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Apresentação 

A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social cuja 

operacionalização se dá pela execução de um conjunto de ações, procedimentos e 

meios, com o objetivo de viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos ao setor 

empresarial, seja para reaproveitar o material em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos. 

No Estado de Mato Grosso do Sul, a logística reversa possui uma importância 

ímpar pelos benefícios de aspecto ambiental que são trazidos pela sua implementação. 

Como forma de informatizar a análise dos processos de logística reversa e, 

simultaneamente, minimizar a quantidade de papel gerada nos processos de protocolo, 

garantindo maior eficiência à Administração Pública e menor impacto ambiental, o 

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul disponibilizou o Sistema de Logística Reversa 

de Mato Grosso do Sul – Sisrev/MS. 

Neste contexto, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – Imasul 

apresenta este Manual de Utilização do Sisrev/MS com o objetivo de sanar as principais 

dúvidas relacionadas a este sistema informatizado, abrangendo desde o cadastro até a 

finalização do relatório anual de desempenho. 
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1. Introdução 

No Estado de Mato Grosso do Sul, o primeiro instrumento legal que discorria 

sobre a logística reversa de embalagens em geral foi a Resolução Semade n. 33, de 17 

de maio de 2016, a qual, mesmo sofrendo alterações, mostrou-se de difícil aplicação. 

Assim, após contato com órgãos estaduais de outros estados e conhecimento de outros 

modelos de comprovação de metas da logística reversa, publicou-se o Decreto n. 15.340, 

de 23 de dezembro de 2019, e a Resolução Semagro n. 698, de 11 de maio de 2020, com 

diretrizes específicas de logística reversa para o setor de embalagens em geral. 

A consequência imediata produzida pela criação dos referidos instrumentos 

legais foi a necessidade de criação de um sistema informatizado para controlar 

cadastros, gerenciar dados, organizar informações e garantir uniformidade às análises 

realizadas. Assim, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

- FIESP e a equipe da Superintendência de Gestão da Informação – SGI de Mato Grosso 

do Sul, desenvolveu-se o Sisrev/MS. 

O Sisrev/MS foi pensado para o cadastro de entidades gestoras ou pessoas 

jurídicas equiparáveis, as quais, representando fabricantes e importadores de produtos, 

que após consumo, gerem resíduos sólidos de embalagem em geral, devem realizar a 

comprovação de logística reversa no Estado do Mato Grosso do Sul utilizando este 

sistema informatizado. 

Existem duas fases a serem cumpridas anualmente pelos interessados em se 

regularizar quanto à logística reversa de embalagens em geral no Estado de Mato Grosso 

do Sul: 1 – Cadastro do Sistema de Logística Reversa e 2 – Envio de Relatório Anual de 

Desempenho. Após a análise dessas duas etapas pela equipe técnica do Imasul, e 

observando o atendimento das metas estabelecidas, os fabricantes e importadores 

daquele determinado sistema poderão ser considerados regulares e constarão em lista 

específica divulgada no próprio Sisrev/MS. 
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Nesse sentido, este manual, além de prover instruções detalhadas sobre a 

utilização do Sisrev/MS, pode ser consultado, também, como forma de sanar dúvidas 

sobre: o que é a logística reversa de embalagens em geral, quais pessoas jurídicas estão 

enquadradas como fabricantes de produtos que geram embalagens em geral, como 

realizar o cadastro no Sisrev/MS e como comprovar o cumprimento de metas e 

pendências.  
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2. Resposta a questões frequentes/FAQ 

1. EU ME ENQUADRO NO DECRETO N. 15/340/2019? DEVO FAZER A LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS 

EM GERAL? 

2. SOU CONSIDERADO FABRICANTE PERANTE O DECRETO N. 15.340/2019? 

3. SOU FABRICANTE E GOSTARIA DE FAZER MINHA COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUAL, COMO 

PROCEDER? 

4. QUAL A DIFERENÇA ENTRE SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA E PLANO DE LOGÍSTICA REVERSA? 

5. QUERO SER UMA ENTIDADE GESTORA, O QUE DEVO FAZER? 

6. QUEM SÃO AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS, EMPRESAS ADERENTES, OPERADORES LOGÍSTICOS E 

RECICLADORAS? 

7. SOU FABRICANTE/IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR/COMERCIANTE, DEVO ME CADASTRAR NO SISREV/MS? 

QUEM DEVE SE CADASTRAR NO SISREV/MS? 

8. SOU CONSUMIDOR, QUAL É O MEU PAPEL NA LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS EM GERAL? 

9. COMO FUNCIONA A COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO À LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS EM 

GERAL NO MATO GROSSO DO SUL? 

10. SOU UM FABRICANTE/IMPORTADOR QUE FAZ PARTE DE DOIS SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA DE 

EMBALAGENS EM GERAL DO MATO GROSSO DO SUL, COMO FUNCIONA A COMPROVAÇÃO? 

11. MINHA PRIMEIRA COMPROVAÇÃO NO SISREV/MS DEVE OCORRER PARA QUAL ANO-BASE? 

12. OS OPERADORES LOGÍSTICOS PODEM FORNECER NOTAS FISCAIS PARA MAIS DE UM SISTEMA DE 

LOGÍSTICA REVERSA? QUAL DOS SISTEMAS FICA RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO OPERADOR 

LOGÍSTICO? 

13. QUAL É A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA OPERADORES LOGÍSTICOS? 

14. QUAL É O PAPEL DOS DISTRIBUIDORES E COMERCIANTES NA LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS EM 

GERAL? 

15. QUAL É O PAPEL DOS MUNICÍPIOS NA LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS EM GERAL? 

16. COMO A COMPROVAÇÃO PARA MODELOS ESTRUTURANTES FUNCIONA? 

17. ESTOU TENDO PROBLEMAS COM O SISTEMA INFORMATIZADO, COMO PROCEDER? 

18. NA LISTA DE EMPRESAS ADERENTES, DEVO INFORMAR O CNPJ DE AMBAS MATRIZ E FILIAIS? 
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1. Eu me enquadro no Decreto n. 15/340/2019? Devo fazer a comprovação da 

logística reversa de embalagens em geral? 

Resposta: O referido Decreto abrange todos importadores de produtos e detentores 

de marca que fabriquem ou mandem fabricar produtos que, após consumo, tornam-

se embalagens do tipo embalagens em geral no Estado de Mato Grosso do Sul, 

conforme definição do Decreto n. 15.340/2019. Embora o Decreto não estabeleça 

claramente o papel dos distribuidores e comerciantes, estes devem colaborar com o 

sistema de logística reversa na participação de ações de educação ambiental e 

divulgação de sistemas de logística reversa, bem como disponibilizar, se viável, 

pontos de recebimento de resíduos equiparáveis à fração seca dos resíduos sólidos 

urbanos (resíduos provenientes de coleta seletiva), ou seja, os resíduos recicláveis, 

exceto matéria orgânica. 

Este Decreto não engloba os fabricantes de produtos de meio de cadeia, como a 

fabricação de produtos que são utilizados como insumo para compor o produto final, 

sendo assim, os fabricantes de embalagens não se enquadram neste Decreto, pois 

produzem embalagens que apenas serão utilizadas pelo detentor da marca como um 

recipiente para comercializar o produto de sua marca. 

Não se enquadram neste Decreto, também, os fabricantes de produtos cuja 

utilização ocorre, em sua maioria, na área rural, como por exemplo, o caso dos 

fabricantes de produtos alimentícios para gado. 

Casos especiais e não enquadrados na logística reversa de embalagens em geral se 

encontram descritos no Anexo II deste documento e no site do Imasul. 

Se após consultar o disposto acima, ainda houver dúvida em relação ao 

enquadramento, recomendamos que seja feito o contato com a equipe técnica de 

gestão de resíduos sólidos do Imasul pelo e-mail residuos.solidos@imasul.ms.gov.br. 

 

 

mailto:residuos.solidos@imasul.ms.gov.br
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2. Sou considerado fabricante perante o Decreto n. 15.340/2019? 
Resposta: Solicitamos primeiramente que o fabricante tenha certeza de que se 

enquadra no referido Decreto, podendo relacionar pelo tipo de produto que fabrica 

e resíduo gerado após o uso pelo consumidor. Todos os detentores de marca são 

considerados fabricantes, mesmo que terceirizem a fabricação de seus produtos ou 

apenas montem/envasem/preparem o produto de sua marca para ser 

comercializado. 

Dessa forma, fabricantes e importadores, situados no Mato Grosso do Sul ou em 

outras unidades da federação que comercializam produtos pós consumo que gerem 

embalagens em geral neste estado, se enquadram no Decreto n. 15.340/2019. 

Nos casos onde o fabricante não foi identificado, pois está situado fora do território 

sul-mato-grossense e com o objetivo de facilitar a identificação dos fabricantes que 

comercializam seus produtos neste Estado, as distribuidoras, envasadoras, 

montadoras ou manufaturadoras de determinado produto poderão ser 

responsabilizados perante a logística reversa conforme o Decreto supracitado. 

Ressaltamos que apenas a entidade gestora ou pessoa jurídica equiparável deve 

realizar o cadastro no Sisrev/MS. 

 

 

3. Sou fabricante e gostaria de fazer minha comprovação de forma 

individual, como proceder? 

Resposta: Todos os cadastros realizados no Sisrev/MS são classificados como 

“entidades gestoras ou pessoas jurídicas equiparáveis”. Assim, mesmo não sendo 

recomendado devido à complexidade da comprovação, uma empresa pode optar por 

gerir seu próprio sistema de logística reversa. Para tal, esta deverá se cadastrar no 

Sisrev/MS e, na aba “empresas aderentes”, informar ela mesma como uma empresa 

aderente do seu sistema, bem como suas filiais e fabricantes terceirizadas.  
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Informamos que essas empresas, no papel de entidade gestora ou pessoa jurídica 

equiparável, não se encontram isentas ou dispensadas de realizar todas as etapas de 

homologação dos operadores logísticos parceiros ao seu sistema, conforme disposto 

na Resolução Semagro n. 698/2020, nem de outras responsabilidades atribuídas às 

entidades gestoras, disponíveis em outros instrumentos legais. 

