Manual do Sistema – Serviços Online - Ibama
Formulário de Resíduos Sólidos
Quem deve preencher este formulário?
Geradores de resíduos sólidos, perigosos ou não, que realizem atividades
relacionadas no Anexo I da Instrução Normativa Ibama nº 13/12, disponível no link
abaixo (também listadas no anexo deste manual).
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=20/12/2012&jornal=1&pagina=200&
totalArquivos=324
Como preencher?
Veja abaixo a explicação para cada um dos campos do formulário.

1.Ano
Este campo sempre considera o formato “ano da declaração/ano em que a
informação foi gerada”. Ex.:
2013/2012 – trata-se do relatório preenchido até 31 de março de 2013, com
informações sobre o ano de 2012.
2. Categoria de Atividade
Neste campo, aparecerão apenas as categorias em que a empresa já está
cadastrada. Selecione aquela que gerou o resíduo a ser declarado nos próximos
campos.
3. Detalhe
Refere-se ao detalhe da categoria indicada no campo anterior. Somente aparecerão
aqueles em que a empresa está cadastrada. Selecione aquele que gerou o resíduo a
ser declarado nos próximos campos.
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4. Ciência sobre o responsável técnico
Conforme a Lei 12.308, todos os operadores de resíduos perigosos devem
identificar o técnico responsável pelo gerenciamento deste material. Para gravar o
formulário, clique na bolinha e confirme estar ciente.

5. Tipo de resíduo
Há uma nova lista de resíduos disponível para esta declaração! Para buscar o
resíduo, há 3 opções para pesquisa:
a) Clicar em Consulta a Lista de Resíduos
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Em consulta à lista de resíduos:
-Selecione o processo que gera o resíduo, a partir das opções apresentadas.
Quando encontrar o processo, clique no símbolo de para abrir os detalhes;
- Uma lista de processos mais detalhados será aberta. Selecione o que for mais
parecido com aquele que dá origem ao resíduo, clicando no símbolo de ;
- Uma lista com as opções de resíduos geradas neste processo será apresentada.
Clique duas vezes no nome do resíduo e ele será carregado na tela inicial.

Busca por parte do nome ou código do resíduo:
Na tela inicial, clique no símbolo da lupa
, informe a descrição ou parte da
descrição do resíduo ou de seu código e clique em
.

Após selecionar o resíduo, ele será carregado na página inicial, conforme imagem
abaixo. Note que outros campos também foram preenchidos nesta operação.

Este campo indica a unidade
em que deve ser declarada a
quantidade de resíduo gerada.

Este campo indica a
classificação automática
do resíduo.

Complete o campo com a quantidade gerada conforme a unidade carregada no
espaço ao lado. Ao final, clique em gravar resíduo e veja a mensagem de
confirmação. Após clicar em “fechar” e ele será apresentado na tabela “Lista de
Resíduos Declarados”.
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Mensagem de confirmação da gravação do resíduo:

Como faço para declarar mais de um resíduo?
Após gravar o primeiro resíduo, ele ficará visível na tabela. Com isso, os campos
“categoria de atividade”, “descrição”, “tipo de resíduo” e “quantidade” voltarão a
ficar em branco, permitindo novo cadastramento.
Eu sou cadastrado em mais de uma atividade. Como cadastrar os resíduos das
demais?
Retorne ao campo “categoria de atividade” e “descrição” e indique a segunda
atividade geradora de resíduos. A partir disso, repita os passos para pesquisar o
resíduo, informar sua quantidade conforme a unidade apresentada e gravar na
tabela.

Dica: O botão “Gravar Resíduo” somente estará disponível quando todos os
campos (categoria, descrição, tipo de resíduo e quantidade) estiverem
preenchidos!
O que devo fazer após cadastrar o resíduo? Como faço para indicar a destinação
dele?
Todos os resíduos gerados devem ter destinação correta. Para informá-la, clique no
botão “Declarar Destinação” da tabela “Lista de Resíduos Declarados”.
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Após clicar em “Declarar Destinação”, a seguinte tela aparecerá, trazendo algumas
informações já cadastradas:

O resíduo selecionado e a quantidade gerada já estarão preenchidos. Será
necessário informar o destinador. A opção “destinação própria” indica que o
gerador (o próprio declarante) é quem destina o resíduo. A opção “destinação por
terceiros” informa que o gerador envia para outra empresa destiná-lo (e neste caso
será necessário identificá-lo por meio do CNPJ).
Opção selecionada: Destinação própria

Será necessário indicar a quantidade destinada (observando a unidade que é
carregada no campo ao lado) e selecionar o tipo de destinação realizado. Ao final,
clique em “Gravar Destinação” e estas informações serão consolidadas na tabela
“Lista de Resíduos Destinados”.
Opção selecionada: Destinação por terceiros
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Será necessário indicar o CNPJ da empresa destinadora. Para isso, clique no símbolo
da lupa
, indique o CNPJ e clique em “Pesquisar”.

