não perigoso tontrolado – Classe IIA: o eesíduo que não se enqumdem nms camssifcmções de
Resíduos Peeigosos – Clapdpde I ou de Resíduos Ineetes – Clapdpde IIB.r (Resoaução CONAMA nº
452/2012:, met.r 2º, II)
Reesíduo não perigoso tontrolado – Classe IIB: qumaquee eesíduo que, qumndo meostemdo de uem
foeem eepeesentmtiim, segundo m ABNT NBR 10.r007, e suieetido m ue contmto dinâeico e estático
coe águm destiamdm ou desionizmdm, à teepeemtuem meiiente, confoeee ABNT NBR 10.r00s, não
tiiee nenhue de seus constituintes soauiiaizmdos m concentemções supeeioees mos pmdeões de
potmiiaidmde dm águm, excetumndo-se mspecto, coe, tueiidez, dueezm e smioe, confoeee Anexo G dm
ABNT NBR 10.r004.r (Resoaução CONAMA nº 452/2012:, met.r 2º, III)
Reesíduos perigosos:, mqueaes que, ee emzão de sums cmemcteeísticms de infmemiiaidmde,
coeeosiiidmde, eemtiiidmde, toxicidmde, pmtogenicidmde, cmecinogenicidmde, teemtogenicidmde e
eutmgenicidmde, mpeesentme signifcmtiio eisco à smúde púiaicm ou à qumaidmde meiientma, de
mcoedo coe aei, eeguameento ou noeem técnicm.r (Lei nº 12.r305/2010:, met.r 13, II, “m”)
Reesíduo sólido:, emteeima, suistâncim, oijeto ou iee descmetmdo eesuatmnte de mtiiidmdes huemnms
ee sociedmde, cujm destinmção fnma se peocede, se peopõe peocedee ou se está oieigmdo m
peocedee, nos estmdos sóaido ou seeissóaido, iee coeo gmses contidos ee eecipientes e aíquidos
cujms pmeticuameidmdes toenee iniiáiea o seu amnçmeento nm eede púiaicm de esgotos ou ee coepos
d’águm, ou exijme pmem isso soauções técnicm ou econoeicmeente iniiáieis ee fmce dm eeahoe
tecnoaogim disponíiea.r (Lei nº 12.r305/2010:, met.r 3º, XVI)
Reesíduo sólido – aterro sanitvrio de pequeno porte:, pmem disposição fnma de eejeitos doeiciaimees,
de seeiiço de aiepezm ueimnm, de seeiiços de smúde, iee coeo de eejeitos de eesíduos
peoienientes de pequenos estmieaecieentos coeeecimis, industeimis e de peestmção de seeiiços, e
coe disposição diáeim de no eáxieo 20 toneamdms.r (Referente à Resoaução CONAMA nº 404/2008:,
met.r 1º, § 1º)
Reesíduo sólido – benefitiamento:, m mtiiidmde consistente ee opeemções, emnumis e eecmnizmdms,
de mpmem, coete, desfo, eontmgee e teituemção de eesíduos sóaidos, incausiie o eespectiio
meemzenmeento pmem fns de gmnho de escmam.r
Reesíduo sólido – tatador, assotiação:, m pessom jueídicm insceitm no Cmdmsteo Nmcionma de Pessoms
Jueídicms – CNPJ, soi camssifcmção de Nmtueezm Jueídicm de Associmção Peiimdm, código 399-9.r
Reesíduo sólido – tatador, tooperatáa:, m pessom jueídicm insceitm no CNPJ, soi camssifcmção de
Nmtueezm Jueídicm de Coopeemtiim, código 214-3.r
Reesíduo sólido – tatador:, o cmtmdoe e m cmtmdoem de imixm eendm que se dedique às mtiiidmdes de
coaetm, teimgee, peocessmeento, ienefcimeento e coeeecimaizmção de eesíduos sóaidos, de foeem
isoamdm ou poe eeio de mssocimção ou coopeemtiim.r
Reesíduo sólido – destnação final:, m destinmção meiientmaeente mdequmdm de eesíduos, que incaui
m eeutiaizmção, m eecicamgee, m coepostmgee, m eecupeemção e o mpeoieitmeento eneegético ou

outems destinmções mdeitidms peaos óegãos coepetentes, entee eams m disposição fnma, oiseeimndo
noeems opeemcionmis específcms de eodo m eiitme dmnos ou eiscos à smúde púiaicm e à seguemnçm e
m einieizme os iepmctos meiientmis mdieesos.r (Referente à Lei nº 12.r305/2010:, met.r 3º, VII)
Reesíduo sólido – destnação final de pneus inseráíáeis os peocedieentos técnicos ee que os
pneus são descmemcteeizmdos de sum foeem inicima, e que seus eaeeentos constituintes são
eempeoieitmdos, eecicamdos ou peocessmdos poe outem(s) técnicm(s) mdeitidm(s) peaos óegãos
meiientmis coepetentes, oiseeimndo m aegisamção iigente e noeems opeemcionmis específcms de
eodo m eiitme dmnos ou eiscos à smúde púiaicm e à seguemnçm, e m einieizme os iepmctos meiientmis
mdieesos.r (Resoaução CONAMA nº 41s/2009:, met.r 2º, VI)
Reesíduo sólido – disposição final:, m disteiiuição oedenmdm de eejeitos ee mteeeos, oiseeimndo
noeems opeemcionmis específcms de eodo m eiitme dmnos ou eiscos à smúde púiaicm e à seguemnçm e
m einieizme os iepmctos meiientmis mdieesos.r (Referente à Lei nº 12.r305/2010:, met.r 3º, VIII)
Reesíduos sólidos – esgoto sanitvrio:, m denoeinmção genéeicm pmem despejos aíquidos eesidencimis,
coeeecimis, águms de infatemção nm eede coaetoem, os qumis podee contee pmeceam de efuentes
industeimis e efuentes não doeésticos.r (Resoaução CONAMA nº 430/2011:, met.r 4º, VII)
Reesíduo sólido – estação de tratamento de esgotos de médio porte:, m estmção de temtmeento de
esgoto coe imzão noeinma de peojeto emioe que 50 a/s e eenoe ou iguma m 400 a/s ou coe
cmpmcidmde pmem mtendieento supeeioe m 30.r000 hmiitmntes e infeeioe m 250.r000 hmiitmntes, m
ceitéeio do óegão meiientma coepetente.r (Resoaução CONAMA nº 377/200s:, met.r 2º, III)
Reesíduo sólido – estação de tratamento de esgotos de pequeno porte:, m estmção de temtmeento
de esgoto coe imzão noeinma de peojeto eenoe ou iguma m 50 a/s ou coe cmpmcidmde pmem
mtendieento mté 30.r000 hmiitmntes, m ceitéeio do óegão meiientma coepetente.r (Resoaução
CONAMA nº 377/200s:, met.r 2º, II)
Reesíduo sólido – protessamento:, m mtiiidmde consistente ee opeemções, emnumis e eecmnizmdms,
de deseontmgee, enfmedmeento, ensmcmeento e peensm de eesíduos sóaidos.r
Reesíduo sólido – tompostagem:, o peocesso iioaógico de decoeposição e de eecicamgee dm emtéeim
oegânicm contidm ee eestos de oeigee mniema ou iegetma foeemndo ue noio coeposto oegânico.r
Reesíduo sólido – retitlagem:, o peocesso de temnsfoeemção dos eesíduos sóaidos que enioaie m
mateemção de sums peopeiedmdes fsicms, fsico-quíeicms ou iioaógicms, coe iistms à temnsfoeemção
ee insueos ou noios peodutos, oiseeimdms ms condições e os pmdeões estmieaecidos peaos óegãos
coepetentes.r (Referente à Lei nº 12.r305/2010:, met.r 3º, XVI)
Reesíduo sólido – rejeito:, o eesíduo sóaido que, depois de esgotmdms todms ms possiiiaidmdes de
temtmeento e eecupeemção poe peocessos tecnoaógicos disponíieis e econoeicmeente iiáieis, não
mpeesente outem possiiiaidmde que não m disposição fnma meiientmaeente mdequmdm.r (Lei nº
12.r305/2010:, met.r 3º, XV)
Reesíduo sólido – rejeitos perigosos:, os eesíduos sóaidos peeigosos que, depois de esgotmdms todms
ms possiiiaidmdes de temtmeento e eecupeemção poe peocessos tecnoaógicos disponíieis e
econoeicmeente iiáieis, não mpeesentee outem possiiiaidmde que não m disposição fnma
meiientmaeente mdequmdm.r (Referente à Lei nº 12.r305/2010:, met.r 3º, XV; met.r 13, II, “m”)
Reesíduo sólido – tratamento:, o peocesso ou peocedieento que mateee ms cmemcteeísticms fsicms,