 

 

4. Qual a diferença entre Sistema de Logística Reversa e Plano de Logística 

Reversa? 

Resposta: Embora “Plano” seja o nome usualmente adotado por outras unidades 

federativas para se referir ao cadastro de informações do sistema de logística 

reversa, em teoria, um Plano de Logística Reversa conteria dados e/ou estudos 

adicionais aos que são pedidos no Sisrev/MS. Por este motivo, em documentos 

oficiais ou em seu sistema informatizado (Sisrev/MS) o Imasul utilizará “Sistema de 

Logística Reversa” para se referir ao cadastro das informações referentes a um 

determinado ano-base, contendo breve descrição de seu sistema de logística reversa, 

metas quantitativas e listas de entidades representativas, empresas aderentes, 

operadores logísticos e recicladoras. 

 

 

5. Quero ser uma entidade gestora, o que devo fazer? 

Resposta: As entidades gestoras são pessoas jurídicas criadas para representar, 

parcialmente ou integralmente, perante o órgão ambiental e a sociedade civil, um 

setor que importe ou fabrique produtos, que após uso pelo consumidor, geram 

resíduos cuja destinação por meio de logística reversa é obrigatória. Como o 

processo de criação de uma entidade gestora nem sempre se dá de maneira ágil, 

estabelecemos que todo cadastro criado no Sisrev/MS será considerado, 
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automaticamente, perante o Estado de Mato Grosso do Sul, uma entidade gestora 

ou pessoa jurídica equiparável. 

Por este motivo, solicitamos que apenas as pessoas jurídicas, que atuarão como 

entidade gestora, cadastrem-se no Sisrev/MS, não havendo a necessidade das 

entidades representativas, empresas aderentes, operadores logísticos e recicladores 

participantes/integrantes do Sistema de Logística Reversa ligado a esta pessoa 

jurídica se cadastrarem no Sisrev/MS. 

 

6. Quem são as entidades representativas, empresas aderentes, 

operadores logísticos e recicladoras? 

Resposta: As entidades representativas são entes que representam empresas, 

porém geralmente não no âmbito das tratativas de logística reversa de embalagens 

em geral. Esses entes podem ou não participar das ações de educação ambiental e 

divulgação da logística reversa de um determinado setor. 

Embora, por definição, Empresas Aderentes, para fins da logística reversa de 

embalagens em geral de Mato Grosso do Sul, sejam pessoas jurídicas que se 

enquadram como fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes e que se 

encontrem representados por uma entidade gestora ou pessoa jurídica equiparável, 

para preenchimento no Sisrev/MS, exigimos apenas o preenchimento das empresas 

aderentes caracterizadas como importadores e detentores de marca que fabricam 

ou mandam fabricar de produtos que gerem embalagem em geral. 

Observar que no caso de fabricantes, este conceito inclui a fabricação direta e 

indireta (por meio de terceirização), mas não os fabricantes de meio de cadeia, cujo 

produto não se encontra sendo comercializado, em nome de sua marca, para o 

consumidor final. 

Os operadores logísticos são os entes primários responsáveis pela triagem e 

comercialização de materiais recicláveis. Isso é, são aqueles entes que recebem 
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resíduos recicláveis, realizam a triagem (em rejeitos e materiais recicláveis) e 

comercializam os materiais recicláveis, gerando uma nota fiscal (comprovante de 

destino) para comprovação relativa a esta comercialização. Esta classe é englobada 

pelas organizações de catadores de materiais recicláveis, as quais devem possuir 

preferência para fornecimento de comprovante de destino no Município em que se 

encontram, e empresas privadas que cumpram os requisitos estabelecidos. 

As recicladoras são pessoas jurídicas, licenciadas ou dispensadas de licenciamento, 

que atuam formalmente na compra dos materiais recicláveis dos operadores 

logísticos ou intermediários, na transformação destes em insumos (quando cabível) 

e na revenda destes aos fabricantes do mesmo ou de outros ciclos produtivos. 

 

 

7. Sou fabricante/importador/distribuidor/comerciante, devo me cadastrar 

no Sisrev/MS? Quem deve se cadastrar no Sisrev/MS? 

Resposta: Devem se cadastrar no Sisrev/MS as entidades gestoras ou pessoas 

jurídicas equiparáveis. Uma vez cadastrada e, sendo a representante parcial ou 

integral de um determinado setor, responsabilizar-se-á por fornecer uma lista das 

entidades representativas, empresas aderentes (fabricantes e importadores), 

operadores logísticos e recicladores de seu Sistema de Logística Reversa entre outras 

informações requeridas pelo órgão ambiental competente. 

Neste momento, os distribuidores e comerciantes não devem ser cadastrados como 

empresas aderentes no Sisrev/MS. Caso haja a necessidade de obter estes dados, o 

Imasul entrará em contato, por intermédio de seu representante legal, com as 

entidades gestoras ou pessoas jurídicas equiparáveis cadastradas. Devem ser 

observadas as responsabilidades de comerciantes e distribuidores, conforme 

instrumentos legais que discorrem sobre o tema de logística reversa, podendo o 

Imasul exigir, futuramente, a participação de distribuidores e comerciantes no auxílio 
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de execução das campanhas de divulgação ambiental ou mesmo a participação na 

cadeia de retorno (se estruturada e aplicável). 

 

 

8. Sou consumidor, qual é o meu papel na logística reversa de embalagens 

em geral? 

Resposta: O papel do consumidor na logística reversa de embalagens em geral é um 

dos mais importantes no sistema, o de separar os resíduos recicláveis de maneira 

adequada. A impureza neste tipo de resíduo dificulta a triagem realizada pelos 

operadores logísticos e inviabiliza a recuperação de alguns materiais por 

consequência da contaminação dos materiais, o que os leva a serem considerados 

como rejeitos e serem dispostos em aterros sanitários, diminuindo a vida útil destes 

e aumentando o gasto da Administração Pública com soluções ambientais. Custo 

este que poderia ser investido em outras áreas como segurança pública, educação, 

saúde, etc. 

Para saber mais sobre como segregar materiais recicláveis, recomendamos entrar 

em contato com o setor de educação ambiental da Prefeitura de seu Município e 

seguir as orientações sobre a melhor maneira de separar os materiais recicláveis. 

Quanto à logística reversa de embalagens em geral, o Imasul disponibilizará, 

anualmente, em sua página inicial do Sisrev/MS uma lista com informações de quais 

pessoas jurídicas se encontravam regulares quanto à logística reversa no Estado de 

Mato Grosso do Sul. Assim, o consumidor pode optar por marcas de produtos cuja 

disposição gere menor impacto ambiental, apoiando, assim a cadeia da reciclagem. 
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9. Como funciona a comprovação de cumprimento à logística reversa de 

embalagens em geral no Mato Grosso do Sul? 

Resposta: Para facilitar o entendimento, dividimos o processo em duas etapas: a de 

cadastro do Sistema de Logística Reversa e a de apresentação do Relatório Anual de 

Desempenho. 

Na primeira destas etapas, a entidade gestora ou pessoa jurídica equiparável deverá 

cadastrar seu Sistema de Logística Reversa para um determinado ano-base, 

contendo informações gerais, como a previsão de comprovação da meta, por grupo 

de material, para os próximos 4 anos (em %), e as listas de entidades representativas, 

empresas aderentes, operadores logísticos e recicladores que fazem parte de seu 

sistema. Esta primeira parte (de cadastro) ficará disponível até a data limite de envio 

de relatório anual, isso é, 31 de janeiro de cada ano. 

Na segunda etapa, de apresentação do Relatório Anual de Desempenho, a entidade 

gestora ou pessoa jurídica equiparável deverá: declarar a quantidade de embalagens 

inseridas no mercado sul-mato-grossense de todas as suas empresas aderentes, 

apresentar o complemento da documentação dos operadores logísticos 

participantes do sistema para comprovação de sua homologação, fazer upload das 

notas fiscais no Sisrev/MS e utilizar a massa delas como forma de comprovar a meta 

estipulada originalmente na primeira etapa (de cadastro do Sistema de Logística 

Reversa) de recuperação de materiais recicláveis. 

O Sisrev/MS só habilitará o envio do Relatório Anual de Desempenho no ano 

subsequente ao ano-base sendo comprovado, conforme cronograma de 

comprovação estabelecido no item “3. Cronograma de Comprovação de Logística 

Reversa de Embalagens em Geral pelo Sisrev/MS” deste manual. 

Uma vez que o Relatório tenha sido enviado e, após a fase de validações automáticas 

do Sisrev/MS e correções, quando cabíveis, realizadas pelas entidades gestoras ou 

pessoas jurídicas equiparáveis, o Imasul analisará as informações ali contidas e 
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poderá solicitar o cumprimento de pendências processuais. Na metade do mês de 

abril, o Imasul divulgará no Sisrev/MS uma lista de acesso público contendo as 

empresas que se encontrarão regulares perante a logística reversa no Estado de 

Mato Grosso do Sul durante o período de 14 de abril do ano de análise à 14 de abril 

do ano subsequente. 

 

 

10. Sou um fabricante/importador que faz parte de dois sistemas de logística 

reversa de embalagens em geral do Mato Grosso do Sul, como funciona a 

comprovação? 

Resposta: Caso um fabricante ou importador resolva fazer parte de dois sistemas de 

logística reversa, no momento de informar a quantidade, em massa, de embalagens 

inseridas em Mato Grosso do Sul, este deverá informá-las proporcionalmente. 

Para facilitar o entendimento, apresentamos o seguinte exemplo. Se a Empresa 

Aderente X insere 100 toneladas de embalagens no Estado de Mato Grosso do Sul, 

que estabeleceu, com base na meta mínima disponível em acordo setorial ou 

definida por órgão ambiental, sua meta de comprovação em 22% no Sistema de 

Logística Reversa cadastrado para o ano-base 2019, ela teria que comprovar um total 

de 22 toneladas para atingir a meta. 

