
Preenchimento da tela “Interessado” 
 
No Portal existem as figuras de Interessado e Empreendimento.  
O interessado pode ser uma pessoa física ou jurídica ou o próprio empreendimento.  
Por exemplo, o interessado pode ser:  
• Para um empreendimento novo que AINDA não possui CNPJ próprio, o interessado pode ser o 

responsável legal do empreendimento (pessoa física) ou a matriz da empresa (pessoa jurídica).  
• Para empreendimentos que NUNCA terão CNPJ próprio, como obras e empreendimentos de órgãos 

públicos e autarquias, loteamentos, condomínios etc., o interessado pode ser a prefeitura de um 
município, uma empresa concessionária de água e esgoto, o CDHU, o INCRA, uma incorporadora, 
enfim, a pessoa jurídica responsável pelo empreendimento. 

• Para empreendimentos que possuem CNPJ próprio, o interessado é o próprio empreendimento.  
 
O sistema, através de algumas perguntas, irá direcionar o usuário à escolha correta da figura do 
interessado da solicitação, e caso necessário, fornecerá a opção de cadastramento de pessoa física ou 
jurídica. 
 
Lembre-se que não é possível cadastrar dois empreendimentos com o mesmo número de CNPJ. Nesses 
casos, a matriz ou PJ responsável pelo empreendimento deverá ser informada no passo de 
“Interessado” da solicitação, e o empreendimento objeto do pedido de licença ou manifestação da 
CETESB será informado no passo de “Informações do empreendimento” sem o número de CNPJ. 
 





Preenchimento da tela de cadastro de pessoa física 
 
Durante o preenchimento de uma solicitação (SD), pode ser necessário o 
cadastramento de uma pessoa física. Isso pode acontecer nos passos: 
• Interessado 
• Identificação dos responsáveis (da solicitação, de empreendimentos ou de pessoa 

jurídica) 
• Consultoria Ambiental 
 
 
Os dados obrigatórios na tela de cadastro são identificados com o símbolo  (*) 
 
Observações: 
• Estes dados são da pessoa física. Não preencha com dados do empreendimento, 

como razão social ou nome fantasia; 
• No campo de endereço, digite inicialmente o CEP. O sistema irá buscar os dados no 

banco de dados dos Correios. Preencha somente o que não for apresentado 
automaticamente em tela; 

• O e-mail é único, isto é, uma pessoa física não pode ser cadastrada com um e-mail 
já utilizado em outro cadastro. 

 





Preenchimento da tela de cadastro de pessoa jurídica 
 
Durante o preenchimento de uma solicitação (SD), pode ser necessário o 
cadastramento de uma pessoa jurídica. Isso pode acontecer nos passos: 
• Interessado 
• Consultoria Ambiental 
 
Os dados obrigatórios na tela de cadastro são identificados com o símbolo  (*) 
 
Observações: 
• Estes dados deverão ser preenchidos conforme descritos no cartão do CNPJ da 

pessoa jurídica a ser cadastrada; 
• O campo CNAE deve ser preenchido com os dados da atividade principal declarada 

no cartão do CNPJ; 
• No campos de endereço, digite inicialmente o seu CEP. O sistema irá buscar os 

dados no banco de dados dos Correios. Preencher somente o que não for 
apresentado automaticamente em tela; 

• O e-mail é único, isto é, uma pessoa jurídica não pode ser cadastrada com um e-
mail já utilizado em outro cadastro. 

 





Preenchimento da tela “Informações do empreendimento” 
 
Por padrão, o PLA sempre apresentará uma tela de busca de cadastros antes de permitir a inclusão de novos dados. 
Se o empreendimento já possuir cadastro na CETESB, e o mesmo for informado corretamente no passo “Interessado”, 
os dados do empreendimento serão apresentados em tela para conferência e atualização, caso necessário. 
O usuário somente pode alterar/atualizar os campos de telefone, e-mail e enquadramento da empresa como ME/EPP 
ou MEI. Os demais campos, caso necessitem de alteração, deverão ser objeto de consulta à Agência Ambiental, pois 
poderá ser necessário o protocolo de um pedido de alteração de documentos. 
 
Após realizar a busca utilizando apenas um dos campos de busca, se o sistema não retornar resultados, ou os 
resultados não apresentem o empreendimento desejado, será possível cadastrar o empreendimento. 
 
Os dados obrigatórios na tela de cadastro são identificados com o símbolo (*). 
 
Observações: 
• Estes dados deverão ser preenchidos conforme descritos no cartão do CNPJ do empreendimentos a ser 

cadastrado; 
• Se o empreendimento não possuir CNPJ próprio, preencher todos os campos com os dados do empreendimento, 

deixando em branco o campo CNPJ. Não preencher com o número de CNPJ de outro empreendimento; 
• O campo CNAE deve ser preenchido com os dados da atividade principal declarada no cartão do CNPJ. Caso o 

empreendimento não possua CNPJ, localize no site do CONCLA  o código da atividade que será desenvolvida no 
local; 

• No campos de endereço, digite inicialmente o CEP. O sistema irá buscar os dados no banco de dados dos Correios. 
Preencha somente o que não for apresentado automaticamente em tela; 

• O e-mail é único, isto é, um empreendimento não pode ser cadastrado com um e-mail já utilizado em outro 
cadastro. 