Ao retornar à página inicial, indique a quantidade destinada e o tipo de destinação.
Como destinar outro resíduo já cadastrado?
Para isso, clique no botão “Declarar Destinação” na tabela “Lista de Resíduos
Declarados”, na página inicial. Cada linha corresponde a um resíduo, assim é
possível destinar cada um deles seguindo os passos acima.
Alguns resíduos são destinados na minha empresa, mas outros são enviados para
um terceiro destinar. Como faço para declarar?
Se houver dois tipos de destinação para o mesmo resíduo:
Você deve declarar as duas operações: ao clicar no botão “Declarar Destinação”,
informe os dados de uma destinação e grave e, posteriormente, clique no mesmo
botão e insira as informações da segunda, gravando ao final.
Se houver dois tipos de destinação para resíduos diferentes:
Siga os passos da destinação e para cada resíduo, indique a destinação dada,
conforme as orientações anteriores.

Dica: Caso sua empresa contrate um terceiro para gerenciar todo o resíduo
gerado, informe o CNPJ deste e indique no campo “tipo de destinação” os
códigos D15 ou R13 (opções de armazenamento de resíduo, verifique a que
mais se assemelhar). Com isso, o CNPJ informado declarará o tipo de
destinação final dada para cada material.
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Como parte do meu plano de gerenciamento de resíduos, conto com uma empresa
contratada para o transporte de resíduos perigosos. Como declaro esta
informação?
Após a declaração do resíduo perigoso, é possível inserir os dados da
transportadora, conforme tela abaixo:

Será necessário indicar o CNPJ da empresa destinadora. Para isso, clique no símbolo
da lupa
, indique o CNPJ e clique em “Pesquisar”.

Após a busca, o CNPJ ficará listado na tabela “Lista de Transportadores”. Para
cadastrar outra empresa, repita o procedimento.
Caso haja algum poluente nos resíduos cadastrados, indique no quadro abaixo.
Caso não haja, o formulário pode ser finalizado.
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Não localizei o CNPJ da empresa que presta serviço de gerenciamento de resíduos
(armazenamento, transporte, destinação). O que fazer?
Todas as atividades relacionadas ao gerenciamento de resíduos são consideradas
potencialmente poluidoras. Neste caso, é necessário entrar em contato com a
empresa e verificar se ela está registrada no Cadastro Técnico Federal do Ibama.
Após o cadastro, o CNPJ estará disponível para preenchimento.
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Anexo I
Atividades que devem preencher este formulário:
COD
CATEGORIA
21-4 Atividades diversas
1-2
Extração e Tratamento
Minerais
1-4
Extração e Tratamento
Minerais
1-3
Extração e Tratamento
Minerais
1-5
Extração e Tratamento
Minerais
1-1
Extração e Tratamento
Minerais
9-1
Indústria de Borracha
9-5
Indústria de Borracha
9-4
Indústria de Borracha
9-3
9-6
9-7
10-2

Indústria
Indústria
Indústria
Indústria

de
de
de
de

de
de
de
de
de

Borracha
Borracha
Borracha
Couros e Peles

10-3 Indústria de Couros e Peles
10-4 Indústria de Couros e Peles
10-1 Indústria de Couros e Peles
7-3
Indústria de Madeira
7-4

Indústria de Madeira

7-2
7-1
7-5

Indústria de Madeira
Indústria de Madeira
Indústria de Madeira

DESCRICAO
Análises laboratoriais
lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com
ou sem beneficiamento.
lavra garimpeira
lavra subterrânea com ou sem
beneficiamento
perfuração de poços e produção de petróleo
e gás natural
pesquisa mineral com guia de utilização