Considerando que X está contemplada por dois Sistemas de Logística Reversa 

distintos, o Sistema A e o Sistema B, e escolheu comprovar 70% da meta estabelecida 

(15,4%) no Sistema A e 30% da meta estabelecida (6,6%) no Sistema B, ela deverá 

informar às duas entidades gestoras ou pessoas jurídicas equiparáveis (a 

responsável por A e a responsável por B) sobre esta porcentagem da meta 

estabelecida que deseja comprovar. 
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Assim, quando as entidades gestoras forem computar a massa de embalagens que X 

insere no Estado de Mato Grosso do Sul, a entidade gestora ou pessoa jurídica 

equiparável A deverá informar que X insere 70 toneladas (100 toneladas x 70% de 

comprovação da meta) no Estado, enquanto B deverá informar que X insere 30 

toneladas (100 toneladas x 30% de comprovação da meta). 

Realizando este cálculo, X terá que cumprir 22% nos dois Sistemas dos quais participa 

para que, quando somados, contabilizem os 22% sobre a quantidade mássica total 

inserida no Estado (100 toneladas). Caso o responsável pelo Sistema A ou B falhe em 

comprovar a meta estabelecida, X constará como irregular perante a Logística 

Reversa de embalagens em geral no Mato Grosso do Sul. 

 

 

11. Minha primeira comprovação no Sisrev/MS deve ocorrer para qual ano-

base? 

Resposta: Na comprovação da logística reversa de embalagens em geral, o Sisrev/MS 

apenas permitirá a criação e edição de Sistemas de Logística Reversa e de Relatórios 

Anuais de Desempenho para um determinado ano-base. Por exemplo, no ano de 

análise 2022 apenas se pode criar Sistema de Logística Reversa e Relatórios Anuais 

de Desempenho referentes ao ano-base 2020. Sucessivamente, no ano de análise 

2023, apenas se permitirá a criação desses referentes ao ano-base 2021. 

Contudo, nos casos onde a fabricante ou importadora teve seus produtos que geram 

embalagens em geral inseridos no Estado de Mato Grosso do Sul no ano de 2019 e 

não comprovou durante o período de comprovação do ano 2021, essas ficam sujeitas 

às penalidades previstas no Decreto n. 15.340/2019. 

Caso a empresa foi criada depois de 2019, deverá cumprir logística reversa conforme 

cronograma estabelecido no item “3. Cronograma de Comprovação de Logística 

Reversa de Embalagens em Geral pelo Sisrev/MS”. 
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12. Os operadores logísticos podem fornecer notas fiscais para mais de um 

sistema de logística reversa? Qual dos sistemas fica responsável pela 

homologação do operador logístico? 

Resposta: Sim, os operadores logísticos podem comercializar suas notas fiscais para 

mais de um Sistema de Logística Reversa, desde que não forneça a mesma nota fiscal 

para mais de um sistema. Para o Imasul, a homologação é imprescindível e quando 

for realizada por mais de uma entidade gestora no mesmo operador logístico, ambos 

os sistemas devem inserir os documentos descritos no decreto e resoluções.  

Caso o operador logístico tenha capacidade disponível para atender mais de um 

sistema, as entidades gestoras de cada sistema poderão negociar entre si como será 

feita a homologação do operador logístico em questão e ambas devem preencher os 

campos de homologação e apresentar a documentação pertinente. Ou seja, se 

realizada em conjunto, as entidades gestoras ou pessoas jurídicas equiparáveis 

podem custear apenas uma auditoria e apresentar o mesmo documento (Declaração 

de Capacidade Operacional) quando cadastrando o operador logístico em seu 

Sistema de Logística Reversa e respectivo Relatório Anual de Desempenho. 

A Declaração de Capacidade Operacional deverá estar datada e assinada por 

profissional habilitado da área de meio ambiente, não podendo ser assinada pelo 

próprio operador logístico ou por profissionais de outras áreas. 

 

 

13. Qual é a documentação obrigatória para operadores logísticos? 

Resposta: Além dos dados obrigatórios requeridos em formulário do Sisrev/MS, as 

entidades gestoras devem anexar, anualmente, os documentos de homologação de 

cada um dos operadores logísticos cadastrados no sistema, seguindo, no mínimo, o 

disposto em terceira nota explicativa, https://www.imasul.ms.gov.br/wp-

content/uploads/2020/10/Terceira-NotaExplicativa_Sisrev_LR.pdf. 

https://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/Terceira-NotaExplicativa_Sisrev_LR.pdf
https://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/Terceira-NotaExplicativa_Sisrev_LR.pdf
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A declaração de capacidade operacional deverá ser baixada do site do Imasul e 

preenchida por profissional habilitado da área de meio ambiente, em auditoria no 

operador logístico, seja da própria entidade gestora ou pessoa jurídica equiparável 

ou por ela terceirizada, não podendo ser assinada pelo próprio operador logístico ou 

por profissionais de outras áreas. 

 

 

14. Qual é o papel dos distribuidores e comerciantes na logística reversa de 

embalagens em geral? 

Resposta: Os distribuidores e comerciantes, além de participarem na execução das 

ações de educação ambiental e de planos de comunicação, devem se comunicar com 

os integrantes da sua cadeia logística para que o fabricante ou importador tenha 

conhecimento de sua responsabilidade perante a logística reversa no Mato Grosso 

do Sul. Além disso, os distribuidores e comerciantes devem estar atentos às situações 

descritas no Decreto n. 15.340/2019 para fins de responsabilização quando o 

fabricante ou importador que insere produtos neste Estado não se encontra situado 

e/ou não realiza a logística reversa em território sul-mato-grossense nos moldes do 

referido Decreto. 

 

 

15. Qual é o papel dos Municípios na logística reversa de embalagens em 

geral? 

Resposta: Os Municípios podem ter legislações específicas para o cumprimento da 

logística reversa. Quanto sua participação na logística reversa de embalagens em 

geral no Estado de Mato Grosso do Sul, tendo em vista o Decreto n. 15.340/2019, os 

Municípios podem atuar, juntamente às entidades gestoras, nas campanhas de 

divulgação, com o objetivo de promover a conscientização da população, 
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principalmente sobre a separação de materiais recicláveis em seus respectivos 

domicílios; e fornecendo apoio na execução das ações ambientais dispostas em 

Planos de Comunicação. Também podem auxiliar as organizações de catadores de 

materiais recicláveis e investir em programas sociais para garantir a inclusão social, 

geração de renda e melhoria das condições de trabalho dos catadores de materiais 

recicláveis de baixa renda. 

Desta maneira, o Município se beneficia, pois a melhor segregação gera um menor 

custo e maior vida útil na operação de aterros sanitários, ao mesmo tempo que 

diminui a desigualdade social ao estimular os catadores informais a se formalizarem, 

utilizando como um atrativo a renda adicional proporcionada pela comercialização 

de notas fiscais (comprovante de destino de materiais recicláveis). 

Já os entes obrigados a implantar e implementar a logística reversa de embalagens 

em geral, isso é, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 

contribuem com o meio ambiente e comprovam compliance com a legislação 

brasileira pertinente ao tema. 

 

 

16. Como a comprovação para modelos estruturantes funciona? 

Resposta: Quando necessário realizar a comprovação por modelos estruturantes, a 

entidade gestora ou pessoa jurídica equiparável deverá comunicar o Imasul com 

antecedência mínima de 6 meses em relação à data de apresentação do relatório 

anual de desempenho, com o objetivo de que haja tempo hábil para firmar termo de 

compromisso. Para estes sistemas, o termo de compromisso será obrigatório e, nele, 

será estabelecido os critérios para comprovação. Nestes casos, a comprovação 

ocorrerá por meio de apresentação de diversos documentos requeridos pelo órgão, 

bem como a apresentação das notas fiscais de investimentos em operadores 



18 
 

logísticos do tipo organização de catadores de materiais recicláveis e das notas fiscais 

comercialização de materiais recicláveis geradas por estes. 

Um valor mínimo, calculado com base em outros sistemas, será utilizado como 

referência para abatimento de massa de materiais recicláveis recuperada, porém 

estas e outras particularidades deverão ser acordadas com o órgão durante a 

elaboração do termo de compromisso. 

Ressaltamos que as entidades gestoras ou pessoas jurídicas equiparáveis 

interessadas em firmar um Termo de Compromisso para este tipo de comprovação 

deverão possuir significativa representatividade no setor, critério este a ser julgado 

pelo órgão ambiental competente. 

 

 

 

17. Estou tendo problemas com o sistema informatizado, como proceder? 

Resposta: Quaisquer problemas identificados, seja no cadastro pelo Siriema/MS 

quanto na utilização do Sisrev/MS, deverão ser reportados pelo e-mail: 

residuos.solidos@imasul.ms.gov.br. Ressaltamos que o sistema informatizado é 

novo e, como tudo, está sujeito a falhas, portanto, se em virtude de um problema 

persistente, a entidade gestora ou pessoa jurídica equiparável não conseguir atender 

aos prazos estabelecidos pelo Imasul, ela não será penalizada, devendo finalizar seu 

cadastro, envio de documentação ou Relatório Anual de Desempenho no prazo 

estipulado após a resolução do problema identificado. 
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18. Na lista de empresas aderentes, devo informar o CNPJ de ambas matriz e 

filiais? 

Resposta: Depende. O maior interesse em informar mais de um CNPJ no sistema é 

do próprio integrante. Os CNPJs informados na aba de empresas aderentes serão os 

utilizados para listar os empreendimentos que se encontram regulares perante à 

logística reversa de embalagens em geral no Estado de Mato Grosso do Sul em um 

determinado período. 

Recomendamos que o CNPJ informado seja do conjunto da 

fabricante/montadora/importadora/envasadora que contemplem toda a etapa de 

fabricação do produto, excluindo os CNPJs de fabricantes cujos produtos sejam 

insumos para outra cadeia de produção. No caso de fabricantes terceirizadas pelos 

detentores de marca, estas também devem se encontrar inseridas no sistema de 

logística reversa. Nesse sentido, também recomendamos que a entidade gestora ou 

pessoa jurídica equiparável avalie se é necessário informar o CNPJ de filiais que não 

são passíveis de logística reversa (armazém, silos, etc.). Por fim, quando, no relatório 

anual de desempenho, a entidade gestora ou pessoa jurídica equiparável for 

informar a quantidade de massa de embalagens inseridas no mercado sul-mato-

grossense dessas matrizes e filiais, devem tomar o cuidado para não repetirem o 

valor para cada filial, podendo acarretar, indevidamente, em uma massa sendo 

contabilizada mais de uma vez pelo Sisrev/MS. 

