
O que é?

Para mais informações acesse

www.fetranspor.com.br

ou entre em contato com a equipe do 
Centro de Serviços Ambientais

E-mail: meioambiente@fetranspor.com.br

Telefone: (21) 3221-6300

Como uma empresa de transporte de passageiros 
por ônibus pode se tornar sustentável, preser-
vando o meio ambiente e cumprindo a legislação 

vigente? O Centro de Serviços Ambientais da Fetrans-
por ajuda a responder esta pergunta, trazendo infor-
mações para a sua empresa, prestando orientação e 
auxílio na forma de implantar as medidas necessárias 
para estar em dia com os conceitos de mobilidade 
sustentável.

É com este objetivo que apresentamos o presente fol-
der, que esperamos possa esclarecer dúvidas técni-
cas, de uma forma clara, precisa e fácil. 

O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais foi instituído 

pelo artigo 17, da Lei nº 6.938, de 31/8/1981 (Política Nacional 

do Meio Ambiente), e tem como finalidade realizar o controle e 

monitoramento das atividades potencialmente poluidoras. 

Nos termos desta lei, é obrigatório o registro de todas as pessoas 

físicas ou jurídicas que se dedicam às atividades descritas na 

Instrução Normativa nº 10, de 17/8/2001, atualmente revogada e 

substituída pela Instrução Normativa n° 31, de 3/12/2009. Assim, 

o IBAMA passou a realizar o Cadastro Técnico e a recolher a Taxa 

de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), desde 2001.

As empresas cadastradas devem pagar a TCFA trimestralmente. 

O valor desta taxa é calculado em função do grau de poluição e 

utilização ambiental, definido na IN n° 31, de 3/12/2009,  e do 

porte da empresa, definido na Lei Federal nº 10.406, de 10/1/2002.

As garagens de ônibus não são citadas explicitamente na Instrução 

Normativa do IBAMA, mas são classificadas pelos órgãos 

ambientais, devido ao armazenamento de combustível (tancagem) 

na categoria 18: Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio de 

Produtos Químicos e Produtos Perigosos. Segundo a IN n° 31, de 

3/12/2009, esta categoria é classificada como de Alto Risco.

O quadro a seguir apresenta a definição de porte da empresa, 

segundo a Lei Federal nº 10.406, de 10/1/2002, em função do seu 

faturamento (receita bruta anual). 

CADASTRO 
TÉCNICO E TCFA
Cadastro Técnico de Atividades 
Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais e Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental 
(INEA e IBAMA)

faturamento (receita bruta anual). 
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O sistema do Cadastro Técnico é único para o IBAMA e para o INEA. 

Assim, uma vez preenchido, a empresa já fica cadastrada nos dois órgãos. 

Trimestralmente as empresas devem acessar este sistema, no site do IBAMA, 

e gerar os dois boletos para recolhimento da TCFA (parcelas do INEA e do 

IBAMA), através do link da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. O 

boleto referente à parcela do INEA também pode ser gerado no site do INEA 

(http://www.inea.rj.gov.br/tcfa.asp).

Os órgãos ambientais orientam que o Cadastro Técnico deve ser feito por 

CNPJ. Assim, se a empresa filial possui um CNPJ diferente daquele da matriz, 

também deve ser feito um cadastro para a empresa filial.

Ressalta-se também que é obrigatório o preenchimento de um relatório de 

atividades para todos que exercem atividades potencialmente poluidoras. O 

relatório é anual e pode ser preenchido e entregue de janeiro a março de cada 

ano, diretamente no sistema do Cadastro Técnico.

Para gerar o relatório clique no item “Relatórios”, selecione “Atividades Lei 

10.165”, escolha o ano e preencha as opções conforme mostrado abaixo.

A falta de inscrição no Cadastro Técnico Federal sujeita o infrator à multa 
prevista nos incisos I a V, do art. 17-I, da Lei nº 6.938, de 1981, alterada pela 
Lei nº 10.165, de 27/12/2000. 

