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1. Acessando o Sistema
O Relatório de Pilhas e Baterias – é acessado pelo atalho abaixo na área de trabalho do Windows, sempre acessar pelo “Mozilla Firefox” conforme figura abaixo:

Será exibida a seguinte tela:

1. Acesse o endereço: http://www.ibama.gov.br/, clique no ícone de serviços online
localizado ao lado direito da tela.

2. O sistema irá direcioná-lo para seguinte tela:
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2. Utilizando o Sistema
Ao realizar a autenticação será exibida a seguinte tela:

Clique no link Atividades Lei 10.165, será exibida a seguinte tela:

Clique no link Pilhas e Baterias, será exibida a seguinte tela:
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Importador
As marcações em vermelho nas telas são para facilitar a melhor visualização pelo usuário.

Podemos observar que existem várias abas a serem preenchidas, explicaremos abaixo
cada uma delas.
Ao clicar no link exibido acima o sistema exibirá a seguinte tela:

Aba Pilhas e Baterias

Preencha os campos com as informações solicitadas e clique em “Incluir” para gravar
as informações, ao realizar este procedimento o registro será exibido na lista de Pilhas e
Baterias. Para limpar, sem gravar, os dados digitados nos campos clique em “Limpar” Os
campos que possuem a cor de fundo cinza não podem ser alterados e são preenchidos
automaticamente pelo sistema. Os campos que possuem a cor de fundo azul possuem um
texto com informações a respeito do campo, para visualizar essas informações basta
posicionar a seta indicativa do mouse em cima do referido campo. O campo “NCM de
Importação – Pilhas e Baterias” - Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), é um código
utilizado em operações de importação e exportação para identificação do produto. Informar os
oito (8) dígitos neste campo. No campo “Indicar a Abrangência da Comercialização” ao
selecionar a opção Regional, serão disponibilizadas as regiões, podem ser selecionadas mais
de uma região porém ao menos uma deve ser selecionada. O campo de Laudo Físico-Químico
de Composição é de preenchimento obrigatório, para procurar o arquivo em seu computador
ou em algum outro tipo de dispositivo de armazenamento clique no botão “Arquivo”.
Na coluna “Ação” localizada na lista de Pilhas e Baterias, quando houver alguma
informação já registrada, existirá um botão de editar
, essa ação permite que o usuário altere
alguns dados, ao clicar nesta ação os dados serão carregados nos respectivos campos, altere
as informações desejadas e clique em “Incluir” para confirmar a alteração. Para excluir um
item da lista de Pilhas e Baterias clique na imagem da lixeira
. Os campos que estiverem
com o nome em vermelho são de preenchimento obrigatório.
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Aba Produtos que as Contém

Preencha os campos com as informações solicitadas e clique em “Incluir” para gravar
as informações, ao realizar este procedimento o registro será exibido na lista de Produtos. Para
limpar, sem gravar, os dados digitados nos campos clique em “Limpar” Os campos que
possuem a cor de fundo cinza não podem ser alterados e são preenchidos automaticamente
pelo sistema. Os campos que possuem a cor de fundo azul possuem um texto com
informações a respeito do campo, para visualizar essas informações basta posicionar a seta
indicativa do mouse em cima do referido campo. O campo “NCM - (Nomenclatura Comum do
Mercosul) de Importação – do produto que contém pilha/bateria, esse código é utilizado em
operações de importação e exportação para identificação do produto. Informar os oito (8)
dígitos neste campo. O campo de Laudo Físico-Químico de Composição é de preenchimento
obrigatório, para procurar o arquivo em seu computador ou em algum outro tipo de dispositivo
de armazenamento clique no botão “Arquivo”.
Na coluna “Ação” localizada na lista de Produtos, quando houver alguma informação já
registrada, existirá um botão de editar , essa ação permite que o usuário altere alguns dados,
ao clicar nesta ação os dados serão carregados nos respectivos campos, altere as informações
desejadas e clique em “Incluir” para confirmar a alteração. Para excluir um item da lista de
Caracterização do Resíduo/Produto clique na imagem da lixeira
. Os campos que estiverem
com o nome em vermelho são de preenchimento obrigatório.

Aba Resíduo / Produto
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Preencha os campos com as informações solicitadas e clique em “Incluir” para gravar
as informações, ao realizar este procedimento o registro será exibido na lista de Caracterização
do Resíduo/Produto. Para limpar, sem gravar, os dados digitados nos campos clique em
“Limpar” Os campos que possuem a cor de fundo cinza não podem ser alterados e são
preenchidos automaticamente pelo sistema. Os campos que possuem a cor de fundo azul
possuem um texto com informações a respeito do campo, para visualizar essas informações
basta posicionar a seta indicativa do mouse em cima do referido campo.
Na coluna “Ação” localizada na lista de Caracterização do Resíduo/Produto, quando
houver alguma informação já registrada, existirá um botão de editar , essa ação permite que
o usuário altere alguns dados, ao clicar nesta ação os dados serão carregados nos respectivos
campos, altere as informações desejadas e clique em “Incluir” para confirmar a alteração. Para
excluir um item da lista de Caracterização do Resíduo/Produto clique na imagem da lixeira
.
Os campos que estiverem com o nome em vermelho são de preenchimento obrigatório.