Por exemplo, a entidade gestora ou pessoa jurídica equiparável A cadastrou em seu 

sistema que a detentora da marca de razão social X insere 100 toneladas de 

embalagens anualmente em Mato Grosso do Sul. X possui a fabricante terceirizada Y 

e filiais Z (armazém) e W (envasadora). No Relatório anual de desempenho, quando 

A for declarar a massa de embalagens inserida no Estado de Mato Grosso do Sul de 

X, A deverá cadastrar em seu sistema, como empresas aderentes, X, Y e W, porém 

inserir o valor de 100 toneladas para X, 0 toneladas para Y, e 0 toneladas para W, pois 
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a massa de embalagens inserida no estado de Mato Grosso do Sul por este grupo de 

empresas que realizam a fabricação do produto (X, Y, W) é apenas uma e Z não deve 

ser informada no Sisrev/MS por ser um armazém. 
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3. Cronograma de Comprovação de Logística Reversa de Embalagens em Geral pelo 

Sisrev/MS 

 

Após a inserção dos produtos que gerem embalagens em geral no ano-base, a entidade gestora ou pessoa jurídica 

equiparável terá o ano subsequente em sua integralidade e o período até 31 de janeiro do ano que sucede este para:  

a) Levantar as informações de quantidade de embalagens de produtos inserida no Estado de Mato Grosso do Sul 

por suas empresas aderentes,  

b) Homologar os operadores logísticos que farão parte do sistema, adquirindo os comprovantes de origem e destino 

destes operadores; 

c) Cadastrar e enviar um sistema de logística reversa em relação ao ano-base; 

d) Cadastrar e enviar um relatório anual de desempenho, relativo ao sistema do ano-base em questão. 
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4. Diagrama de Fases de Comprovação Anual pelo Sisrev/MS 

 

Os marcos acima representam o dia informado até às 23:59:59 (GMT-4 - horário de MS). Assim, a Fase 0 se encerra às 

23:59:59 do dia 31/01 e a Fase 1 se inicia às 00:00:00 do dia 01/02. A transição entre as outras fases segue o mesmo princípio. 

O processo de análise é dividido em duas partes, onde a primeira delas se refere à validação automática, que começa 

à medida que as notas fiscais forem adicionadas e, caso tenham sido adicionadas antes do prazo final do relatório anual de 

desempenho, o usuário conseguirá acessar e editar as informações. Não há problemas em enviar o relatório com 

irregularidades, pois após a validação automática, os usuários, cujo relatório possua pendências de validação automática, 
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serão notificados sobre elas no e-mail cadastrado no Sisrev/MS e poderão editar as informações e adequar suas notas 

fiscais/operadores logísticos para comprovação.  

Uma vez terminada a validação automática, o Imasul analisará manualmente os relatórios pertinentes, podendo emitir 

ofícios de pendência nos casos em que julgar cabíveis.
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5. Operacionalização do Sisrev/MS 

5.1 Criando o Login e Acessando o Ambiente 

O processo de cadastramento pode ser feito tanto no Siriema/MS quanto no 

Sisrev/MS, não havendo necessidade de se cadastrar nos dois sistemas. 

É importante ressaltar que, caso haja erro em qualquer uma das etapas de 

operação do Siriema/MS ou do Sisrev/MS, o usuário deverá entrar em contato com o 

órgão pelo e-mail: residuos.solidos@imasul.ms.gov.br. 

Caso o usuário já possua um login no Siriema/MS, este deve pular para o próximo 

parágrafo de instrução. Caso contrário, para se cadastrar, o usuário deverá acessar este 

link: http://siriema.imasul.ms.gov.br/public/pessoa/default.xhtml e entrar na seção de 

cadastro para Pessoa Jurídica utilizando o CNPJ ou se cadastrar diretamente no 

Sisrev/MS pelo botão “Cadastrar-se” na página inicial disponível no seguinte link 

https://sisrev.imasul.ms.gov.br. 

 

about:blank
http://siriema.imasul.ms.gov.br/public/pessoa/default.xhtml
https://sisrev.imasul.ms.gov.br/
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Não se preocupe caso ocorra um erro ao finalizar o preenchimento e clicar em 

“Criar usuário”. Após isso, o usuário deve realizar o login usando as credenciais de CNPJ 

e senha cadastradas em um dos dois sistemas (Siriema ou Sisrev). 

Caso o usuário tenha realizado todos os procedimentos anteriores, visualizará a 
seguinte tela: 
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Acessando o botão “Dados Cadastrais”, o usuário poderá verificar os dados 

cadastrais já informados. Note que a pessoa que se cadastra no Sisrev é 

automaticamente considerada uma Entidade Gestora ou pessoa jurídica equiparável. Ao 

final desta página, existe uma seção chamada “Usuários com acesso”. Nesta seção, a 

Entidade Gestora ou pessoa jurídica equiparável pode conceder acesso a pessoas, 

jurídicas ou físicas (cadastradas no Siriema/MS), clicando no botão “Novo Usuário” e 

preenchendo os dados. Recomendamos cautela quanto a esta prática, visto que o 

usuário com acesso concedido também poderá editar as informações do ambiente. 

 

Caso o usuário tenha se cadastrado no Sisrev/MS, não tenha a intenção de atuar 

como entidade gestora e deseja excluir este cadastro, esta opção encontra-se disponível 

logo abaixo do controle de usuários. Uma vez concluídas as alterações necessárias nesta 

seção, clique no botão “Voltar” para retornar à página inicial. 

Se o usuário optou por realizar a exclusão de seu cadastro do Sisrev/MS, 

informamos que o ato de exclusão apenas inativa o cadastro. Desta maneira, se o 

usuário realizar login novamente no Sisrev/MS, seu cadastro será reativado e seu 

cadastro será tratado como “ativo”. 
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A comprovação da logística reversa de embalagens em geral é realizada em duas 

etapas: 

 

Na Etapa 1, o usuário deverá criar um sistema para um determinado ano-base. 

Neste, deverá fazer uma breve descrição do sistema, informar as metas que planeja 

atingir e cadastrar suas entidades representativas, empresas aderentes, operadores 

logísticos e recicladoras (ver item 11. do FAQ para definições). 

Embora a comprovação das etapas seja realizada de maneira distinta, as duas 

possuem o mesmo prazo final de entrega, até 31 de janeiro de cada ano, salvo se 

alteradas por instrumentos legais. 

É importante que o preenchimento ocorra de forma ordenada, sendo necessário 

preencher a Etapa 1 para conseguir preencher o relatório na Etapa 2, pois o relatório faz 

referência ao sistema cadastrado. 
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5.2 Cadastrando um Sistema de Logística Reversa 

Ao clicar no botão indicado na figura acima, referente à Etapa 1, existirá a opção 

de adicionar um novo sistema clicando em “+” ou o usuário pode consultar sistemas já 

enviados na tabela localizada logo abaixo. 

 
É importante ressaltar que esta aba não mostra os resultados obtidos na 

comprovação da logística reversa, mas apenas um “plano” do que se pretende 

comprovar na Etapa 2 (apresentação do relatório anual de desempenho). 

Quando da adição de um novo sistema, deve-se informar para qual ano-base 

aquele sistema está sendo criado. Caso o usuário esteja criando um novo sistema para 

um sistema de ano-base já criado e para o qual, um relatório anual de desempenho não 

tenha sido enviado ainda, a ação garantirá status de “substituído” para o sistema 

previamente enviado, e o novo sistema deverá ser enviado ao final de seu 

preenchimento. Se um relatório anual de desempenho referente àquele sistema/ano-

base já foi enviado, não será possível cadastrar um novo sistema para o mesmo ano-

base. Para melhor exemplificar, veja o diagrama abaixo: 
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Percebe-se que ao criar um sistema novo para o ano-base de 2019, o primeiro 

sistema criado, assumiu o status de “substituído”, não podendo ser utilizado como 

referência para apresentação do relatório anual de desempenho.  

 

Para continuar o preenchimento do novo sistema, o usuário deverá clicar em 

“Editar”. A ação fará com que o sistema abra uma tela com 5 áreas de preenchimento: 

1- Dados Gerais, 2- Entidades Representativas, 3- Empresas Aderentes, 4- Operadores 

Logísticos e 5- Recicladoras. 
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O código ou número de processo (SISREVXXXXXX/ANO) é gerado 

automaticamente para cada sistema cadastrado em um determinado ano-base. Este 

número de processo deverá ser utilizado pelo usuário sempre que precisar se 

comunicar oficialmente com o órgão ambiental. 

Na área indicada pela seta vermelha os dados inseridos no cadastro serão 

preenchidos de forma automática, constando como uma entidade gestora ou pessoa 

jurídica equiparável no Sisrev/MS. Esse é o principal motivo pelo qual entes que não 

sejam considerados entidades gestoras ou pessoas jurídicas equiparáveis (como por 

exemplo as empresas aderentes, prefeituras, entre outros), não devem se cadastrar no 

Sisrev/MS. 
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Ainda na mesma página, mais abaixo, o usuário deve informar o tipo de 

operacionalização realizada em seu sistema, sendo as opções: “Apoio às Centrais de 

Triagem”, também conhecida por modelo estruturante; e a de “Sistema de Crédito de 

Reciclagem”. Dependendo de qual opção for marcada, algumas etapas de 

preenchimento do relatório anual de desempenho podem mudar. 

Abaixo deste campo, o usuário deverá preencher as metas previstas para a 

comprovação nos próximos quatro anos, por grupo de material reciclável, e no mínimo 

22%, informando adiante se um termo de compromisso já foi firmado com o estado de 

Mato Grosso do Sul para o tipo de resíduo abrangido por este sistema. Ressaltamos que 

não é necessário possuir um Termo de Compromisso com o estado de Mato Grosso do 

Sul para cadastrar informações no Sisrev/MS e, consequentemente, cumprir a logística 

reversa de embalagens em geral. 
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Se todos os campos desta aba foram preenchidos, a entidade gestora poderá 

clicar em “avançar”, indo para a aba de preenchimento das entidades representativas 

(opcional). 