beneficiamento de borracha natural
fabricação de câmara de ar
fabricação de espuma de borracha e de
artefatos de espuma de borracha, inclusive
látex
fabricação de laminados e fios de borracha
fabricação de pneumáticos
recondicionamento de pneumáticos
curtimento e outras preparações de couros e
peles.
fabricação de artefatos diversos de couros e
peles
fabricação de cola animal.
secagem e salga de couros e peles
fabricação de chapas, placas de madeira
aglomerada, prensada e compensada
fabricação de estruturas de madeira e de
móveis.
preservação de madeira
serraria e desdobramento de madeira.
usina de preservação de madeira sob
pressão.
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COD
CATEGORIA
DESCRICAO
6-2
fabricação e montagem de aeronaves.
Indústria de Material de
Transporte
6-1
Indústria de Material de
fabricação e montagem de veículos
Transporte
rodoviários e ferroviários, peças e acessórios.
6-3
Indústria de Material de
fabricação e reparo de embarcações e
Transporte
estruturas flutuantes.
5-3
Indústria de material
fabricação de aparelhos elétricos e
eletrodomésticos.
Elétrico, Eletrônico e
Comunicações
5-2
Indústria de material
fabricação de material elétrico, eletrônico e
Elétrico, Eletrônico e
equipamentos para telecomunicação e
Comunicações
informática.
5-1
Indústria de material
fabricação de pilhas, baterias e outros
acumuladores.
Elétrico, Eletrônico e
Comunicações
8-3
Indústria de Papel e Celulose fabricação de artefatos de papel, papelão,
cartolina, cartão e fibra prensada.
8-2
Indústria de Papel e Celulose fabricação de celulose e pasta mecânica.
8-1
Indústria de Papel e Celulose fabricação de papel e papelão.
16-5 Indústria de Produtos
beneficiamento e industrialização de leite e
Alimentares e Bebidas
derivados
16-1 Indústria de Produtos
beneficiamento, moagem, torrefação e
Alimentares e Bebidas
fabricação de produtos alimentares
16-14 Indústria de Produtos
fabricação de bebidas alcoólicas
Alimentares e Bebidas
16-13 Indústria de Produtos
fabricação de bebidas não-alcoólicas, bem
Alimentares e Bebidas
como engarrafamento e gaseificação e águas
minerais
16-12 Indústria de Produtos
fabricação de cervejas, chopes e maltes
Alimentares e Bebidas
16-3 Indústria de Produtos
fabricação de conservas
Alimentares e Bebidas
16-9 Indústria de Produtos
fabricação de fermentos e leveduras
Alimentares e Bebidas
16-10 Indústria de Produtos
fabricação de rações balanceadas e de
Alimentares e Bebidas
alimentos preparados para animais
16-11 Indústria de Produtos
fabricação de vinhos e vinagre
Alimentares e Bebidas
16-6 Indústria de Produtos
fabricação e refinação de açúcar
Alimentares e Bebidas
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COD
CATEGORIA
16-2 Indústria de Produtos
Alimentares e Bebidas
16-15 Indústria de Produtos
Alimentares e Bebidas
16-4 Indústria de Produtos
Alimentares e Bebidas
16-8 Indústria de Produtos
Alimentares e Bebidas
16-7 Indústria de Produtos
Alimentares e Bebidas
12-1 Indústria de Produtos de
Matéria Plástica.
12-2 Indústria de Produtos de
Matéria Plástica.
2-1
Indústria de Produtos
Minerais Não Metálicos
2-2
Indústria de Produtos
Minerais Não Metálicos
13-1 Indústria do Fumo
4-1

Indústria Mecânica

3-1
Indústria Metalúrgica
3-10 Indústria Metalúrgica
3-9

Indústria Metalúrgica

3-7
3-8
3-3

Indústria Metalúrgica
Indústria Metalúrgica
Indústria Metalúrgica

DESCRICAO
matadouros, abatedouros, frigoríficos,
charqueadas e derivados de origem animal
matadouros, abatedouros, frigoríficos de
fauna silvestre
preparação de pescados e fabricação de
conservas de pescados
produção de manteiga, cacau, gorduras de
origem animal para alimentação
refino e preparação de óleo e gorduras
vegetais
fabricação de artefatos de material plástico.
fabricação de laminados plásticos.
beneficiamento de minerais não metálicos,
não associados à extração
fabricação e elaboração de produtos minerais
não metálicos tais como produção de
material cerâmico, cimento, gesso, amianto,
vidro e similares
fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e
outras atividades de beneficiamento do fumo.
fabricação de máquinas, aparelhos, peças,
utensílios e acessórios com e sem tratamento
térmico ou de superfície.
fabricação de aço e de produtos siderúrgicos
fabricação de artefatos de ferro, aço e de
metais não-ferrosos com ou sem tratamento
de superfície, inclusive galvanoplastia
fabricação de estruturas metálicas com ou
sem tratamento de superfície, inclusive
galvanoplastia.
metalurgia de metais preciosos.
metalurgia do pó, inclusive peças moldadas.
metalurgia dos metais não-ferrosos, em
formas primárias e secundárias, inclusive
ouro.
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COD
CATEGORIA
3-2
Indústria Metalúrgica