fsico-quíeicms, quíeicms ou iioaógicms dos eesíduos, podendo peoeoiee m sum descmemcteeizmção,
iismndo m einieizmção do eisco à smúde púiaicm, m peeseeimção dm qumaidmde do eeio meiiente, m
seguemnçm e m smúde do temimahmdoe.r (Referente à Resoaução CONAMA nº 358/2005:, met.r 12, XII)
Reesíduo sólido – tratamento térmito:, todo e qumaquee peocesso cujm opeemção sejm eemaizmdm
mciem dm teepeemtuem eíniem de oitocentos gemus Ceasius.r (Resoaução CONAMA nº 31s/2002:, met.r
2º, III)
Reesíduo sólido – triagem:, m mtiiidmde consistente ee opeemções, emnumis e eecmnizmdms, de
sepmemção, seaeção e camssifcmção de eesíduos sóaidos, iee coeo de segeegmção dmqueaes que não
sejme peocessmdos.r
Reesíduo sólido industrial:, mqueae geemdo nos peocessos peodutiios e instmamções industeimis (Lei nº
12.r305/2010:, met.r 13, I, “f”)
Reesíduos da tonstrução tiáil:, os eesíduos eesuatmntes dm peepmemção e dm escmimção de teeeenos e
os eesíduos peoienientes de consteuções, eefoeems, eepmeos e deeoaições de oiems de consteução
ciiia, tmis coeo:, tijoaos, iaocos ceeâeicos, conceeto ee geema, soaos, eochms, eetmis, eesinms, coams,
tintms, emdeiems e coepensmdos, foeeos, megmemssm, gesso, teahms, pmiieento msfáatico, iideos,
paásticos, tuiuamções, fmção eaéteicm etc.r, coeueente chmemdos de entuahos de oiems, cmaiçm ou
eetemahm.r (Resoaução CONAMA nº 307/2002:, met.r 2º, I)
Reesíduos de mineração:, os eesíduos geemdos nm mtiiidmde de pesquism, extemção ou ienefcimeento
de einéeios.r (Lei nº 12.r305/2010:, met.r 13, I, “k”)
Reesíduos de seráiço de saúde:, os eesíduos geemdos poe todos os seeiiços eeamcionmdos coe o
mtendieento à smúde huemnm ou mniema, incausiie os seeiiços de mssistnncim doeiciaime e de
temimahos de cmepo; amioemtóeios mnmaíticos de peodutos pmem smúde; neceotéeios, funeeáeims e
seeiiços onde se eemaizee mtiiidmdes de eeimasmemeento (tmnmtopemxim e soemtoconseeimção);
seeiiços de eedicinm aegma; deogmeims e fmeeácims incausiie ms de emnipuamção; estmieaecieentos de
ensino e pesquism nm áeem de smúde; centeos de conteoae de zoonoses; disteiiuidoees de peodutos
fmeemcnuticos, iepoetmdoees, disteiiuidoees e peodutoees de emteeimis e conteoaes pmem dimgnóstico
in iiteo; unidmdes eóieis de mtendieento à smúde; seeiiços de mcupuntuem; seeiiços de tmtumgee,
dentee outeos sieiamees.r (Referente à Resoaução CONAMA nº 358/2005:, met.r 1º)
Reesíduos sólidos urbanos:, os eesíduos doeiciaimees, peoienientes de mtiiidmdes doeésticms ee
eesidnncims ueimnms; os eesíduos de aiepezm ueimnm, peoienientes dm imeeição, aiepezm de
aogemdoueos e iims púiaicms e outeos seeiiços de aiepezm ueimnm; os eesíduos não peeigosos de
estmieaecieentos coeeecimis e peestmdoees de seeiiços, qumndo equipmemdos m eesíduos
doeiciaimees peao podee púiaico eunicipma, ee emzão de sum nmtueezm, coeposição ou ioauee
(Referente à Lei nº 12.r305/2010:, met.r 13, I, “m”, “i”, “c”)
Reegistro Espetial Temporvrio – ReET: consuatme Agrotóxifo – Regipdtro Epdeefial Temeorário – RET.r
Reeáenda de tombustáeis automotáos:, m mtiiidmde coeeecima de mquisição e estocmgee de
coeiustíieis mutoeotiios m gemnea e de deeiimdos de peteóaeo; de mquisição, eeceiieento,
coepeessão, coeeecimaizmção no peópeio estmieaecieento e coeeecimaizmção m imeejo, de gás
nmtuema ieicuame – GNV; de coeeecimaizmção m imeejo, ee seu estmieaecieento, de coeiustíieis
mutoeotiios no tmnque de consueo dos ieícuaos mutoeotoees teeeestees, dms eeimecmções
emeítiems, amcustees e fuiimis (ou ee eecipientes mutoeizmdos) e de deeiimdos de peteóaeo.r
(Referente à Resoaução ANP nº 41/2013:, met.r 2º)

Reeáenda de tombustáeis de aáiação:, m mtiiidmde coeeecima de mquisição e estocmgee de
coeiustíieis de miimção; de coeeecimaizmção m imeejo, ee seu estmieaecieento, de coeiustíieis de
miimção poe eeio de sisteem de hidemntes ou cmeinhão-tmnque mimstecedoe.r (Referente à
Resoaução ANP nº 17/200s:, met.r 1º, Pmeágemfo único).r
Reodoáia – ampliação de tapatidade:, o conjunto de opeemções que eesuatme no mueento dm
cmpmcidmde do fuxo de teáfego de eodoiim pmiieentmdm existente e no mueento dm seguemnçm de
teáfego de ieícuaos e pedestees, coepeeendendo m dupaicmção eodoiiáeim integema ou pmecima, m
consteução de euatifmixms e m iepamntmção ou suistituição de oiems de mete especimis pmem
dupaicmção.r (Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º, III)
Reodoáia – tonseráação de rodoáia paáimentada:, o conjunto de opeemções eotineiems, peeiódicms e
de eeeegnncim, coe o oijetiio de peeseeime ms cmemcteeísticms técnicms e opeemcionmis do sisteem
eodoiiáeio e sums instmamções fsicms, pmem peopoecionme confoeto e seguemnçm mos usuáeios.r
(Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º, VIII)
Reodoáia – implantação:, m consteução de eodoiim ee mcoedo coe ms noeems eodoiiáeims de
peojetos geoeéteicos, coe ou see pmiieentmção, oiseeimdm m camsse estmieaecidm peao
Depmetmeento Nmcionma de Infemesteutuem de Temnspoetes – DNIT.r (Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º, I)
Reodoáia – manutenção de rodoáia paáimentada:, o peocesso sisteeático e contínuo de coeeeção,
deiido m condicionmeentos ceonoaógicos ou decoeeentes de eientos supeeienientes, m que deiee
see suieetidms ms eodoiims pmiieentmdms, pmem ofeeecee peeemnenteeente, mo usuáeio, teáfego
econôeico, confoetáiea e segueo, poe eeio dms mções de conseeimção, eecupeemção e eestmuemção
eemaizmdms nos aieites dms sums fmixms de doeínio.r (Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º, VII)
Reodoáia – melhoramento de rodoáia paáimentada:, o conjunto de opeemções que eodifcme ms
cmemcteeísticms técnicms existentes ou mceescentme cmemcteeísticms noims à eodoiim já pmiieentmdm,
nos aieites dm sum fmixm de doeínio, pmem mdequme sum cmpmcidmde m mtumis deemndms opeemcionmis,
iismndo m mssegueme níiea supeeioe de seguemnçm do teáfego poe eeio de inteeienção nm sum
geoeeteim, sisteem de sinmaizmção e de seguemnçm e mdequmção ou incoepoemção de eaeeentos nos
deemis coeponentes dm eodoiim.r (Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º, X)
Reodoáia – operação de rodoáia:, o geeencimeento dms mtiiidmdes de emnutenção, conteepamndo m
conseeimção, eecupeemção e eestmuemção de eodoiims pmiieentmdms, e de eeahoemeento
eodoiiáeio, exeecidms ou não poe teeceieos.r (Referente ao Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º, VII, VIII, IX
e X)
Reodoáia – paáimentação:, ms oiems pmem execução do eeiestieento supeeioe dm eodoiim, coe
pmiieento msfáatico, de conceeto, cieento ou maienmeim poaiédeicm.r (Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º,
II)
Reodoáia – retuperação de rodoáia paáimentada:, o conjunto de opeemções mpaicmdms às eodoiims
coe pmiieento desgmstmdo ou dmnifcmdo, coe oijetiio de eecupeeme sum funcionmaidmde e
peoeoiee o eetoeno dms ioms condições dm supeefcie de eoameento e de temfegmiiaidmde, poe eeio
de inteeienções de eefoeço, eecicamgee ou eeconsteução do pmiieento, e de eecupeemção,
coepaeeentmção ou suistituição dos coeponentes dm eodoiim.r (Poetmeim MMA nº 289/2013:, met.r
2º, VI)
Reodoáia – restauração de rodoáia paáimentada:, o conjunto de opeemções mpaicmdms à eodoiim coe