 

Nesta seção, recomenda-se que sejam adicionadas as entidades representativas 

que participarão do sistema, seja na campanha de divulgação ou financeiramente 

através de programa socioambiental. As entidades representativas podem ser 

adicionadas clicando no botão verde “+ Entidades representativas” e preenchendo o 

formulário na janela do tipo modal aberta. 

A partir do preenchimento desta seção, um botão amarelo com o texto “Verificar” 

estará disponível. A função dele é informar o usuário sobre quais preenchimentos se 

encontram pendentes para que o sistema possa ser enviado. Se clicado neste momento 

do preenchimento, acusará que ainda devem ser preenchidas as abas de empresas 

aderentes e operadores logísticos (obrigatórias). 
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O restante das abas de cadastro de sistema (empresas aderentes, operadores 

logísticos e recicladoras) seguirão este mesmo estilo de layout, portanto, o método de 

cadastramento será o mesmo. 

Clicando no botão “avançar”, o usuário será redirecionado para a página de 

cadastro de empresas aderentes. 

 

Como pode ser visto na figura acima, o funcionamento desta aba se assemelha 

ao da aba de cadastro de entidades representativas. 

Clicando em “+ Empresas aderentes” para adicionar uma nova empresa, uma 

janela do tipo modal se abrirá, onde as informações do formulário devem ser 

preenchidas. Listagens pré-existentes de empresas aderentes podem ser importadas 

para os sistemas, realizando-se o upload de um arquivo “.CSV”. 
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O usuário deve se atentar ao preenchimento, pois alguns campos são 

obrigatórios. No campo “Interlocutor da Empresa Aderente”, o usuário não precisa, 

necessariamente, informar os representantes legais daquela empresa, mas sim o meio 

de contato oficial caso o Imasul necessite entrar em contato com a Entidade Gestora ou 

pessoa jurídica equiparável. 

O preenchimento da seção de Operadores Logísticos ocorre de maneira análoga 

ao mostrado em outras telas, sendo que, no mínimo, um operador logístico deve ser 

informado para conseguir avançar de tela. 
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Para a tela de cadastro de recicladoras, a qual pode ser conferida a seguir, o 

preenchimento também ocorre de maneira análoga, porém, por enquanto, não há 

obrigação em a entidade gestora preencher as informações desta tela. 
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5.3 Cadastrando um Relatório Anual de Desempenho 

5.3.1 Procedimento Inicial e Declaração de Massa 

Conforme o item “4. Diagrama de Fases de Comprovação Anual pelo Sisrev/MS”, 

o Relatório Anual de Desempenho deve ser cadastrado, anualmente, pelas entidades 

gestoras até o dia 31 de janeiro de cada ano, podendo editar os dados do referido 

relatório somente até esta data. 

Após o dia 31 de janeiro, o sistema será bloqueado para edição automaticamente, 

impedindo qualquer edição até a finalização das validações automáticas. As empresas 

aderentes que não cumprirem este prazo ficarão inaptas a comprovar a realização da 

logística reversa no ano em questão e, portanto, serão consideradas irregulares, quanto 

ao cumprimento da logística reversa no Estado, para o período de regularidade que se 

estende até 14 de abril do ano subsequente à comprovação. 

 

Nesta etapa, ao clicar no botão indicado na figura, o usuário será redirecionado 

para a página da tabela que contém o(s) plano(s) cadastrado(s) e os status de análise, a 

serem atualizados pela equipe técnica do Imasul. Os status possíveis são “Enviado”, no 

caso de o relatório não ter sido analisado ainda ou estar passando por validações 
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automáticas, “Pendente”, caso alguma irregularidade tenha sido identificada, “Em 

Análise”, quando o Imasul estiver realizando sua análise manual do relatório, e 

“Finalizado” após emissão do parecer de análise final do Imasul. 

 

Ressaltamos que a análise do Imasul pode identificar pendências específicas nas 

validações manuais. Quando isto acontecer, o status retornará ao “Pendente” e o Imasul 

enviará uma comunicação para a entidade gestora, solicitando que cumpra a pendência 

dentro do prazo estipulado pelo órgão. Quando o Imasul entender que a pendência 

identificada não é passível de correção, o status da análise mudará para “Finalizado” 

automaticamente, podendo significar um deferimento ou indeferimento. Este resultado 

só será de conhecimento público após a publicação no Diário Oficial Eletrônico deste 

Estado, garantindo a isonomia de análise. 

É importante notar que a navegação pelo relatório anual de desempenho ocorre 

de maneira análoga ao preenchimento do sistema de logística reversa, visto que existem 

as abas superiores não navegáveis (Introdução, Declaração de Massa, Homologação de 

Operadores, Notas Fiscais, Resumo) que indicam em qual etapa de preenchimento o 

usuário está.  

Os relatórios anuais de desempenho sempre estarão atrelados a um sistema de 

logística reversa previamente cadastrado. Na última coluna da tabela, apresentada na 
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figura acima, ao clicar na opção “clique para mais detalhes”, abrir-se-á a página de 

Introdução (ilustrada na figura abaixo), onde constarão, primeiramente, a informação 

sobre qual sistema (código SISREVXXXXXX/ANO) está sendo utilizado para gerar este 

relatório anual de desempenho; e, em seguida, a tabela de revisões de Relatórios já 

cadastrados, onde existirá um histórico de incongruências, alterações e milestones sobre 

o processamento do relatório anual apresentado, contendo detalhamento de data, 

horário e o conteúdo revisado, bem como o status de cada análise.  

 

Ressaltamos que este mesmo campo “Lista de Revisões do Relatório” se encontra 

espelhado na aba “Resumo”, para facilitar a visualização de incongruências nos mais 

variados casos que podem se apresentar. 

Atenção! É importante ressaltar que é por meio deste campo que o Imasul 

enviará os Ofícios de Pendências gerados, bem como emitirá outras comunicações 

pertinentes. 

Na fase 3 do referido diagrama, o Imasul realizará as análises em ordem aleatória 

e, emitirá as pendências conforme as análises forem finalizadas, dando prazo de 

resposta similar a todas as entidades gestoras comunicadas. 
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Clicando em “avançar” no início ou final da página, abre-se a aba de Declaração 

de Massa, onde a entidade gestora deverá preencher as quantidades, em toneladas, de 

embalagens de metal, plástico, vidro e papel/papelão inseridas no mercado sul-mato-

grossense no ano-base a que se refere, considerando a massa total de todas suas 

empresas aderentes. Conforme constante no Decreto n. 15.340/2019, estas 

informações são autodeclaratórias. 
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5.3.2 Homologação de Operadores Logísticos 

Após o salvamento, uma mensagem de confirmação aparecerá. Selecionando 

“ok”, pode-se avançar para a aba de “Homologação de Operadores”. 

 
Nesta aba, todos os operadores logísticos cadastrados pela Entidade Gestora na 

Etapa 1 aparecerão na tabela indicada na figura, com o status de análise das 

informações e documentos inseridos para cumprimentos dos incisos I, II, III, IV, V e VI do 

art. 6°, do Decreto n. 15.340, de 23 de dezembro de 2019. Os status possíveis estão 

listados na tabela abaixo. 

Status Indicação 

Validando dados 
automáticos 

Quando o sistema acusa o recebimento dos documentos e analisa 
as notas fiscais quanto sua validade e unicidade. 

Pendente 
Quando uma irregularidade foi identificada na validação 

automática ou manual. 

Em análise 
Quando os documentos e informações necessitam de validação 

manual pelo técnico do Imasul 

Aguardando prazos 
regulamentares 

Quando o sistema em questão está aguardando a finalização de 
verificação de todos os demais sistemas para conferência de 

unicidade e outras validações. 

Finalizado Após publicação do resultado da logística reversa de embalagens 
em geral no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS). 
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No Sisrev/MS, ao passar o cursor do mouse sobre cada inciso ou status da tabela 

é possível verificar ao que cada um se refere. Nesta seção, é comum que os itens 

possuam diferentes status, mesmo após a análise manual. 
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Para inserir novos operadores logísticos na lista, basta clicar no botão “+ 

Operadores Logísticos”, acima da tabela. Independentemente de ter adicionado novos 

operadores logísticos no sistema, nesta seção o usuário deve adicionar, para todos os 

operadores logísticos cadastrados, o restante da documentação prevista no referido 

Decreto e na Resolução Semagro n. 698/2020, conforme progressão de exigência 

estabelecida na terceira nota explicativa. Para informar estes dados e adicionar os 

documentos pertinentes é necessário clicar em “Regularizar”, nas linhas da última 

coluna da tabela. 

Nesta opção serão abertas as janelas abaixo: 
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 O preenchimento dos campos de Registro Fotográfico, Coordenadas 

Geográficas, Declaração de Capacidade Operacional e Capacidade Contratada é 

obrigatório. O campo “Capacidade Contratada” é de preenchimento opcional quando o 

operador logístico for: 

● Organização de catadores de materiais recicláveis;  

● Empresa privada, desde que tenha apresentado nota(s) fiscal(is) de entrada 

para comprovação de origem. 

 

O modelo de Declaração de Capacidade Operacional está disponível no site do 

Imasul para ser baixado e deve ser preenchido pelos auditores da entidade gestora ou 

auditoria terceirizada, conforme a alínea c, do inciso III, da Resolução Semagro nº 

698/2020. As informações deste documento têm por objetivo 1- informar ao órgão 

ambiental a situação atual do operador logístico, e 2- demonstrar ao órgão ambiental a 

capacidade máxima de triagem de resíduos recicláveis (pré-triagem) que o operador 

logístico possuirá quando extrapolando a situação atual para cenário de operação em 

capacidade máxima, isso é, considerando: o máximo de empregados trabalhando no 
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máximo de esteiras possíveis de serem alocadas na Unidade de Triagem de Resíduos 

Recicláveis, triando o máximo de resíduos possíveis com o expediente mais longo 

possível. 