3-4

Indústria Metalúrgica

3-6
3-5

Indústria Metalúrgica
Indústria Metalúrgica

3-11 Indústria Metalúrgica
3-12 Indústria Metalúrgica
15-3 Indústria Química
15-8 Indústria Química

15-11 Indústria Química
15-14 Indústria Química
15-6 Indústria Química
15-9 Indústria Química
15-17 Indústria Química
15-2 Indústria Química
15-12 Indústria Química
15-5 Indústria Química

DESCRICAO
produção de fundidos de ferro e aço,
forjados, arames, relaminados com ou sem
tratamento de superfície, inclusive
galvanoplastia.
produção de laminados, ligas, artefatos de
metais não-ferrosos com ou sem tratamento
de superfície, inclusive galvanoplastia.
produção de soldas e anodos.
relaminação de metais não-ferrosos,
inclusive ligas
têmpera e cementação de aço, recozimento
de arames, tratamento de superfície.
usuário de mercúrio metálico - metalurgia
dos metais não-ferrosos, em formas
primárias e secundárias, inclusive ouro.
fabricação de combustíveis não derivados de
petróleo
fabricação de concentrados aromáticos
naturais, artificiais e sintéticos
fabricação de fertilizantes e agroquímicos
fabricação de perfumarias e cosméticos
fabricação de pólvora, explosivos,
detonantes, munição para caça e desporto,
fósforo de segurança e artigos pirotécnicos
fabricação de preparados para limpeza e
polimento, desinfetantes, inseticidas,
germicidas e fungicidas
fabricação de preservativos de madeiras
fabricação de produtos derivados do
processamento de petróleo, de rochas
betuminosas e da madeira
fabricação de produtos farmacêuticos e
veterinários
fabricação de resinas e de fibras e fios
artificiais e sintéticos e de borracha e látex
sintéticos
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COD
CATEGORIA
15-13 Indústria Química
15-10 Indústria Química
15-15 Indústria Química
15-4 Indústria Química
15-1 Indústria Química
15-7 Indústria Química
11-1 Indústria Têxtil, de
Vestuário, Calçados e
Artefatos de Tecidos
11-4 Indústria Têxtil, de
Vestuário, Calçados e
Artefatos de Tecidos
11-2 Indústria Têxtil, de
Vestuário, Calçados e
Artefatos de Tecidos
11-3 Indústria Têxtil, de
Vestuário, Calçados e
Artefatos de Tecidos
14-2 Indústrias Diversas
14-1 Indústrias Diversas
22-8 Obras civis
17-15 Serviços de Utilidade
17-20 Serviços de Utilidade

17-5 Serviços de Utilidade
17-1 Serviços de Utilidade
17-6 Serviços de Utilidade
18-54 Transporte, Terminais,
Depósitos e Comércio

DESCRICAO
fabricação de sabões, detergentes e velas
fabricação de tintas, esmaltes, lacas,
vernizes, impermeabilizantes, solventes e
secantes
Produção de álcool etílico, metanol e
similares.
Produção de óleos, gorduras, ceras, vegetais
e animais, óleos essenciais, vegetais e
produtos similares, da destilação da madeira
Produção de substâncias e fabricação de
produtos químicos
Recuperação e refino de solventes, óleos
minerais, vegetais e animais
Beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de
origem animal e sintéticos.
Fabricação de calçados e componentes para
calçados.
Fabricação e acabamento de fios e tecidos
Tingimento, estamparia e outros
acabamentos em peças do vestuário e
artigos diversos de tecidos
Usinas de produção de asfalto.
Usinas de produção de concreto.
Outras construções
Controle de pragas domésticas com aplicação
de produtos químicos
Controle mecânico, químico e biológico e
destinação de plantas aquáticas
Dragagem e derrocamentos em corpos
d'agua
Produção de energia termoelétrica;.
Recuperação de áreas contaminadas ou
degradadas
Comércio de combustíveis, derivados de
petróleo - gás GLP
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COD
CATEGORIA
18-8 Transporte, Terminais,
Depósitos e Comércio
18-7 Transporte, Terminais,
Depósitos e Comércio
18-13 Transporte, Terminais,
Depósitos e Comércio
18-3 Transporte, Terminais,
Depósitos e Comércio
18-4 Transporte, Terminais,
Depósitos e Comércio
20-1 Uso de Recursos Naturais

DESCRICAO
Comércio de produtos perigosos - mercúrio
metálico
Comércio de produtos químicos e produtos
perigosos
Comércio de produtos químicos e produtos
perigosos - Res. Conama No. 362/2005
Marinas, portos e aeroportos
Terminais de minério, petróleo e derivados e
produtos químicos
Silvicultura