Aba Coleta

Preencha os campos com as informações solicitadas e clique em “Incluir” para gravar
as informações, ao realizar este procedimento o registro será exibido na lista de Pontos de
coleta. Para limpar, sem gravar, os dados digitados nos campos clique em “Limpar”. O campo
Município possui o recurso de auto completar, essa ação é indicada pela imagem
para
preencher esse campo inicie a digitação do nome do município, o sistema irá exibir uma lista
com as opções, selecione a opção desejada para preencher este campo, o sistema reconhece
somente as informações exibidas na lista, não permitindo assim a gravação de algum registro
que não conste na lista.
Na coluna “Ação” localizada na lista de Pontos de Coleta, quando houver alguma
informação já registrada, existirá um botão de editar , essa ação permite que o usuário altere
alguns dados, ao clicar nesta ação os dados serão carregados nos respectivos campos, altere
as informações desejadas e clique em “Incluir” para confirmar a alteração. Para excluir um
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item da lista de Pontos de Coleta clique na imagem da lixeira
com o nome em vermelho são de preenchimento obrigatório.

. Os campos que estiverem

Aba Transporte

Preencha os campos com as informações solicitadas e clique em “Incluir” para gravar
as informações, ao realizar este procedimento o registro será exibido na lista de Transporte.
Para limpar, sem gravar, os dados digitados nos campos clique em “Limpar”. O campo
CPF/CNPJ é preenchido através de uma consulta dinâmica, para consultar a relação de
CPF/CNPJ cadastradas clique na imagem
, o sistema irá exibir a seguinte tela:

Insira o CPF, CNPJ ou o Nome e clique em “Pesquisar” para realizar a consulta. O
sistema irá retornar a tela anterior com essa informação já preenchida, caso a consulta retorne
mais de um registro será exibida uma lista de acordo com o parâmetro informado, basta clicar
em cima do registro desejado para preencher o campo. Essa consulta é realizada baseando-se
em informações de usuários já cadastrados no CTF, caso o transportador desejado não seja
encontrado faz-se necessário solicitar à empresa transportadora que realize sua inscrição junto
ao CTF, para realizar este cadastro a transportadora deve acessar o endereço
http://servicos.ibama.gov.br/cogeq/, posicionar a seta indicativa do mouse na opção de
Cadastro → Pessoa Física ou Pessoa Jurídica → Novo e preencher as informações solicitadas.
Na coluna “Ação” localizada na lista de Transporte, quando houver alguma informação já
registrada, existirá um botão de editar
, essa ação permite que o usuário altere alguns
dados, ao clicar nesta ação os dados serão carregados nos respectivos campos, altere as
informações desejadas e clique em “Incluir” para confirmar a alteração. Para excluir um item
da lista de Transporte clique na imagem da lixeira
. Os campos que estiverem com o nome
em vermelho são de preenchimento obrigatório.
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Aba Destinação

Preencha os campos com as informações solicitadas e clique em “Incluir” para gravar
as informações, ao realizar este procedimento o registro será exibido na lista de Transporte.
Para limpar, sem gravar, os dados digitados nos campos clique em “Limpar”. O campo CNPJ é
preenchido através de uma consulta dinâmica, para consultar a relação de CPF/CNPJ
cadastradas clique na imagem
, o sistema irá exibir a seguinte tela:

Insira o CPF, CNPJ ou o Nome e clique em “Pesquisar” para realizar a consulta. O
sistema irá retornar a tela anterior com essa informação já preenchida, caso a consulta retorne
mais de um registro será exibida uma lista de acordo com o parâmetro informado, basta clicar
em cima do registro desejado para preencher o campo. Essa consulta é realizada baseando-se
em informações de usuários já cadastrados no CTF, caso o destinador desejado não seja
encontrado faz-se necessário solicitar à empresa destinadora que realize sua inscrição junto ao
CTF, para realizar este cadastro a destinadora deve acessar o endereço
http://servicos.ibama.gov.br/cogeq/, posicionar a seta indicativa do mouse na opção de
Cadastro → Pessoa Física ou Pessoa Jurídica → Novo e preencher as informações solicitadas.
Na coluna “Ação” localizada na lista de Destinação, quando houver alguma informação
já registrada, existirá um botão de editar
, essa ação permite que o usuário altere alguns
dados, ao clicar nesta ação os dados serão carregados nos respectivos campos, altere as
informações desejadas e clique em “Incluir” para confirmar a alteração. Para excluir um item
da lista de Destinação clique na imagem da lixeira
. Os campos que estiverem com o nome
em vermelho são de preenchimento obrigatório.
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