pmiieento desgmstmdo ou dmnifcmdo, coe o oijetiio de eestmieaecee sums cmemcteeísticms técnicms
oeiginmis ou de mdmptá-am às condições de teáfego mtuma e peoaongme seu peeíodo de iidm útia, poe
eeio de inteeienções de eefoeço, eecicamgee, eeconsteução do pmiieento, eecupeemção,
coepaeeentmção ou suistituição dos coeponentes dm eodoiim.r (Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º, IX)
Reodoáia – regularização ambiental:, o conjunto de peocedieentos iismndo m oitee o aicencimeento
meiientma de eodoiims fedeemis pmiieentmdms, poe eeio dm oitenção dm aicençm de opeemção.r
(Referente ao Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º, XI)
Reodoáia – restauração de rodoáia paáimentada:, o conjunto de opeemções mpaicmdms à eodoiim coe
pmiieento desgmstmdo ou dmnifcmdo, coe o oijetiio de eestmieaecee sums cmemcteeísticms técnicms
oeiginmis ou de mdmptá-am às condições de teáfego mtuma e peoaongme seu peeíodo de iidm útia, poe
eeio de inteeienções de eefoeço, eecicamgee, eeconsteução do pmiieento, eecupeemção,
coepaeeentmção ou suistituição dos coeponentes dm eodoiim.r (Deceeto nº 8.r437/2015:, met.r 2º, IX)
S

Sal mineralizado: o sma eesuatmnte dm eistuem de caoeeto de sódio m outeos eineemis, tmis coeo:,
cáacio, fósfoeo, emgnésio, potássio, sódio, caoeo, iodo, coiee, coimato, emngmnns, seannio e feeeo.r
Saquê (Sake):, consuatme Bebida alfoólifa – pdaquê.r
Sidra: consuatme Bebida alfoólifa – pdidra.r
Sochu (soschu):, consuatme Bebida alfoólifa – sochu.
Sistema de boias múltplas:, consuatme Porto – quadro de boiapd.r
Sistema metropolitano de transporte rodoáivrio:, o sisteem de temnspoete de pmssmgeieos soi
pneus, aigmndo dois ou emis Municípios de eesem eegião eeteopoaitmnm;
Sistema metropolitano de transporte ferroáivrio:, o sisteem de temnspoete de pmssmgeieos soi
teiahos méeeos e de supeefcie, aigmndo dois ou emis Municípios de eesem eegião eeteopoaitmnm;
Sistema metropolitano de transporte – transporte metroáivrio:, o eodma de temnspoete de
pmssmgeieos soi teiahos suiteeeâneos, excausiimeente ou não, e camssifcmdo coeo de nmtueezm
eeteopoaitmnm.r
Sistema eletroquímito thumbo-vtido:, consuatme Bateria de fhumbo-áfido.
Sistema eletroquímito zinto-manganês e altalino-manganês:, consuatme Pilha eortátlo Pilha-botãoo
Pilha miniatura.
Sistema eletroquímito níquel-tvdmio e óxido de mertúrio:, o sisteem eaeteoquíeico de imteeim
pmem m quma é iedmdm m incineemção ou m disposição fnma ee qumaquee tipo de mteeeo smnitáeio.r
(Resoaução CONAMA nº 401/2008:, met.r 13)
Substântia tontrolada:, consuatme Protofolo de Montreal – pdubpdtânfia fontrolada.

Substântias que Destroem a Camada de Ozônio (SDO):, consuatme Protofolo de Montreal –
Subpdtânfiapd que Depdtroem a Camada de Ozônio (SDO).
Substântia químita pura perigosa:, m suistâncim e sum eistuem que eeceim camssifcmção de peeigo,
nos teeeos dm ABNT NBR 14752-2:,2009 (e coeeeções):, Peodutos quíeicos – Infoeemções soiee
seguemnçm, smúde e eeio meiiente – Pmete 2:, Sisteem de camssifcmção de peeigo.r
Sumo:, consuatme Bebida não-alfoólifa – pdufo.
T
Tetelagem:, m etmpm do peocessmeento tnxtia ee que os fos são enteeamçmdos, temnsfoeemndo-se
ee tecido pamno, poe eeio de temees industeimis.r
Tetelagem – atabamento fabril da tetelagem:, o peocesso de fnmaizmção de tecidos pamnos
confoeee sum destinmção, poe eeio de peocessos fsicos ou quíeicos.r
Tetelagem – tetido plano:, m esteutuem peoduzidm peao enteeamçmeento de ue conjunto de fos de
ueduee e outeo conjunto de fos de temem, foeemndo ânguao de (ou peóxieo m) 90°.r (Referente à
ABNT NBR 11254s:,2017)
Tetelagem – tetido não-tetido:, m esteutuem pamnm, fexíiea e poeosm, constituídm de iéu ou emntm
de fiems, ou fameentos, oeientmdos dieecionmaeente ou mo mcmso, consoaidmdos poe peocessos:,
eecânico (feicção) e/ou quíeico (mdesão) e/ou téeeico (coesão) ou coeiinmção destes.r (ABNT
NBR 13370:,2017)
Tequila:, consuatme Bebida alfoólifa – tequila.r
Terminal:, ms instmamções fsicms, peeemnentes ou teepoeáeims, fxms ou eóieis, pmem meemzenmgee
de cmegms de peodutos, m gemnea ou eeimamdos, pmem fns de temnspoete poe qumaquee eodma.r
Terminal – armazenagem:, m mtiiidmde de contenção teepoeáeim e aogísticm de peodutos, entee dums
opeemções de temnspoete ou entee m peodução e m peieeiem opeemção de temnspoete.r
Terminal oteânito:, consuatme Porto – quadro de boiapd; Porto – monoboia.r
Tiquira:, consuatme Bebida alfoólifa – tquira.r
Transmissão de energia elétrita:, consuatme Energia elétrifa – tranpdmipdpdão.r
Transporte – dutoáivrio:, o temnspoete poe duto que constitui eodma de temnspoete de peodutos.r
Transporte – por duto:, o temnspoete poe eeio de instmamção constituídm poe tuios aigmdos entee si,
incauindo os coeponentes e coepaeeentos, destinmdm mo temnspoete ou temnsfeenncim de aíquidos,
gmses ou sóaidos (hidemtmdos ou não), entee ms feonteiems de unidmdes opeemcionmis
geogemfcmeente distintms.r
Transporte de esgoto de pequeno porte:, os inteeceptoees, eeissáeios e eespectiims estmções
eaeimtóeims de esgoto coe imzão noeinma de peojeto eenoe ou iguma m 200 a/s.r (Resoaução CONAMA