 
 
 
 





Preenchimento da tela “Identificação dos Responsáveis” 
 
Nesta tela, o PLA apresentará o nome da pessoa que está preenchendo a 
solicitação, perguntará se essa mesma pessoa é a responsável legal pelo 
empreendimento, e se haverá um procurador (consultor) para esta SD. 
Em cada um campos a busca deve ser realizada informando o CPF da pessoa 
procurada. Se a pessoa não estiver cadastrada, o sistema permitirá a criação 
do cadastro, apresentando a tela de cadastro de pessoa física já comentada. 
 
Observações: 
• Não insira os dados de procuradores ou consultores no campo 

determinado para o Responsável legal. Neste campos deve ser 
obrigatoriamente informado o responsável legal (constante do contrato 
social da empresa); 

• No campo para definição de procurador, poderá ser informada uma ou 
mais pessoa física ou jurídica. 
 

 
 
 
 
 





Preenchimento da tela “Declaração de Veracidade” 
 
Nesta tela, o PLA apresentará os dados da pessoa que 
está preenchendo a solicitação e apresentará uma 
declaração de veracidade que dever ser assinalada para 
que o botão “Concluir Solicitação” seja habilitado. 
 
Observações: 
• Se, após marcar a declaração de veracidade, o botão 

“Concluir Solicitação” não estiver habilitado, entre em 
contato diretamente com a Agência Ambiental que 
atende sua região para obter suporte. 
 

 
 
 
 
 





Características específicas das 
solicitações 

1. Solicitações de Licença  
 
• O início de uma solicitação de licença sempre ocorrerá com o passo chamado “Análise 

Preliminar”, onde através de questionários o sistema determinará se será necessária a 
emissão de autorizações para intervenção em recursos naturais ou alvarás para intervenção 
em APM/APRM; 

• No passo” Informação da Atividade da Solicitação”, o PLA irá apresentar uma pergunta para 
definir qual a atividade objeto do pedido de licença, que pode ser a mesma da atividade 
principal do empreendimento ou uma atividade secundária, como por exemplo, um posto de 
abastecimento dentro de uma transportadora de mercadorias. 

• Para os pedidos de Licença de Instalação, Operação e Renovação de Licença, o PLA 
apresentará, no início do preenchimento da solicitação, uma tela solicitando informações da 
fase anterior de licenciamento do empreendimento, solicitando por exemplo, o número da 
licença prévia que servirá de base para a solicitação da licença de instalação, ou a licença de 
operação que será objeto de renovação. Nesta tela, o usuário deverá informar corretamente 
o tipo e número do documento, tomando cuidado nos casos de solicitação de licença de 
operação, pois o documento anterior pode ser tanto uma licença de instalação quanto uma 
licença prévia e de instalação.  
 
 
 





Características específicas das 
solicitações 

• No passo “Informação dos Dados de Área e Cálculo”, o usuário deverá ler atentamente as 
instruções para importação do arquivo “MCE”, gerado por programa a ser baixado no site da 
CETESB e instalado no computador do usuário. 

• Ainda nesse passo de dados de área e cálculo, o sistema irá apresentar em tela o quadro de 
áreas para preenchimento, de acordo com as instruções apresentadas. Leia atentamente as 
instruções sobre como preencher cada um dos campos de área. A combinação de valores 
destes campos e a atividade desenvolvida pelo empreendimento (fator de complexidade) são 
os principais fatores que determinam o valor do preço a ser pago pela análise do pedido de 
licença. 

 
 





Características específicas das 
solicitações 

2. CADRI e CADRI coletivo 
• Nas solicitações de CADRI, ao definir o empreendimento de destino dos resíduos, realize a 

busca de empreendimentos utilizando preferencialmente o CNPJ da empresa procurada, 
facilitando a busca e evitando a criação de registro duplicado para o empreendimento. 

• Nas solicitações de CADRI coletivo, ao definir os empreendimentos geradores, realize a busca 
de empreendimentos utilizando preferencialmente o CNPJ da empresa procurada, facilitando 
a busca e evitando a criação de registro duplicado para o empreendimento. 

• Nos casos onde a pesquisa de empreendimentos retornar a informação que o 
empreendimento está “em aprovação”,  “em rascunho”, ou com dados incompletos no banco 
de dados, entre em contato com a Agência Ambiental que atende sua região para solicitar a 
aprovação ou atualização  dos cadastros, liberando-os assim para utilização. 

• Ao adicionar os resíduos, verifique se a quantidade informada está correta, levando em 
consideração que a única unidade de medida possível de ser informada é toneladas por ano. 

• Sempre verifique no CADRI coletivo se todos os resíduos informado foram associados a ao 
menos um empreendimento gerador. 

• No passos de Informações do Resíduos, não esqueça de preencher os dados de 
acondicionamento e tratamento e disposição, que estão na mesma tela de declaração do tipo 
do resíduo gerado, conforme a figura: 
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