
PASSO-A-PASSO PARA A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PRODUTOS PERIGOSOS NO SITE DO IBAMA

A Autorização  Ambiental  para  Transporte  de  Produtos  Perigosos  será  emitida  para

pessoas jurídicas e físicas que preencham os requisitos para emissão do Certificado de

Regularidade Ambiental, em conformidade com as regras do Cadastro Técnico Federal de

Atividades  Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de  Recursos  Ambientais

(CTF/APP).

É  necessário  que  a  empresa  tenha  selecionado  no  CTF/APP  a  “Categoria  18”

(Transporte,  Terminais,  Depósitos  e  Comércio)  e,  pelo  menos,  umas  das  seguintes

atividades:  “18-01  Transporte  de  Cargas  Perigosas”;  “18-14  Transporte  de  Cargas

Perigosas – Resolução Conama n.º 362/2005”; “18-20 Transporte de Cargas Perigosas –

Protocolo  de  Montreal”;  “18-63  Transporte  de  Cargas  Perigosas  –  Marítimo”;  “18-74

Transporte de Cargas Perigosas – Transporte de Resíduos Controlados Perigosos”.



Caso a Pessoa Física ou Jurídica não possua registro no Cadastro Técnico Federal de

sua atividade de Transporte de Cargas Perigosas ou quaisquer outras descritas acima,

acesse  em  www.ibama.gov.br,  na  aba  “Serviços”,  após  em  “Cadastros”,  em  seguida

“CTF/APP” para  acesso  ao  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente

Poluidoras  e/ou  Utilizadoras  Recursos  Ambientais  (CTF/APP)  e  siga  o  passo-a-passo

informado (“como fazer a inscrição”):

De posse do Registro junto ao CTF/APP e o Certificado de Regularidade válido, siga os

passos abaixo para a obtenção da AATIPP.



1)  Acessar  a  página  na  internet  do  Ibama  em  www.ibama.gov.br.  Selecione  o  item
“serviços” (na coluna esquerda da tela):

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


2)  Após  acessar  a  aba  Serviços,  clicar  em  “Transporte  Marítimo  e  Interestadual  de
produtos Perigosos”;



3) Na sequência, clicar em “Como emitir a autorização”;



4) Clicar em “Site do IBAMA      Login serviços”;



5) Abrirão os campos para inserir o número do CNPJ (caso de Pessoa Jurídica) ou CPF
(caso de Pessoa Física) e a senha, que será a mesma obtida quando do registro no
Cadastro  Técnico  Federal  –  CTF.  Caso  possua  o  certificado  Digital,  “acessar  com
Certificado Digital”;



6) Ao digitar os dados do item 5 acima, abrirá o ambiente do Cadastro Técnico Federal,
onde ao clicar na aba “Serviços” aparecerá uma janela onde deverá ser marcada a caixa
da “Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos”;



7) Será aberta a página da  “Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de
Produtos Perigosos”. Clique em “Nova Autorização”;



8) Será aberta a página de “Solicitação de Autorização”, onde o interessado iniciará o
cadastramento das informações necessárias para a obtenção da Autorização Ambiental
para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos. Inicia-se escolhendo o modal de
transporte (ferroviário, fluvial, marítimo ou rodoviário);



9) Para cada modal  escolhido abrirá  uma caixa específica para cadastramento ou de
veículos e equipamentos, ou número da locomotiva e vagões ou número e registro de
embarcações. Segue exemplo do modal rodoviário:



10)  Clicar  nas Classes de Risco dos produtos  perigosos que o  interessado pretende
transportar  e  na  sequência  marcar  os  estados  brasileiros  de  atuação  por  onde  irá
percorrer para a realização da atividade de transporte interestadual. Incluir a empresa que
em  caso  de  emergências  com  os  produtos  perigosos,  serão  acionadas  para  o
atendimento e “adicionar”;



11) Ao final do preenchimento, clicar em  “Emitir  Autorização”.  A Autorização Ambiental
para  o  Transporte  Interestadual  de  Produtos  Perigosos  –  AATIPP tem validade  de  3
meses  a  partir  da  data  de  sua  emissão,  sendo  necessária  sua  renovação  a  cada
vencimento.