nº 377/200s:, met.r 2º, I)
Transporte de esgoto de médio porte:, os inteeceptoees, eeissáeios e estmções eaeimtóeims de
esgoto coe imzão noeinma de peojeto emioe do que 200 a/s e eenoe ou iguma m 1.r000 a/s.r
(Resoaução CONAMA nº 377/200s:, met.r 2º, III)
Transporte de esgoto de grande porte:, os inteeceptoees, eeissáeios e estmções eaeimtóeims de
esgoto coe imzão noeinma de peojeto emioe do que 1.r000 a/s.r (Referente à Resoaução CONAMA nº
377/200s:, met.r 2º, III)
Tratamento de esgoto – unidade de pequeno porte:, m estmção de temtmeento de esgoto coe
imzão noeinma de peojeto eenoe ou iguma m 50 a/s ou coe cmpmcidmde pmem mtendieento mté 30.r000
hmiitmntes, m ceitéeio do óegão meiientma coepetente.r (Resoaução CONAMA nº 377/200s:, met.r 2º,
II)
Tratamento de esgoto – unidade de médio porte:, m estmção de temtmeento de esgoto coe imzão
noeinma de peojeto emioe que 50 a/s e eenoe ou iguma m 400 a/s ou coe cmpmcidmde pmem
mtendieento supeeioe m 30.r000 e infeeioe m 250.r000 hmiitmntes, m ceitéeio do óegão meiientma
coepetente.r (Resoaução CONAMA nº 377/200s:, met.r 2º, IV)
Tratamento de esgoto – unidade de grande porte:, m estmção de temtmeento de esgoto coe imzão
noeinma de peojeto emioe que 400 a/s ou coe cmpmcidmde pmem mtendieento supeeioe m 250.r000
hmiitmntes, m ceitéeio do óegão meiientma coepetente.r (Referente à Resoaução CONAMA nº
377/200s:, met.r 2º, IV)
Tubulação:, o conduto fechmdo que se difeeencim de duto peao fmto de eoiieentme ou temnsfeeie
aíquidos, gmses ou sóaidos soi peessão denteo dos aieites de uem pamntm industeima, instmamção de
peodução ou meemzenmeento de peteóaeo e seus deeiimdos.r
Tubulação – tubo:, o peoduto tuiuame fmieicmdo de mcoedo coe uem noeem de fmieicmção, confoeee
sum fnmaidmde.r
Turismo – tomplexo turístto e de lazer:, o conjunto de instmamções contígums e de seeiiços
cooedenmdos pmem o exeecício de mtiiidmdes tueísticms e de amzee, incauindo ou não eeio de
hospedmgee.r
Turismo – embartação:, m consteução insceitm nm mutoeidmde emeítiem, mptm mo temnspoete de
pessoms, que possum coeo fnmaidmde m ofeetm de seeiiços tueísticos, e os nmiios estemngeieos que
opeeee eedimnte feetmeento poe mgnncim de tueiseo iemsiaeiem ou poe meemdoees estemngeieos
coe eepeesm cmdmstemdm no Ministéeio do Tueiseo.r (Deceeto nº 7.r381/2010:, met.r 37)
Turismo – estântia hidromineral:, m aocmaidmde mssie eeconhecidm poe aei estmduma e que disponhm
de fontes de águms teeemis ou eineemis nmtuemis.r (Referente à Lei nº 2.rss1/1955:, met.r 1º)
Turismo – fat/apart-hotel:, o hotea constituído poe unidmdes hmiitmcionmis que disponhme de
doeeitóeio, imnheieo, smam e cozinhm equipmdm, ee edifcio coe mdeinistemção e coeeecimaizmção
integemdms, que possum seeiiço de eecepção, aiepezm e meeuemção.r (Poetmeim MTue nº 100/2011:,
met.r 7º, VII)
Turismo – hotel:, o estmieaecieento coe seeiiço de eecepção, maojmeento teepoeáeio, coe ou see
maieentmção, ofeetmdos ee unidmdes indiiidumis e de uso excausiio dos hóspedes, eedimnte

coiemnçm de diáeim.r (Poetmeim MTue nº 100/2011:, met.r 7º, I)
Turismo – hotel fazenda:, o coepaexo tueístico que se cmemcteeizm peam aocmaizmção de hotea ee
meiiente euema, dotmdo de expaoemção mgeopecuáeim, que ofeeeçm enteetenieento e iiinncim do
cmepo.r (Poetmeim MTue nº 100/2011:, met.r 7º, III)
Turismo – hotel histórito:, o coepaexo tueístico que se cmemcteeizm peam instmamção de hotea ee
edifcmção peeseeimdm ee sum foeem oeiginma ou eestmuemdm, ou mindm que tenhm sido pmaco de fmtos
históeico-cuatuemis de iepoetâncim eeconhecidm.r (Referente à Poetmeim MTue nº 100/2011:, met.r 7º, V)
Turismo – instalação portuvria de turismo de apoio – IPTur Apoio:, m instmamção que eemaizm
eeimeque, deseeimeque e teânsito de pmssmgeieos e teipuamntes dieetmeente ee eeimecmções de
temnspoete coe destino ou oeigee ee eeimecmção de tueiseo fundemdm mo amego dm instmamção
poetuáeim.r (Resoaução ANTAQ nº 3.r290/2014:, met.r 2º, VI, “c”)
Turismo – instalação portuvria de turismo de trânsito – IPTur Trânsito:, m instmamção que eemaizm
mpenms teânsito de pmssmgeieos e teipuamntes dieetmeente ee eeimecmções de tueiseo.r (Resoaução
ANTAQ nº 3.r290/2014:, met.r 2º, VI, “i”)
Turismo – parque de fontes de vguas termais ou minerais em estântia hidromineral:, o pmeque
teeático mquático que utiaize fontes de águms teeemis ou eineemis ee estâncim hideoeineema.r
Turismo – parque temvtto:, o eepeeendieento iepamntmdo ee aocma fxo e de foeem peeemnente,
meiientmdo teemticmeente, que tenhm poe oijeto socima m peestmção de seeiiços consideemdos de
inteeesse tueístico peao Ministéeio do Tueiseo e áeem eíniem de s0.r001 e 2.r (Referente ao Deceeto
nº 7.r381/2010:, met.r 44)
Turismo – parque temvtto aquvtto:, o eepeeendieento iepamntmdo ee aocma fxo e de foeem
peeemnente, meiientmdo teemticmeente, que tenhm poe oijeto socima m peestmção de seeiiços
consideemdos de inteeesse tueístico peao Ministéeio do Tueiseo e áeem eíniem de 2.r000 e 2.r
(Referente ao Deceeto nº 7.r381/2010:, met.r 49)
Turismo – pousada:, o eepeeendieento de cmemcteeísticm hoeizontma, coeposto de no eáxieo 30
unidmdes hmiitmcionmis e 90 aeitos, coe seeiiços de eecepção, maieentmção e maojmeento
teepoeáeio, podendo see ee ue peédio único coe mté tens pmiieentos, ou contme coe chmaés ou
imngmaôs.r (Poetmeim MTue nº 100/2011:, met.r 7º, VI)
Turismo – resort:, o coepaexo tueístico que se cmemcteeizm poe hotea coe infemesteutuem de amzee e
enteetenieento que disponhm de seeiiços de estéticm, mtiiidmdes fsicms, eeceemção e coniíiio coe
m nmtueezm no peópeio eepeeendieento.r (Referente à Poetmeim MTue nº 100/2011:, met.r 7º, II)
U
Unidade auxiliar:, o estmieaecieento ee que são exeecidms mtiiidmdes muxiaimees de eepeesms e ee
aocma difeeente dmqueae dms mtiiidmdes peincipmis e secundáeims.r (Referente à Resoaução CONCLA nº
1/2008:, ANEXO ÚNICO)
Unidade de Abastetimento de Combustáeis – CB:, o estmieaecieento unidmde muxiaime, pmem
mimstecieento de coeiustíiea de ieícuaos excausiimeente pmem uso dm eepeesm.r (Resoaução
CONCLA nº 1/2008:, ANEXO ÚNICO)