Já a Capacidade Contratada deve estar de acordo com a soma de todos os 

contratos, acordos e parcerias vigentes, firmados entre o operador logístico e a origem 

dos resíduos em questão (prefeitura – coleta seletiva, empresas coleta em geradores 

específicos) para realização de serviços de triagem de resíduos recicláveis e 

comercialização de materiais recicláveis. É nesta seção que se deve apresentar a 

documentação que comprove a origem do resíduo reciclável quando as notas 

fiscais de entrada não existem ou são insuficientes na contabilização de massa de 

entrada. 

5.4 Comprovação de Origem e Destino 

As medidas de aceite das documentações são baseadas em questões de 

segurança e, por este motivo, não se aceita comprovações de entrada provenientes de 

agentes intermediários ou de ponta de cadeia (sucateiros, recicladores, atravessadores, 

de processo produtivo, etc.).  

Para a comprovação da origem, aceita-se as de fontes que comprovam, da melhor 

forma possível, que o material é pós-consumo e compõe a fração seca dos resíduos 

sólidos urbanos ou é equiparável a ela, conforme consta no Decreto n. 15.340/2019. 

Desta forma, listamos abaixo alguns exemplos de documentos aceitos atualmente: 

● Que comprove massa proveniente de pessoas físicas (notas fiscais, recibos de 

pesagem, simples demonstrativos), respeitando o limite atual de 50 

t/CPF/ano. Atenção: este limite não é zerado a cada ano que se passa. Uma 

vez esgotada a cota de 50 t de entrada daquele CPF em um determinado ano, 

nenhum comprovante emitido naquele ano será aceito em comprovações 

futuras. 
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● Contrato ou outro documento aceito pelo órgão (pode enviar e-mail para 

consulta quando em dúvida), comprovando a coleta de uma determinada 

massa de resíduos recicláveis ou materiais recicláveis provenientes de grande 

gerador (exceto as geradas em processo produtivo industrial) e tendo como 

ente responsável pela triagem o operador logístico em questão. 

● Contrato ou outro documento aceito pelo órgão, comprovando a entrada de 

resíduos recicláveis ou materiais recicláveis no operador logístico 

provenientes de coleta seletiva, Locais de Entrega Voluntária - LEVs ou 

Ecopontos. 

Ressalta-se que a apresentação dos documentos listados não garante a 

aprovação de massa neles contida. Por se tratarem de documentos que raramente 

possuem rastreabilidade, a aprovação deste tipo de documentação fica a critério do 

órgão ambiental com base em análise técnica e de razoabilidade. 

Atenção! Para as comprovações relativas ao ano-base de 2021 em diante, a única 

forma de comprovar a origem, quando de operadores logísticos privados, será 

utilizando as notas fiscais emitidas como “controle de estoque/entradas”. 

Quanto às massas de entrada provenientes de pessoas físicas (CPF), a 

comprovação durante as fases 0, 1 e 2 de acordo com o Diagrama de Fases de 

Comprovação Anual pelo Sisrev/MS (Item 4), ocorrerá em um sistema first come, first 

served, isto é, as entidades gestoras ou pessoas jurídicas equiparáveis que primeiro 

apresentarem as notas fiscais de entrada poderão usufruir da cota de massa disponível 

para aquele CPF referente ao ano de emissão da nota fiscal. Uma vez que o limite de 50 

t/CPF/ano for atingido, nem esta nem outras entidades gestoras ou pessoas jurídicas 

equiparáveis, que apresentarem comprovantes de entrada referente ao CPF e ano em 

questão, terão as massas de entrada aprovadas. 

Os comprovantes de origem provenientes de pessoas físicas (CPF), apresentados 

no campo “Capacidade Contratada”, serão analisados somente durante a fase 3, 4 e 5 
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de acordo com o Diagrama de Fases de Comprovação Anual pelo Sisrev/MS (Item 4) e 

distribuído proporcionalmente entre as entidades gestoras ou pessoas jurídicas 

equiparáveis, de modo que, quando somados com a massa validada das notas fiscais de 

entrada, não extrapolem o limite de 50 t/CPF/ano. Desta forma, como a distribuição 

depende de análise manual, nem sempre a entidade gestora ou pessoa jurídica 

equiparável terá toda a massa de entrada proveniente destes comprovantes aprovada. 

Recomendamos que a entidade gestora ou pessoa jurídica equiparável se atente 

aos casos onde uma nota fiscal possui como tomador o Presidente (CPF) da organização 

de catadores (sétima nota explicativa emitida pelo Imasul). 

Nos casos onde a comprovação de origem se tratar de contrato firmado entre 

operador logístico e grandes geradores de resíduos recicláveis pós-consumo, o órgão 

ambiental poderá decidir entre realizar o desbloqueio integral ou proporcional da massa 

de saída originalmente bloqueada pela ausência de entrada, se considerar razoáveis as 

informações constantes no Contrato ou instrumento equiparável; ou solicitar, por meio 

do ofício de pendência, detalhes específicos sobre a execução do contrato no que é 

pertinente à entrada de resíduos recicláveis ou materiais recicláveis no operador 

logístico em questão. 
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Nesta tela, pode-se visualizar quatro colunas: “Entrada lida”, “Entrada 

Aprovada”, “Saída Lida” e “Saída Aprovada”. 

A primeira, “Entrada Lida”, e a terceira, “Saída Lida”, mostram os valores de 

massa das notas fiscais de entrada e saída respectivamente ao término de sua leitura, 

porém a entrada ou saída só é aprovada após verificação de unicidade no Sisrev/MS, 

validação na receita federal e rastreamento de cadeia de reciclagem (nas notas de saída). 

Assim, se a nota fiscal inserida não for inserida no formato correto (.xml), ela não será 

lida. 

A segunda, “Entrada Aprovada”, refere-se à quantidade de massa extraída de 

notas fiscais de entrada após as validações automáticas realizadas pelo Sisrev/MS, 

sendo que, para operadores logísticos do tipo empresa privada, são as notas fiscais 

onde o operador logístico é o emissor e destinatário da própria nota (nota fiscal de 

“controle de estoque”); notas fiscais emitidas para outras pessoas físicas e jurídicas que 

comprovem, no mínimo a entrada de resíduos recicláveis nos operadores logísticos; e, 

por último e, temporariamente, contratos firmados entre o operador logístico e o 

requerente do serviço de triagem e comercialização realizado pelo referido operador. 

Já para operadores logísticos do tipo organização de catadores de materiais 

recicláveis, este dado assumirá o mesmo valor de saída até que o Estado note um avanço 

da formalidade e do preparo das organizações de catadores de materiais recicláveis ou 

defina um prazo limite para o tema. 

A quarta, “Saída Aprovada”, diz respeito à quantidade em massa de materiais 

recicláveis comercializados, extraída das notas fiscais de saída emitidas pelo operador 

logístico em favor de fabricantes e indústrias de reciclagem com CNAEs compatíveis ao 

material reciclável enviado ou, aceito temporariamente, notas fiscais de entrada em um 

intermediário/reciclador/fabricante, após todas as validações automáticas realizadas 

pelo Sisrev/MS. 
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Ressaltamos que só haverá saída aprovada quando houver massa de entrada 

suficiente para desbloqueá-la, no caso dos operadores logísticos privados, e 

automaticamente, quando o operador logístico se tratar de uma organização de 

catadores de materiais recicláveis. Lembramos que para que a massa de saída seja 

aprovada, o comprovante de origem e o comprovante de destino devem ser referentes 

ao mesmo ano.  

Atenção! Em alguns casos, o Sisrev/MS pode mostrar uma massa de entrada 

aprovada superior à massa de saída lida e, ainda assim, não aprovar toda esta massa. 

Isso geralmente ocorre porque parte ou toda massa de saída lida foi emitida em um ano 

para o qual a entidade gestora ou pessoa jurídica equiparável não apresentou 

comprovantes de origem em quantidade suficiente. Atualmente o Sisrev/MS não mostra 

o detalhamento das massas por ano, então este controle deve ser feito pela própria 

entidade gestora ou pessoa jurídica equiparável até que tal ferramenta tenha sido 

implementada. 
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Com o objetivo de facilitar o entendimento sobre as notas fiscais, verifique abaixo no Fluxograma de Situações 

Possíveis de Regularização quanto à comprovação da meta quantitativa no Sisrev/MS. 
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As notas fiscais devem ser anexadas no campo destacado na figura acima. 

Ressalta-se que as notas fiscais de entrada e saída (segunda janela), referentes à 

comprovação de origem e destino, respectivamente, devem ser inseridas no formato 

XML, para que o sistema possa reconhecê-las, caso contrário o Sisrev/MS mostrará o 

status “Erro na Leitura” e a massa de materiais recicláveis daquela nota fiscal não será 

contabilizada no cálculo. 

Havendo certificado digital, as notas neste formato podem ser obtidas 

diretamente no site do Ministério da Fazenda e das Secretarias de Fazenda (verificar 

disponibilidade). 

Após o preenchimento das informações e envio de documentos, clicando em 

“Concluir”, pode-se avançar para a aba “Notas Fiscais”, onde estarão listadas todas as 

notas inseridas na opção “Regularizar” da aba anterior, porém sem a divisão por 

operador logístico. Nesta página pode-se visualizar todas as notas fiscais subidas, 

inclusive o status de verificação das notas, sendo que as possibilidades deste são: 

“Validada”, “Em processamento”, “Arquivo inválido ou duplicado”, “Lido com sucesso”, 

“Colidente com outro programa”, “Colidente”, “Entrada considerada”, “Rastreada para 

outro operador”, “Bloqueada por entrada não comprovada”, “Reciclador não 

homologado”, “Cancelada”, “Validando”. 
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Na tabela abaixo, pode-se conferir o que quer dizer cada um dos status descritos: 

Status Indicação 
Massa 

contabilizada 
Em processamento A leitura do arquivo subido está sendo realizada. Não 

Arquivo inválido ou 
duplicado 

Não foi possível a leitura do arquivo subido devido 
à extensão/formato do arquivo ou o arquivo já foi 

subido anteriormente. 
Não 

Lido com sucesso 
O arquivo de nota fiscal apresentado foi lido com 

sucesso. 
Não 

Colidente ou 
Colidente com 

outro programa 

A mesma nota fiscal foi identificada em dois 
sistemas de logística reversa 

Não 

Entrada 
considerada 

A entrada foi contabilizada. Este status aparece 
quando um operador logístico apresentou nota 

fiscal de entrada em nome de uma organização de 
catadores, pessoa física (CPF) ou outra origem 

Sim 
(entrada 

aprovada) 
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reconhecida como de pós-consumo pelo Sisrev/MS 
(shoppings, restaurantes, etc.). 

