CADRI - CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DE INTERESSE
AMBIENTAL

Instrumento que aprova o encaminhamento de resíduos de interesse a locais de
reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final, licenciados ou
autorizados pela CETESB.

I.

Documentação Necessária
1. "Solicitação de" (SD) Impressa, devidamente preenchida e assinada
pelo Proprietário ou Responsável Legal;
Observação: Se no campo procurador foi indicado um funcionário da
empresa requerente, deverá ser apresentada, para conferência do
vínculo, Carteira Profissional registrada, hollerith, etc.
2. Comprovante de Pagamento do Preço de Análise, devidamente
recolhido, ou, se isento, comprovação da condição de isenção de
acordo com a legislação vigente.
3. Procuração: quando for o caso de terceiros representando o
Interessado/Empreendimento. Deve ser assinada pelo Proprietário ou
por um Responsável Legal. Não necessita de reconhecimento de firma.
4. Carta de Anuência da entidade de destinação dos resíduos.
5. Documentação complementar a ser entregue em casos de
Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou
Microempreendedor Individual (MEI) -vide informações contidas no
link.
6. Quando se tratar de encaminhamento a outro Estado, apresentar
também a Licença e autorização específica do órgão ambiental do
Estado de destino.
7. Quando se tratar de CADRI Coletivo, apresentar autorização dos
proprietários/geradores, com a informação de que a responsabilidade
da destinação final do resíduo é do coletor/transportador ou do
solicitante, não eximindo os geradores de responsabilidades e com a
informação da quantidade anual aproximada de cada resíduo.

A CETESB poderá exigir a apresentação do laudo de caracterização qualitativa e/ou
quantitativa do resíduo, com informações sobre a classificação do resíduo, de acordo com a
NBR 10.004, da ABNT e/ou com informações dos contaminantes e suas concentrações, em
situações em que há dúvida em relação à classificação do resíduo ou quando há alguma
restrição de operação do sistema de tratamento/destinação do resíduo.
A CETESB se reserva o direito de exigir complementação de informações a qualquer
momento da análise do processo.
II.

Preço
70 UFESP
Preço para microempresa ou empresa de pequeno porte: 7 UFESP

III.

Legislação
Definição do Preço: Artigo 74 do Regulamento da Lei nº 997/76 aprovado pelo
Decreto nº 8.468/76 e suas alterações.
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