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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 5/2018 - COAVI/CGQUA/DIQUA

Ministério do Meio Ambiente

Processo nº 02001.019139/2018-80
O Diretor de Qualidade Ambiental Substituto - com fundamento no que dispõem o art. 62
da Portaria MMA nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de 01/09/2011), e os artigos 2º
e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril de 2003 (DOU de 17/04/2004), e considerando a
vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de 2018 e da Instrução Normativa nº
12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP,
com declaração das atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a auditagem nos
dados cadastrais, de forma a migrar os usuários para as novas descrições de atividades,
conforme novas nomenclaturas da Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6,
de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1/2018 - COAVI/CGQUA/DIQUA
Processo nº 02001.019139/2018-80
O Diretor de Qualidade Ambiental Substituto - com fundamento no que
dispõem o art. 62 da Portaria MMA nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de
01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril de 2003 (DOU de
17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de
2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP,
com declaração das atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a auditagem nos
dados cadastrais, de forma a migrar os usuários para as novas descrições de atividades,
conforme novas nomenclaturas da Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6,
de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.
.

.

Código - descrição da atividade
16-16 - Fabricação e/ou manipulação de produtos bioestimuladores

.

.

Comunicado

ÁLVARO ROBERTO TAVARES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 6/2018 - COAVI/CGQUA/DIQUA
Processo nº 02001.019139/2018-80
O Diretor de Qualidade Ambiental Substituto - com fundamento no que
dispõem o art. 62 da Portaria MMA nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de
01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril de 2003 (DOU de
17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de
2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP,
com declaração das atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a auditagem nos
dados cadastrais, de forma a migrar os usuários para as novas descrições de atividades,
conforme novas nomenclaturas da Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6,
de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

ÁLVARO ROBERTO TAVARES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 2/2018 - COAVI/CGQUA/DIQUA
Processo nº 02001.019139/2018-80
O Diretor de Qualidade Ambiental Substituto - com fundamento no que
dispõem o art. 62 da Portaria MMA nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de
01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril de 2003 (DOU de
17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de
2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP,
com declaração das atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a auditagem nos
dados cadastrais, de forma a migrar os usuários para as novas descrições de atividades,
conforme novas nomenclaturas da Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6,
de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

.

Comunicado
O Ibama vai migrar de ofício os usuários
para a atividade 21-33 Estações de tratamento de água - Lei nº 6.938/1981: art.
10.
As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a qualquer
momento, para inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de Atividades
do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.
.

Código - descrição da atividade
17-8 - Estações de tratamento de água

.

ÁLVARO ROBERTO TAVARES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 7/2018 - COAVI/CGQUA/DIQUA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 3/2018 - COAVI/CGQUA/DIQUA

Processo nº 02001.019139/2018-80
O Diretor de Qualidade Ambiental Substituto - com fundamento no que
dispõem o art. 62 da Portaria MMA nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de
01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril de 2003 (DOU de
17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de
2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP,
com declaração das atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a auditagem nos
dados cadastrais, de forma a migrar os usuários para as novas descrições de atividades,
conforme novas nomenclaturas da Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6,
de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

Processo nº 02001.019139/2018-80
O Diretor de Qualidade Ambiental Substituto - com fundamento no que
dispõem o art. 62 da Portaria MMA nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de
01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril de 2003 (DOU de
17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de
2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP,
com declaração das atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a auditagem nos
dados cadastrais, de forma a migrar os usuários para as novas descrições de atividades,
conforme novas nomenclaturas da Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6,
de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.
Comunicado
O Ibama vai migrar de ofício os usuários
para a atividade 21-34 Transmissão de
energia elétrica - Lei nº 6.938/1981: art.
10.
As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a qualquer
momento, para inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de Atividades
do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.
.

Código - descrição da atividade
Comunicado
17-17 - Distribuição de energia elétri- O Ibama vai migrar de ofício os usuários para a
ca
atividade 21-37 Distribuição de energia elétrica
- Lei nº 6.938/1981: art. 10.

As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a qualquer
momento, para inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de Atividades
do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

ÁLVARO ROBERTO TAVARES

.

Código - descrição da atividade
Comunicado
17-12 - Aplicação de agrotóxicos e O Ibama vai migrar de ofício os usuários para a
afins
atividade 21-47 Aplicação de agrotóxicos e afns
- Lei nº 7.802/1989.

As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a qualquer momento,
para inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de Atividades do CTF/APP
- Anexo I da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

O Ibama vai migrar de ofício os usuários para a atividade 21-66 Produção de agrotóxicos de agentes biológicos e microbiológicos de controle - Lei nº
7.802/1989.

As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a qualquer momento,
para inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de Atividades do CTF/APP
- Anexo I da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

.

Nº 247, quarta-feira, 26 de dezembro de 2018

Código - descrição da atividade
17-9 - Transmissão de energia elétrica

.

.

Código - descrição da atividade
Comunicado
17-20 - Controle mecânico, químico e O Ibama vai migrar de ofício os usuários para a
biológico e destinação de plantas atividade 21-46 Controle de plantas aquáticas Resolução CONAMA nº 467/2015.
aquáticas

As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a qualquer
momento, para inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de Atividades
do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

ÁLVARO ROBERTO TAVARES

ÁLVARO ROBERTO TAVARES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 4/2018 - COAVI/CGQUA/DIQUA
Processo nº 02001.019139/2018-80
O Diretor de Qualidade Ambiental Substituto - com fundamento no que
dispõem o art. 62 da Portaria MMA nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de
01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril de 2003 (DOU de
17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de
2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP,
com declaração das atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a auditagem nos
dados cadastrais, de forma a migrar os usuários para as novas descrições de atividades,
conforme novas nomenclaturas da Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6,
de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 8/2018 - COAVI/CGQUA/DIQUA
Processo nº 02001.019139/2018-80
O Diretor de Qualidade Ambiental Substituto - com fundamento no que
dispõem o art. 62 da Portaria MMA nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de
01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril de 2003 (DOU de
17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de
2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP,
com declaração das atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a auditagem nos
dados cadastrais, de forma a migrar os usuários para as novas descrições de atividades,
conforme novas nomenclaturas da Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6,
de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

Comunicado
O Ibama vai migrar de ofício os usuários
para a atividade 21-35 Geração de energia hidrelétrica - Lei nº 6.938/1981:
art. 10.
As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a qualquer
momento, para inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de Atividades
do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

.

.

Código - descrição da atividade
17-10 - Geração de energia hidrelétrica

.

.

ÁLVARO ROBERTO TAVARES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018122600153
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Código - descrição da atividade
17-52 - Geração de energia eólica

Comunicado
O Ibama vai migrar de ofício os usuários para a
atividade 21-36 Geração de energia eólica e de
outras fontes alternativas - Lei nº 6.938/1981:
art.
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