Rastreada para 
outro operador 

A nota fiscal apresentada foi emitida por um 
intermediário em favor de um operador logístico. 

Sim 
(saída aprovada1) 

Bloqueada por 
entrada não 
comprovada 

Não apresentou notas fiscais de entrada para 
comprovação de origem ou a documentação para 
comprovação de origem ainda será analisada na 

fase de análise manual do Imasul. 

Não 

Reciclador não 
homologado 

O reciclador para o qual o comprovante de destino 
(nota fiscal) foi emitido não é reconhecido como 

reciclador pelo Sisrev/MS (não consta no Anexo III). 
Não 

Cancelada 
Após validação na Receita Federal, identificou-se 

que a nota fiscal não é válida. 
Não 

Validando 
A nota fiscal lida está sendo validada na Receita 
Federal e quanto a sua unicidade (colidência). 

Não 

Validada A nota fiscal foi contabilizada para comprovação. 
Sim 

(entrada ou 
saída aprovada) 

As notas fiscais que se encontrarem com o status “Cancelada” poderão ser 

contabilizadas se, durante a fase 4 de correções de pendências manuais, a entidade 

gestora ou pessoa jurídica equiparável apresentar carta de correção, desde que esta 

esteja em consonância com o §1º, do Art 7º, do Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 

1970 (CONFAZ), que dispõe: 

“[...] § 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro 

ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado 

com: 

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, 

diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação [...]” 

Atenção! As notas fiscais de entrada, emitidas como comprovantes de destino, 

excepcionalmente para o caso de organização de catadores, como ilustrado no item 2 e 

4 do Fluxograma de Situações Possíveis de Regularização deverão ser adquiridas, 

                                                           
1 Massa validada somente se houver comprovação de que a massa foi rastreada até um reciclador conforme Anexo III. 
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obrigatoriamente, pela entidade gestora ou pessoa jurídica equiparável, diretamente do 

operador logístico, sendo que o Imasul poderá, a qualquer momento, solicitar a 

comprovação de aquisição dessas notas fiscais para fins de fiscalização, conforme 

sétima nota explicativa. 

Tal medida visa evitar que intermediários sejam remunerados pela logística 

reversa, pois o foco é providenciar remuneração adicional ao operador logístico, 

sobretudo às organizações de catadores de materiais recicláveis de baixa renda. 

Além disso, nos itens 3 e 4 do Fluxograma de Situações Possíveis de Regularização, 

quando um comprovante de origem for apresentado em nome de um intermediário, o 

Sisrev/MS realizará a conferência do CNAE podendo bloquear a aprovação de massa de 

saída, conforme o Anexo III. Em alguns casos, a entrada também poderá ser bloqueada 

caso o comprovante de origem ou CNAE seja identificado pelo Sisrev/MS como gerador 

de resíduo diferente de pós-consumo. 

As notas fiscais, quando clicadas, mostrarão informações básicas para consulta das 

entidades gestoras, como pode ser visto na imagem abaixo. 
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Na última aba, “Resumo”, estão sintetizadas as informações preenchidas nas abas 

anteriores e validações conforme a tela de operadores logísticos. Na tabela 

“Quantidades por Operador” estarão listadas as massas de resíduos comercializadas 

filtrada por Operadores Logísticos de acordo com os valores das notas fiscais inseridas. 
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O campo “Lista de Revisões do Relatório” se encontra espelhado com o 

encontrado na primeira aba de preenchimento do relatório anual de desempenho e 

será constituído por um histórico de pendências identificadas no sistema e comunicação 

realizada com o Imasul. 

Após checar as informações e para finalizar esta etapa, basta clicar em “Enviar 

Relatório”, para que o preenchimento seja salvo e enviado para análise do Imasul. 

 

Uma vez que o relatório anual de desempenho tenha sido enviado, o sistema 

procederá com as validações conforme as fases do item “4.Diagrama de Fases de 

Comprovação Anual pelo Sisrev/MS”. 
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6. Massas Excedentes 

Após a comprovação em um determinado ano, caso a entidade gestora ou pessoa 

jurídica equiparável possua massa validada superior à meta comprovada, o Sisrev/MS, 

inicialmente, de forma manual, e posteriormente, de forma automática, realizará a 

liberação da utilização desta massa em comprovações futuras. 

A massa liberada será a que possuir o par validado de comprovante de origem e 

destino referentes a um mesmo ano. O Sisrev/MS utilizará primeiro as massas de 

materiais recicláveis comercializadas em período mais antigo até que a meta seja 

atingida. Em seguida, na medida do possível, a massa de saída aprovada restante (massa 

de recuperação excedente) será desvinculada das notas fiscais, porém continuando com 

as seguintes informações atreladas a ela: ano de validação da massa e grupo de material 

validado.  

Como o módulo de massas excedentes do Sisrev/MS é relativamente novo, pode 

ser que a entidade gestora ou pessoa jurídica equiparável não consiga visualizar o 

detalhamento da quantidade de massa excedente filtrada pelo ano na qual se encontra 

validada. No esquema abaixo, por exemplo, o saldo de massa excedente de metal 

aparecerá para a entidade gestora ou pessoa jurídica equiparável como 55,6 t, contudo, 

por enquanto, esta não terá como saber que esta massa excedente é composta por 50,6 

toneladas referentes a 2018 e 5 toneladas referentes a 2020. 

O esquema abaixo ilustra melhor como funcionará a regra para as massas 

excedentes. 
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Nota-se que nos casos onde houve excesso de entrada aprovada, porém não 

houve saída lida, a massa de entrada aprovada seria perdida (círculos e setas 

vermelhas). Para este caso, o Imasul disponibiliza a opção da entidade gestora ou 

pessoa jurídica equiparável enviar um e-mail, para o suporte (“Item 7 - 

Suporte/Atendimento”), solicitando a remoção de notas fiscais de entrada aprovadas 

utilizadas nas comprovações finalizadas referentes a anos-base anteriores. Tal 

solicitação será atendida somente nos casos onde: o ato de remoção de massa de 

entrada aprovada não implicar em alteração do resultado de massa total de materiais 

recicláveis recuperada comprovada. 

Atenção! Ressaltamos que para a comprovação da logística reversa de 

embalagens em geral referente ao ano-base 2020 em diante, recomendamos que a 
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entidade gestora ou pessoa jurídica equiparável se atente previamente ao disposto no 

parágrafo anterior, de modo a evitar que o serviço público seja sobrecarregado com as 

referidas solicitações. 

 

7. Suporte/Atendimento 
 

Em caso de dúvidas ou problemas na operacionalização do sistema, pedimos a 

gentileza de entrarem em contato pelos seguintes meios de comunicação, email: 

residuos.solidos@imasul.ms.gov.br ou telefones 3318-6030/6012.

mailto:residuos.solidos@imasul.ms.gov.br
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ANEXO I – Recomendação de Padronização de Notas Fiscais de Saída (Comprovantes de 
Destino) 

Com o intuito de padronizar os comprovantes de destino inseridos no Sisrev/MS e melhor reconhecimento na etapa de leitura, 

para fins de comprovação de logística reversa de embalagens em geral, recomendamos que os operadores logísticos do Estado de Mato 

Grosso do Sul utilizem as seguintes descrições e capítulos de NCMs no campo “DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO” e “NCM/SH”, 

respectivamente, nas notas fiscais referentes à comercialização de materiais recicláveis. 

Tipo de Material Reciclável 
Grupo de 
Material 

Reciclável 
Descrição Recomendada na Nota Fiscal 

Capítulo NCM Recomendado 
na Nota Fiscal 

Aço 

Metal 

MAT. REC. – METAL – AÇO 

72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 
82, 83 

Latas de Aerosol MAT. REC. – METAL – AEROSOL 
Alumínio MAT. REC. – METAL – ALUMÍNIO 

Ferro MAT. REC. – METAL – FERRO 
Metal (indefinido) MAT. REC. – METAL - OUTROS 

Cartonado 

Papel/Papelão 

MAT. REC. – PAPEL/PAPELÃO – CARTONADO 

47, 48, 49 
Longa Vida MAT. REC. – PAPEL/PAPELÃO – LONGA VIDA 

Material Gráfico (revista/jornal) MAT. REC. – PAPEL/PAPELÃO – MATERIAL GRÁFICO 
Papel MAT. REC. – PAPEL – OUTROS 

Papelão MAT. REC. – PAPELÃO - OUTROS 
Polietileno de alta densidade (PEAD) 

Plástico 

MAT. REC. – PLÁSTICO – PEAD 

39, 40 

Polietileno de baixa densidade (PEBD) MAT. REC. – PLÁSTICO – PEBD 
Polietileno tereftalato (PET) MAT. REC. – PLÁSTICO – PET 

Polipropileno (PP) MAT. REC. – PLÁSTICO – PP 
Poliestireno (PS) - Isopor MAT. REC. – PLÁSTICO – PS 

Polipropileno biorientado (BOPP) MAT. REC. – PLÁSTICO – BOPP 
Policloreto de vinila (PVC) MAT. REC. – PLÁSTICO – PVC 

Plástico (indefinido) MAT. REC. – PLÁSTICO – OUTROS 
Vidro colorido 

Vidro 
MAT. REC. – VIDRO – COLORIDO 

70 
Vidro incolor MAT. REC. – VIDRO – INCOLOR 
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Vidro (indefinido) MAT. REC. – VIDRO - OUTROS 
Observação: esta lista possui dois propósitos. O primeiro é para que entidades gestoras consultem qual será o tipo de 

massa de material reciclável extraído da nota fiscal quando utilizando um determinado código de capítulo de NCM. O segundo 

é para que operadores logísticos sejam encorajados a utilizar esta nomenclatura como referência na emissão de notas fiscais 

de saída e, desta forma, padronizar a nomenclatura utilizada em Mato Grosso do Sul, obtendo maior compatibilidade com o 

Sisrev/MS na comprovação de logística reversa de embalagens em geral. 