Usinas sob pressão:, consuatme Prepderiação da madeira – updinapd pdob erepdpdão.
Usinas sem pressão:, consuatme Prepderiação da madeira – updinapd pdem erepdpdão.r
Usinas piloto:, consuatme Prepderiação da madeira – updinapd eiloto.
V
Veítulo automotor:, o ieícuao aeie de pmssmgeieos; ieícuao aeie coeeecima; ieícuao coe
cmemcteeísticms especimis pmem uso foem de estemdm; e ieícuaos pesmdos.r (Referente à Resoaução
CONAMA nº 15/1995:, met.r 1º)
Veítulo automotor – mototitlo:, qumaquee tipo de ieícuao mutoeotoe de dums eodms, incauídos os
cicaoeotoees, eotonetms e eotocicaetms.r (Resoaução CONAMA nº 418/2009:, met.r 2º, I)
Venda aplitada:, consuatme Agrotóxifo – ienda aelifada.r
Vinho:, m ieiidm oitidm peam feeeentmção macoóaicm do eosto siepaes de uim sã, feescm e emduem.r
(Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 3º)
Vinho de mesa:, o iinho coe teoe macoóaico de 8,s% (oito inteieos e seis décieos poe cento) m 14%
(cmtoeze poe cento) ee ioauee, podendo contee mté uem mteosfeem de peessão m 20ºC (iinte gemus
Céasius) (Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 9º)
Vinho leáe:, o iinho coe teoe macoóaico de 7% (sete poe cento) m 8,5% (oito inteieos e cinco décieos
poe cento) ee ioauee, oitido excausiimeente dm feeeentmção dos mçúcmees nmtuemis dm uim,
peoduzido duemnte m smfem nms zonms de peodução.r (Referente à Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 10º)
Vinho fino:, o iinho de teoe macoóaico de 8,s% (oito inteieos e seis décieos poe cento) m 14%
(cmtoeze poe cento) ee ioauee, eamioemdo eedimnte peocessos tecnoaógicos mdequmdos que
mssegueee m otieizmção de sums cmemcteeísticms sensoeimis e excausiimeente de imeiedmdes Vitis
iinífeem do geupo Noiees.r (Referente à Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 9º, § 2º)
Vinho frisante:, o iinho coe teoe macoóaico de 7% (sete poe cento) m 14% (cmtoeze poe cento) ee
ioauee, e uem peessão eíniem de 1,1 (ue inteieo e ue décieo) m 2,0 (dois inteieos) mteosfeems m
20ºC (iinte gemus Céasius), nmtuema ou gmseifcmdo.r (Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 9º, § 1º)
Vinho tomposto:, m ieiidm coe teoe macoóaico de 14% (qumtoeze poe cento) m 20% (iinte poe cento)
ee ioauee, eamioemdo peam mdição mo iinho de eesm de emceemdos ou concentemdos de pamntms
memegms ou meoeáticms ou de suistâncims de oeigee mniema ou eineema, ee conjunto ou
sepmemdmeente, sendo peeeitido nm sum eamioemção o uso de áacooa etíaico potáiea de oeigee
mgeícoam, de mçúcme, de cmemeeao e de eisteam siepaes.r (Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 15)
Vinho litoroso:, o iinho coe teoe macoóaico ou mdquieido de 14% (cmtoeze poe cento) m 18% (dezoito
poe cento) ee ioauee, sendo peeeitido, nm sum eamioemção, o uso de áacooa etíaico potáiea de
oeigee mgeícoam, eosto concentemdo, cmemeeao, eisteam siepaes, mçúcme e cmemeeao de uim.r (Lei nº
7.rs78/1988:, met.r 14)
Vinho gaseifitado:, o iinho eesuatmnte dm inteodução de mnideido cmeiônico pueo, poe qumaquee

peocesso, deiendo mpeesentme ue teoe macoóaico de 7% (sete poe cento) m 14% (cmtoeze poe cento)
ee ioauee, e uem peessão eíniem de 2,1 (dois inteieos e ue décieo) m 3,9 (tens inteieos e noie
décieos) mteosfeems m 20ºC (iinte gemus Céasius).r (Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 13)
Vinho espumante:, o iinho cujo mnideido cmeiônico peoiée excausiimeente de uem segundm
feeeentmção macoóaicm do iinho ee gmeemfms (eétodo Chmepenoise/temdicionma) ou ee gemndes
eecipientes (eétodo Chmussepied/Chmeemd), coe uem peessão eíniem de 4 (qumteo) mteosfeems m
20ºC (iinte gemus Céasius) e coe teoe macoóaico de 10% (dez poe cento) m 13% (teeze poe cento) ee
ioauee.r (Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 11)
Vinho mostatel espumante:, o iinho cujo mnideido cmeiônico peoiée dm feeeentmção ee
eecipiente fechmdo, de eosto ou de eosto conseeimdo de uim eoscmtea, coe uem peessão eíniem
de 4 (qumteo) mteosfeems m 20ºC (iinte gemus Céasius), e coe ue teoe macoóaico de 7% (sete poe
cento) m 10% (dez poe cento) ee ioauee, e no eínieo 20 (iinte) gemems de mçúcme eeemnescente.r
(Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 12)
Vinho – mosto simples de uáa:, o peoduto oitido peao esemgmeento ou peensmgee dm uim sã,
feescm e emduem, coe m peesençm ou não de sums pmetes sóaidms.r (Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 4º)
Vinho de agritultor familiar ou empreendedor familiar:, m ieiidm eamioemdm de mcoedo coe
cmemcteeísticms cuatuemis, históeicms e socimis dm iitiiinicuatuem, peoduzidm de mcoedo coe m aegisamção
iigente e ee qumntidmde de mté 20 (iinte) eia aiteos mnumis.r (Referente à Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 2ºA)
Vinagre:, o peoduto oitido dm feeeentmção mcéticm do iinho.r (Lei nº 7.rs78/1988:, met.r 24)
Vodta (vodka, wodka):, consuatme Bebida alfoólifa – iodfa.
W
Whisky (whipdkey):, consuatme Bebida alfoólifa – uípdque.r

APÊaDICE C – CTF/APP E LICEaCIAMEaTO AMBIEaTAL DE EMPReEEaDIMEaTOS
1. Geral
1.r1.r O Cmdmsteo Técnico Fedeema de Atiiidmdes Potencimaeente Poauidoems e Utiaizmdoems de Recuesos Aeiientmis – CTF/APP é o insteueento dm Poaíticm
Nmcionma do Meio Aeiiente eesponsáiea peam identifcmção, dentee outems, de eepeeendieentos sujeitos mo conteoae poe eeio do aicencimeento
meiientma.r
1.r2.r Independenteeente dm fmse de aicencimeento do eepeeendieento, deiee see decamemdms qumisquee mtiiidmdes eeamcionmdms no Anexo I dm
Insteução Noeemtiim nº s, de 2013.r
1.r3.r Pode hmiee coeeespondnncim entee desceições do CTF/APP coe m fmse de Instmamção de eepeeendieento, de Opeemção ou coe meims,
consideemndo-se os tipos de peocesso de aicencimeento no Iimem e m existnncim de noeemtiim específcm soiee o aicencimeento meiientma pmem o tipo
de eepeeendieento.r
1.r4.r De mpaicmção nmcionma, Resoauções do Conseaho Nmcionma do Meio Aeiiente – CONAMA especifcme, qumndo foe o cmso, eegems mtinentes mo
exeecício de mtiiidmdes potencimaeente poauidoems consideemdms de eenoe potencima de degemdmção meiientma, iee coeo estmieaecee noeems
indiiidumaizmdms pmem mtiiidmdes e eepeeendieentos signifcmtiimeente poauidoees do eeio meiiente.r

2. Grupo 1
2.r1.r Os eepeeendieentos eeamcionmdos no Grupo 1, poe tipo de peocesso de aicencimeento no Iimem, eefeeee-se m eepeeendieento:,
I.r sujeito m aicencimeento meiientma, fedeema ou não; e
II.r coe Lei, Deceeto ou Resoaução CONAMA soiee o eespectiio aicencimeento meiientma, nm fmse de instmamção e/ou nm fmse de opeemção.r
2.r2.r Pmem eefeenncims noeemtiims e mnáaise de enqumdemeento, consuate m eespectiim FTE.r
2.r3.r Pmem outeos eepeeendieentos não eeamcionmdos, consuate m aegisamção disteitma, estmduma ou eunicipma de eefeenncim.r

Tipo de protesso de
litentiamento
no
Ibama

Cód.