Para obter mais informações: 

IBAMA - Cadastro on-line do IBAMA - (61) 3316-1779 ou (21) 3077-4309

http://www.ibama.gov.br/

INEA - (21) 2334-8394 ou (21) 2334-8395 | e-mail: tcfa@inea.rj.gov.br 

http://www.inea.rj.gov.br/tcfa.asp 

PORTE RECEITA BRUTA ANUAL

Microempresa Inferior ou igual a R$ 180.000,00

Pequeno porte Superior a R$180.000, igual ou inferior a R$ 1.440.000,00

Médio porte Superior a R$ 1.440.000,00, igual ou inferior a R$ 12.000.000,00

Grande porte Superior a $ 12.000.000,00

A tabela abaixo apresenta os valores da TCFA, em UFIR-RJ, a serem pagos 

trimestralmente. UFIR – RJ 2012 = R$ 2,2752

POTENCIAL 
DE POLUIÇÃO/ 
GRAU DE 
UTILIZAÇÃO 
DE RECURSOS 
NATURAIS

PESSOA 
FÍSICA

MICROEM-
PRESA

EMPRESA 
DE 
PEQUENO 
PORTE

EMPRESA 
DE 
MÉDIO 
PORTE

EMPRESA 
DE 
GRANDE 
PORTE

Pequeno - - 62 123 246

Médio - - 99 197 493

Alto - 27 123 246 1.232

A Lei Estadual nº 5.438, de 17/4/2009, instituiu o Cadastro Técnico Estadual 

de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Am-

bientais e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado do Rio de 

Janeiro, que são administrados pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), 

desde 2010.

Segundo o artigo 14 desta lei, os valores pagos referentes à TCFARJ consti-

tuem crédito para compensação com o valor devido ao IBAMA a título de 

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), até o limite de 60% (ses-

senta por cento) e relativamente ao mesmo ano.

Ressalta-se que não houve acréscimo no valor da taxa, apenas rateio entre os 

órgãos ambientais. 

Empresa fazia o pagamento da TCFA, no valor R$ 450,00,  para o IBAMA.

A partir de 2010, a taxa passou a ser dividida entre os órgãos. Observe que 
não há alteração no valor total pago.

ÓRGÃO VALOR PORCENTAGEM (%)

INEA R$ 270,00 60%

IBAMA R$ 180,00 40%

TOTAL R$ 450,00

Exemplo

Procedimento para gerar 
boleto da TCFA

 1)  Acesse o site do IBAMA: http://www.ibama.gov.br/;

 2) Clique em “Serviços on-line”;

 3) Para acessar o sistema, preencha o número do cadastro e a  
  senha, e clique em “autenticar”;

 4) Abrirá uma janela com a tela do cadastro; 

 5) Desative o anti pop-up;

 6) Clique em “Financeiro” e, depois, em “Emissão de boletos TCFA”;

 7) Selecione o ano e o trimestre desejados, e clique em “enviar”;

 8) Após clicar em “OK”, o boleto do IBAMA será gerado na  
  própria página;

 9) Uma caixa de mensagem aparecerá informando que outra  
  janela será aberta com o boleto referente à parcela do INEA;

 10) Clique em “OK”;

11) Automaticamente será aberta outra janela, com o boleto do  
  INEA.

OU
 1)  Acesse o site do IBAMA: http://www.ibama.gov.br/;

 2)  No menu à esquerda da tela, em serviços, clique em “Boleto  
  de cobrança – TCFA”;

 3)  Você será direcionado para outra tela;

 4)  Procure a tela abaixo;

 5)  Preencha o campo CNPJ;

 6)  Selecione o ano e o trimestre;

 7)  O boleto do IBAMA será gerado na tela;

 8)  Outra janela abrirá automaticamente com o boleto do INEA;

 9)  Caso o boleto no INEA não seja gerado, desative o anti pop-up.

Como efetuar o cadastro?
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