Destrições do CTF/APP que podem representar fase de Litença
de Instalação – LI (ou equiimaente)

Cód.

Destrições do CTF/APP que representam fase de Litença
de Operação – LO (ou equiimaente)

1

Demgmgee

17 – 5

Demgmgee e deeeocmeentos ee coepos d'águm.r

17 – 5

Demgmgee e deeeocmeentos ee coepos d'águm.r

2

Peteóaeo – peefuemção

1–5

Perfuração de poços e peodução de peteóaeo e gás nmtuema

3

Peteóaeo – peodução

1–5

Perfuração de poços e peodução de peteóaeo e gás nmtuema

1–5

Peefuemção de poços e produção de peteóaeo e gás nmtuema

4

Usinm teeeoeaéteicm

22 – 8

Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

17 – 1

Peodução de eneegim teeeoeaéteicm

5

Duto

22 – 7

Consteução de oiems de mete – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

22 – 8

Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

18 – 2

Temnspoete poe dutos

17 – 5

Demgmgee e deeeocmeentos ee coepos d'águm.r

22 – 3

Consteução de cmnmis pmem deenmgee – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

22 – 5

Aieetuem de imeems, eeiocmduems e cmnmis – Lei nº s.r938/1981:,
met.r 10

18 – 3

Mmeinms, portos e meeopoetos

22 – 7

Consteução de oiems de mete – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

22 – 8

Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

s

Poeto

-

Tipo de protesso de
litentiamento
no
Ibama

7

8

Pequenm
hideoeaéteicm

centema

Usinm hideoeaéteicm

Cód.

Destrições do CTF/APP que podem representar fase de Litença
de Instalação – LI (ou equiimaente)

17 – 5

Demgmgee e deeeocmeentos ee coepos d'águm.r

22 – 3

Consteução de cmnmis pmem deenmgee – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

22 – 4

Retifcmção do cueso de águm – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

22 – 7

Consteução de oiems de mete – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

22 – 8

Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

17 – 5

Demgmgee e deeeocmeentos ee coepos d'águm.r

22 – 3

Consteução de cmnmis pmem deenmgee – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

22 – 4

Retifcmção do cueso de águm – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

22 – 7

Consteução de oiems de mete – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

22 – 8

Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

Cód.

Destrições do CTF/APP que representam fase de Litença
de Operação – LO (ou equiimaente)

21 – 35 Geemção de eneegim hideeaéteicm – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

21 – 35 Geemção de eneegim hideeaéteicm – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

9

Linhm de temnseissão

22 – 8

Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

21 – 34 Temnseissão de eneegim eaéteicm – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

10

Pmeque eóaico

22 – 8

Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

21 – 3s

22 – 1

Reodoáias, feeeoiims,
s.r938/1981:, met.r 10

22 – 7

Consteução de oiems de mete – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

17 – 5

Demgmgee e deeeocmeentos ee coepos d'águm.r

22 – 1

Rodoiims, feeeoiims,
s.r938/1981:, met.r 10

22 – 2

Consteução de imeemgens e diques – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

22 – 4

Retifcmção do cueso de águm – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

22 – s

Temnsposição de imcims hideogeáfcms – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

11

12

Rodoiim

Hideoiim

hideoiims,

eeteopoaitmnos

–

Lei

Geemção de eneegim eóaicm e de outems fontes mateenmtiims –
Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

nº
21 – 30 Opeemção de eodoiim – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

hidroáias,

eeteopoaitmnos

–

Lei

nº
21 – 31 Opeemção de hideoiim – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

3. Grupo 2
3.r1.r Os eepeeendieentos eeamcionmdos no Grupo 2, poe tipo de peocesso de aicencimeento no Iimem, eefeeee-se m eepeeendieento sujeito m
aicencimeento meiientma, fedeema ou não.r
3.r2.r Pmem eefeenncims noeemtiims e mnáaise de enqumdemeento, consuate m eespectiim FTE.r
3.r3.r Pmem outeos eepeeendieentos não eeamcionmdos, consuate m aegisamção disteitma, estmduma ou eunicipma de eefeenncim.r
Tipo de protesso
de litentiamento
no Ibama

Cód.

Destrições do CTF/APP que podem representar fase de Litença de
Destrições do CTF/APP que representam fase de Litença
Cód.
Instalação – LI (ou equiimaente)
de Operação – LO (ou equiimaente)

22 – 2 Consteução de imeemgens e diques – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – 3 Consteução de cmnmis pmem deenmgee – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
1

Mineemção

22 – 4 Retifcmção do cueso de águm – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – s Temnsposição de imcims hideogeáfcms – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

1–2

Lmiem m céu mieeto, incausiie de mauiião, coe ou see
ienefcimeento

22 – 7 Consteução de oiems de mete – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – 8 Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – 2 Consteução de imeemgens e diques – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – 3 Consteução de cmnmis pmem deenmgee – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
2

Mineemção

22 – 4 Retifcmção do cueso de águm – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – s Temnsposição de imcims hideogeáfcms – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

1 – 3 Lmiem suiteeeânem coe ou see ienefcimeento

22 – 7 Consteução de oiems de mete – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – 8 Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
3

Mineemção

22 – 2 Consteução de imeemgens e diques – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

1 – 4 Lmiem gmeiepeiem

Tipo de protesso
de litentiamento
no Ibama

Cód.

Destrições do CTF/APP que podem representar fase de Litença de
Destrições do CTF/APP que representam fase de Litença
Cód.
Instalação – LI (ou equiimaente)
de Operação – LO (ou equiimaente)

22 – 3 Consteução de cmnmis pmem deenmgee – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – 4 Retifcmção do cueso de águm – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – s Temnsposição de imcims hideogeáfcms – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – 7 Consteução de oiems de mete – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – 8 Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – 2 Consteução de imeemgens e diques – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – 3 Consteução de cmnmis pmem deenmgee – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
4

Mineemção

22 – 4 Retifcmção do cueso de águm – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – s Temnsposição de imcims hideogeáfcms – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

1 – 7 Lmiem gmeiepeiem – Deceeto nº 97.r507/1989

22 – 7 Consteução de oiems de mete – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – 8 Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – 2 Consteução de imeemgens e diques – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – 5 Aieetuem de imeems, eeiocmduems e cmnmis – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
5

Recuesos hídeicos

22 – s Temnsposição de imcims hideogeáfcms – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
22 – 7 Consteução de oiems de mete – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

-

Atiiidmdes potencimaeente poauidoems iincuamdms à
expaoemção de eecueso hídeico, se houiee.r

22 – 8 Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
s

Ponte

22 – 7 Consteução de oiems de mete – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

-

Confoeee mtiiidmde de opeemção m que se iincuae m ponte,
se houiee.r

7

Eepeeendieento
eiaitme

22 – 8 Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

-

Confoeee mtiiidmde de opeemção m que se eefem o
eepeeendieento eiaitme, se houiee.r

4. Grupo 3
4.r1.r Os eepeeendieentos eeamcionmdos no Grupo 3, see tipo específco de peocesso de aicencimeento no Iimem, eefeeee-se m eepeeendieento:,
I.r sujeito m aicencimeento meiientma, fedeema ou não; e
II.r coe Lei, Deceeto ou Resoaução CONAMA soiee o eespectiio aicencimeento meiientma, nm fmse de instmamção e/ou nm fmse de opeemção.r
4.r2.r Pmem eefeenncims noeemtiims e mnáaise de enqumdemeento, consuate m eespectiim FTE.r
4.r3.r Pmem outeos eepeeendieentos não eeamcionmdos, consuate m aegisamção disteitma, estmduma ou eunicipma de eefeenncim.r

Tipo
de
protesso
litentiamento no Ibama
1

2

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

sujeitms

de

m

m

Destrições do CTF/APP que podem
representar fase de Litença de Instalação –
LI (ou equiimaente)

Cód.

Destrições do CTF/APP que representam fase de Litença de Operação
– LO (ou equiimaente)

-

-

2–2

Fmieicmção e eamioemção de peodutos eineemis não eetáaicos tmis coeo
peodução de emteeima ceeâeico, cieento, gesso, meimnto, iideo e
sieiamees

17 – 5

Demgmgee e deeeocmeentos ee coepos
d'águm.r

s–3

Fmieicmção e eepmeo de eeimecmções e esteutuems futumntes

22 – 8

3

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

4

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

5

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

s

Outems

sujeitms

m

mtiiidmdes

Cód.

Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº
s.r938/1981:, met.r 10

-

-

7–1

Seeemeim e desdoiemeento de emdeiem

-

-

7–3

Fmieicmção de chmpms, pamcms de emdeiem mgaoeeemdm, peensmdm e
coepensmdm

-

-

7–4

Fmieicmção de esteutuems de emdeiem e eóieis

-

-

10 – 1 Secmgee e smagm de coueos e peaes

Tipo
de
protesso
litentiamento no Ibama

de

Cód.

Destrições do CTF/APP que podem
representar fase de Litença de Instalação –
LI (ou equiimaente)

-

-

10 – 2 Cuetieento e outems peepmemções de coueos e peaes

-

-

10 – 3 Fmieicmção de metefmtos diieesos de coueos e peaes

-

-

10 – 4 Fmieicmção de coam mniema

-

-

11 – 1

Benefcimeento de fiems tnxteis, iegetmis, de oeigee mniema e
sintéticos

-

-

1s – 1

Benefcimeento, eomgee, toeeefmção e fmieicmção de peodutos
maieentmees

-

-

1s – 2

Mmtmdoueos, mimtedoueos, feigoeífcos, chmequemdms e deeiimdos de
oeigee mniema

-

-

1s – 15

Mmtmdoueos, mimtedoueos, feigoeífcos, chmequemdms e deeiimdos de
oeigee mniema – Insteução Noeemtiim nº 7/2015:, met.r 3º, IX

-

-

1s – 4 Peepmemção de pescmdos e fmieicmção de conseeims de pescmdos

-

-

1s – 5 Benefcimeento e industeimaizmção de aeite e deeiimdos

-

-

1s – 8

Peodução de emnteigm, cmcmu, goeduems de oeigee mniema pmem
maieentmção

17 – 4

Destinmção de eesíduos de esgotos smnitáeios e de eesíduos sóaidos
ueimnos, incausiie mqueaes peoienientes de fossms

17 – 57

Temtmeento e destinmção de eesíduos industeimis aíquidos e sóaidos –
Deceeto nº 7.r404/2010:, met.r 3s

Cód.

Destrições do CTF/APP que representam fase de Litença de Operação
– LO (ou equiimaente)

aicencimeento
7

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

8

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

9

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

10

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

11

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

12

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

13

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

14

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

15

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

1s

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

17

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

18

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

19

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

22 – 8
22 – 2

Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº
s.r938/1981:, met.r 10
-

Temtmeento e destinmção de eesíduos industeimis aíquidos e sóaidos – Lei
Consteução de imeemgens e diques – Lei nº
17 – 58
s.r938/1981:, met.r 10
nº 12.r305/2010:, met.r 3º, VIII

Tipo
de
protesso
litentiamento no Ibama

de

20

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

21

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

22

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

23

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

24

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

25

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

2s

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

27

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

28

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

sujeitms

m

m

Cód.

Destrições do CTF/APP que podem
representar fase de Litença de Instalação –
LI (ou equiimaente)

22 – 2

Temtmeento e destinmção de eesíduos industeimis aíquidos e sóaidos – Lei
Consteução de imeemgens e diques – Lei nº
17 – 59
s.r938/1981:, met.r 10
nº 12.r305/2010:, met.r 13, I, “f”, “k”

mtiiidmdes

sujeitms

Destrições do CTF/APP que representam fase de Litença de Operação
– LO (ou equiimaente)

Temtmeento e destinmção de eesíduos industeimis aíquidos e sóaidos – Lei

-

-

17 – s0

-

-

17 – s1 Disposição de eesíduos especimis:, Lei nº 12.r305/2010:, met.r 33, I

-

-

17 – s2 Disposição de eesíduos especimis:, Lei nº 12.r305/2010:, met.r 33, II

-

-

17 – s3 Disposição de eesíduos especimis:, Lei nº 12.r305/2010:, met.r 33, III

-

-

17 – s4 Disposição de eesíduos especimis:, Lei nº 12.r305/2010:, met.r 13, I, “g”

-

-

17 – s5 Disposição de eesíduos especimis:, Lei nº 12.r305/2010:, met.r 13, I, “h”

-

-

17 – ss Disposição de eesíduos especimis:, Peotocoao de Monteema

17 – 5

Demgmgee e deeeocmeentos ee coepos
d'águm.r

22 – 5

Aieetuem de imeems, eeiocmduems e cmnmis –
18 – 3 Marinas, poetos e meeopoetos
Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

22 – 7

Consteução de oiems de mete – Lei nº
s.r938/1981:, met.r 10

22 – 7

Consteução de oiems de mete – Lei nº
s.r938/1981:, met.r 10

22 – 8
Outems

Cód.

nº 12.r305/2010:, met.r 3º, XIV

18 – 3 Mmeinms, poetos e aeroportos

Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº
s.r938/1981:, met.r 10

m 22 – 8 Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº 18 – 4 Teeeinmis de einéeio, peteóaeo e deeiimdos e peodutos quíeicos

Tipo
de
protesso
litentiamento no Ibama

de

Cód.

aicencimeento
Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

32

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

33

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

34

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

3s
37

Cód.

Destrições do CTF/APP que representam fase de Litença de Operação
– LO (ou equiimaente)

s.r938/1981:, met.r 10

31

35

Destrições do CTF/APP que podem
representar fase de Litença de Instalação –
LI (ou equiimaente)

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

Outems mtiiidmdes
aicencimeento

sujeitms

m

-

-

18 – 5 Depósitos de peodutos quíeicos e peodutos peeigosos

-

-

18 – 80

-

-

18 – s Coeéecio de coeiustíieis e deeiimdos de peteóaeo

Depósitos de peodutos quíeicos e peodutos peeigosos – Lei nº
12.r305/2010

20 – 54

Expaoemção de eecuesos mquáticos iiios – Lei
20 – 54 Expaoemção de eecuesos mquáticos iiios – Lei nº 11.r959/2009:, met.r 2º, II
nº 11.r959/2009:, met.r 2º, II

22 – 7

Consteução de oiems de mete – Lei nº
s.r938/1981:, met.r 10

Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº
22 – 8
s.r938/1981:, met.r 10
22 – 8
-

21 – 32 Opeemção de meeódeoeos – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

Outems oiems de infemesteutuem – Lei nº
21 – 33 Estmções de temtmeento de águm – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10
s.r938/1981:, met.r 10
-

21 – 37 Disteiiuição de eneegim eaéteicm – Lei nº s.r938/1981:, met.r 10

5. Grupo 4
5.r1.r Os eepeeendieentos eeamcionmdos no Grupo 4, see tipo específco de peocesso de aicencimeento no Iimem, eefeeee-se m eepeeendieento
sujeito m aicencimeento meiientma, fedeema ou não.r
5.r2.r Pmem eefeenncims noeemtiims e mnáaise de enqumdemeento, consuate m eespectiim FTE.r
5.r3.r Pmem outeos eepeeendieentos não eeamcionmdos, consuate m aegisamção disteitma, estmduma ou eunicipma de eefeenncim.r

Tipo de protesso de litentiamento no
Ibama

Cód.

Destrições do CTF/APP que representam fase de Litença de Operação – LO (ou equiimaente)

1

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

2–1

Benefcimeento de eineemis não eetáaicos, não mssocimdos m extemção

2

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

2–2

Fmieicmção e eamioemção de peodutos eineemis não eetáaicos tmis coeo peodução de emteeima ceeâeico, cieento,
gesso, meimnto, iideo e sieiamees

3

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

3–1

Fmieicmção de mço e de peodutos sideeúegicos

4

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

3–2

Peodução de fundidos de feeeo e mço, foejmdos, memees, eeameinmdos coe ou see temtmeento de supeefcie, incausiie
gmaimnopamstim

5

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

3–3

Metmauegim dos eetmis não-feeeosos, ee foeems peieáeims e secundáeims, incausiie oueo

s

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

3 – 12 Metmauegim dos eetmis não-feeeosos, ee foeems peieáeims e secundáeims, incausiie oueo – Deceeto nº 97.rs34/1989

7

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

3–4

Peodução de ameinmdos, aigms, metefmtos de eetmis não-feeeosos coe ou see temtmeento de supeefcie, incausiie
gmaimnopamstim

8

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

3–5

Reameinmção de eetmis não-feeeosos, incausiie aigms

9

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

3–s

Peodução de soadms e mnodos

10

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

3–7

Metmauegim de eetmis peeciosos

11

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

3–8

Metmauegim do pó, incausiie peçms eoadmdms

12

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

3–9

Fmieicmção de esteutuems eetáaicms coe ou see temtmeento de supeefcie, incausiie gmaimnopamstim

Tipo de protesso de litentiamento no
Ibama

Cód.

Destrições do CTF/APP que representam fase de Litença de Operação – LO (ou equiimaente)

13

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

3 – 10

Fmieicmção de metefmtos de feeeo, mço e de eetmis não-feeeosos coe ou see temtmeento de supeefcie, incausiie
gmaimnopamstim

14

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

3 – 11 Tnepeem e ceeentmção de mço, eecozieento de memees, temtmeento de supeefcie

15

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

4–1

Fmieicmção de eáquinms, mpmeeahos, peçms, utensíaios e mcessóeios coe e see temtmeento téeeico ou de supeefcie

1s

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

5–1

Fmieicmção de piahms, imteeims e outeos mcueuamdoees

17

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

5–2

Fmieicmção de emteeima eaéteico, eaeteônico e equipmeentos pmem teaecoeunicmção e infoeeáticm

18

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

5–4

Fmieicmção de emteeima eaéteico, eaeteônico e equipmeentos pmem teaecoeunicmção e infoeeáticm – Lei nº
12.r305/2010:, met.r 33, V

19

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

5–3

Fmieicmção de mpmeeahos eaéteicos e eaeteodoeésticos

20

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

s–1

Fmieicmção e eontmgee de ieícuaos eodoiiáeios e feeeoiiáeios, peçms e mcessóeios

21

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

s–2

Fmieicmção e eontmgee de meeonmies

22

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

7–2

Peeseeimção de emdeiem

23

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

8–1

Fmieicmção de ceauaose e pmstm eecânicm

24

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

8–2

Fmieicmção de pmpea e pmpeaão

25

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

8–3

Fmieicmção de metefmtos de pmpea, pmpeaão, cmetoainm, cmetão e fiem peensmdm

2s

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

9–1

Benefcimeento de ioeemchm nmtuema

27

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

9–3

Fmieicmção de ameinmdos e fos de ioeemchm

28

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

9–4

Fmieicmção de espuem de ioeemchm e de metefmtos de espuem de ioeemchm, incausiie aátex

29

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

9–5

Fmieicmção de câemem de me

30

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

9–s

Fmieicmção de pneueáticos

31

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

9–7

Recondicionmeento de pneueáticos

32

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

11 – 2 Fmieicmção e mcmimeento de fos e tecidos

33

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

11 – 3 Tingieento, estmepmeim e outeos mcmimeentos ee peçms do iestuáeio e metigos diieesos de tecidos

34

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

11 – 4 Fmieicmção de cmaçmdos e coeponentes pmem cmaçmdos

35

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

12 – 1 Fmieicmção de ameinmdos paásticos

Tipo de protesso de litentiamento no
Ibama

Cód.

3s

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

12 – 2 Fmieicmção de metefmtos de emteeima paástico

37

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

13 – 1 Fmieicmção de cigmeeos, chmeutos, cigmeeiahms e outems mtiiidmdes de ienefcimeento do fueo

38

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

14 – 1 Usinms de peodução de conceeto

39

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

14 – 2 Usinms de peodução de msfmato

40

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 1 Peodução de suistâncims e fmieicmção de peodutos quíeicos

41

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 17 Peodução de suistâncims e fmieicmção de peodutos quíeicos – PI nº 292/1989:, met.r 1º

42

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 20 Peodução de suistâncims e fmieicmção de peodutos quíeicos – Lei nº 9.r97s/2000

43

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 21 Peodução de suistâncims e fmieicmção de peodutos quíeicos – Resoaução CONAMA nº 4s3/2014

44

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 2 Fmieicmção de peodutos deeiimdos do peocessmeento de peteóaeo, de eochms ietueinosms e dm emdeiem

45

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 23

4s

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 3 Fmieicmção de coeiustíieis não deeiimdos de peteóaeo

47

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 4

48

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 5 Fmieicmção de eesinms e de fiems e fos metifcimis e sintéticos e de ioeemchm e aátex sintéticos

49

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – s

50

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 7 Recupeemção e eefno de soaientes, óaeos eineemis, iegetmis e mniemis

51

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 8 Fmieicmção de concentemdos meoeáticos nmtuemis, metifcimis e sintéticos

52

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 9 Fmieicmção de peepmemdos pmem aiepezm e poaieento, desinfetmntes, inseticidms, geeeicidms e fungicidms

53

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 10 Fmieicmção de tintms, esemates, amcms, ieenizes, iepeeeemiiaizmntes, soaientes e secmntes

54

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 11 Fmieicmção de feetiaizmntes e mgeoquíeicos

55

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 12 Fmieicmção de peodutos fmeemcnuticos e ieteeináeios

5s

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 13 Fmieicmção de smiões, deteegentes e ieams

57

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 14 Fmieicmção de peefuemeims e coseéticos

58

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

15 – 15 Peodução de áacooa etíaico, eetmnoa e sieiamees

Destrições do CTF/APP que representam fase de Litença de Operação – LO (ou equiimaente)

Fmieicmção de peodutos deeiimdos do peocessmeento de peteóaeo, de eochms ietueinosms e dm emdeiem – Resoaução
CONAMA nº 3s2/2005:, met.r 2º, XIV
Peodução de óaeos, goeduems, ceems, iegetmis e mniemis, óaeos essencimis, iegetmis e peodutos sieiamees, dm destiamção
dm emdeiem
Fmieicmção de póaioem, expaosiios, detonmntes, eunição pmem cmçm e despoeto, fósfoeo de seguemnçm e metigos
pieotécnicos

Tipo de protesso de litentiamento no
Ibama

Cód.

59

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

1s – 3 Fmieicmção de conseeims

s0

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

1s – s Fmieicmção e eefnmção de mçúcme

s1

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

1s – 7 Refno e peepmemção de óaeo e goeduems iegetmis

s2

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

1s – 9 Fmieicmção de feeeentos e aeieduems

s3

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

1s – 10 Fmieicmção de emções imamncemdms e de maieentos peepmemdos pmem mniemis

s4

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

1s – 11 Fmieicmção de iinhos e iinmgee

s5

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

1s – 12 Fmieicmção de ceeiejms, chopes e emates

ss

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

1s – 13 Fmieicmção de ieiidms não-macoóaicms, iee coeo engmeemfmeento e gmseifcmção e águms eineemis

s7

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

1s – 14 Fmieicmção de ieiidms macoóaicms

s8

Outems mtiiidmdes sujeitms m aicencimeento

19 – 1 Coepaexos tueísticos e de amzee, incausiie pmeques teeáticos

Destrições do CTF/APP que representam fase de Litença de Operação – LO (ou equiimaente)