A tabela acima será alterada pelo Imasul, quando julgar necessário, inserindo ou removendo tipos e grupos mais 

específicos de materiais recicláveis. Tal ação dependerá preferencialmente da aceitação e adaptação da nomenclatura 

recomendada, bem como da prioridade de recuperação na diminuição de passivos ambientais neste Estado. 
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ANEXO II – LISTA DE PRODUTOS INELEGÍVEIS PARA LOGÍSTICA 
REVERSA DE EMBALAGENS EM GERAL EM MATO GROSSO DO 
SUL E CASOS ESPECIAIS 
 

Não serão considerados para a logística reversa de embalagens em geral de: 

a) Panificadoras, confeitarias, açougues, peixarias e setor de corte de frios situados 

em área interna de mercados, supermercados e hipermercados; 

b) Sacolas que não integram o produto, contendo ou não a logomarca do comércio 

que vende o produto, fornecidas por este como forma de acomodação do 

produto, servindo apenas para facilitar o transporte; 

c) Produtos que após o uso geram resíduos de construção civil classe A, C e D, 

conforme Resolução CONAMA n. 307/2002; 

d) Produtos cuja destinação se caracteriza como pós-industrial; 

e) Isqueiros; 

f) Panfletos, livros, folders, rótulos, etiquetas e cartilhas que não são embalados em 

embalagens seladas e cuja embalagem, quando existente, não se caracterize 

como fundo de fábrica/loja. 

g) Embalagens de medicamentos veterinários e rações para animais característicos 

de áreas rurais e cujas embalagens são geradas neste meio após o consumo. 

h) Embalagens de medicamentos de uso humano, em virtude da logística reversa 

específica estabelecida no Decreto n. 10.388, de 5 de junho de 2020. 

Ressaltamos que, empresas do setor de medicamentos importadoras ou 

detentoras de marca (que fabricam ou mandam fabricar) de suplementos, 

cosméticos ou outros produtos que não são considerados medicamentos de uso 

humano, e que se enquadram no Decreto 15.340/2019, devem comprovar a 

logística reversa de embalagens em geral destes no Estado. 
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Casos especiais: 

a) Biodegradáveis: serão dispensados, neste momento, de realizar logística reversa 

de embalagens em geral neste Estado desde que a justificativa seja apresentada 

acompanhada de estudo de biodegradabilidade da embalagem, o qual será 

analisado pelo órgão ambiental, podendo deferir ou indeferir a justificativa com 

base no tempo de decomposição do material ou outros fatores que julgar 

impactantes ao meio ambiente ou à saúde pública; 

b) Fundo de fábrica/loja: resíduos que se caracterizarem como fundo de fábrica ou 

fundo de loja, popularmente conhecidos como “embalagem terciária”, utilizados, 

de maneira geral, apenas para facilitar o transporte de quantidade significativa 

de um determinado produto, não serão considerados durante a comprovação 

referente aos anos-base de 2019 e 2020; 

c) Embalagens de eletroeletrônicos: este setor não necessita realizar a 

comprovação de atendimento às metas de logística reversa de embalagens em 

geral referentes ao ano-base de 2019. Contudo, os importadores e detentores de 

marca (que fabricam ou mandam fabricar) de produtos que geram embalagens 

em geral, não estão isentos de realizar a referida comprovação referente ao ano-

base 2020. Ressaltamos que independentemente do ano-base de comprovação, 

empresas do setor que sejam importadoras ou detentoras de marca (que 

fabricam ou mandam fabricar) de outros produtos que não eletroeletrônicos, e 

que se enquadram no Decreto 15.340/2019, devem comprovar a logística reversa 

de embalagens em geral destes no Estado. 

d) Colchões: este setor não necessita realizar a comprovação de atendimento às 

metas de logística reversa de embalagens em geral referentes ao ano-base de 

2019, pois o órgão ainda está desenvolvendo procedimentos padronizados com 

base em algumas especificidades do ciclo de vida das embalagens em geral dos 

produtos deste setor. Contudo, as detentoras de marca (que fabricam ou 
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mandam fabricar), bem como as importadoras deste setor, não estão isentos de 

realizar a referida comprovação referente ao ano-base 2020. 

e) Armamento e seus projéteis: Fabricantes e importadores de armamento letal e 

não-letal e de seus respectivos projéteis não necessitam realizar a comprovação 

de atendimento às metas de logística reversa de embalagens em geral referentes 

ao ano-base de 2019, pois o órgão ainda está desenvolvendo procedimentos 

padronizados com base em algumas especificidades do ciclo de vida das 

embalagens em geral dos produtos deste setor. 

Atenção! Em virtude da periodicidade de revisão deste manual de uso, é possível 

que esta seção esteja desatualizada. Por este motivo, o Imasul disponibilizará esta 

mesma lista, porém atualizada, em sua página de logística reversa de embalagens em 

geral.
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ANEXO III – LISTA DE CNAE DE RECICLADOR ACEITOS PELO 
SISREV/MS. 
 

Atenção! A tabela abaixo não especifica os CNAEs que são enquadrados para 

comprovação da logística reversa de embalagens em geral em Mato Grosso do Sul, mas 

sim os CNAEs de recicladores ou fabricantes aceitos para os casos onde uma 

validação/rastreamento de destino dos materiais recicláveis é realizada. 

Código Descrição 
Material 

contabilizad
o 

08.91-6 Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e 
outros produtos químicos 

Todos 

10.13-9 Fabricação de produtos de carne Todos 
10.20-1 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado Todos 
10.31-7 Fabricação de conservas de frutas Todos 
10.32-5 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais Todos 
10.33-3 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes Todos 
10.41-4 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho Todos 
10.42-2 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho Todos 

10.43-1 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos 
não-comestíveis de animais 

Todos 

10.52-0 Fabricação de laticínios Todos 
10.53-8 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis Todos 
10.61-9 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz Todos 
10.62-7 Moagem de trigo e fabricação de derivados Todos 
10.63-5 Fabricação de farinha de mandioca e derivados Todos 

10.64-3 Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de 
milho 

Todos 

10.65-1 Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho Todos 
10.66-0 Fabricação de alimentos para animais Todos 

10.69-4 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não 
especificados anteriormente Todos 

10.71-6 Fabricação de açúcar em bruto Todos 
10.72-4 Fabricação de açúcar refinado Todos 
10.82-1 Fabricação de produtos à base de café Todos 
10.91-1 Fabricação de produtos de panificação Todos 
10.92-9 Fabricação de biscoitos e bolachas Todos 

10.93-7 
Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e 
confeitos Todos 

10.94-5 Fabricação de massas alimentícias Todos 
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10.95-3 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos Todos 
10.96-1 Fabricação de alimentos e pratos prontos Todos 

10.99-6 Fabricação de produtos alimentícios não especificados 
anteriormente 

Todos 

11.11-9 Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas Todos 
11.12-7 Fabricação de vinho Todos 
11.13-5 Fabricação de malte, cervejas e chopes Todos 
11.21-6 Fabricação de águas envasadas Todos 
11.22-4 Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-alcoólicas Todos 
12.20-4 Fabricação de produtos do fumo Todos 
13.14-6 Fabricação de linhas para costurar e bordar Todos 
13.30-8 Fabricação de tecidos de malha Todos 
13.51-1 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico Todos 
13.52-9 Fabricação de artefatos de tapeçaria Todos 
13.53-7 Fabricação de artefatos de cordoaria Todos 
13.54-5 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos Todos 

13.59-6 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados 
anteriormente 

Todos 

14.14-2 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e 
proteção Todos 

14.21-5 Fabricação de meias Todos 

14.22-3 
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e 
tricotagens, exceto meias Todos 

15.21-1 
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de 
qualquer material Todos 

15.29-7 
Fabricação de artefatos de couro não especificados 
anteriormente Todos 

15.31-9 Fabricação de calçados de couro Todos 
15.32-7 Fabricação de tênis de qualquer material Todos 
15.33-5 Fabricação de calçados de material sintético Todos 

15.39-4 Fabricação de calçados de materiais não especificados 
anteriormente 

Todos 

15.40-8 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material Todos 

17.10-9 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de 
papel 

Papel/papelã
o 

17.21-4 Fabricação de papel Papel/papelã
o 

17.22-2 Fabricação de cartolina e papel-cartão 
Papel/papelã

o 

17.31-1 Fabricação de embalagens de papel 
Papel/papelã

o 

17.32-0 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 
Papel/papelã

o 

17.33-8 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado Papel/papelã
o 
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17.41-9 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e 
papelão ondulado para uso comercial e de escritório 

Papel/papelã
o 

17.42-7 Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e 
higiênico-sanitário 

Papel/papelã
o 

17.49-4 
Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, 
papel-cartão e papelão ondulado não especificados 
anteriormente 

Papel/papelã
o 

19.21-7 Fabricação de produtos do refino de petróleo Plástico 

19.22-5 
Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos 
do refino Plástico 

19.31-4 Fabricação de álcool Todos 
19.32-2 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool Todos 
20.11-8 Fabricação de cloro e álcalis Todos 
20.12-6 Fabricação de intermediários para fertilizantes Todos 
20.13-4 Fabricação de adubos e fertilizantes Todos 
20.14-2 Fabricação de gases industriais Todos 

20.19-3 
Fabricação de produtos químicos inorgânicos não especificados 
anteriormente Todos 

20.21-5 Fabricação de produtos petroquímicos básicos Todos 
20.22-3 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras Todos 

20.29-1 Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados 
anteriormente 

Todos 

20.31-2 Fabricação de resinas termoplásticas Plástico 
20.32-1 Fabricação de resinas termofixas Plástico 
20.33-9 Fabricação de elastômeros Plástico 
20.40-1 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas Todos 
20.51-7 Fabricação de defensivos agrícolas Todos 
20.52-5 Fabricação de desinfestantes domissanitários Todos 
20.61-4 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos Todos 
20.62-2 Fabricação de produtos de limpeza e polimento Todos 

20.63-1 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal 

Todos 

20.71-1 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas Todos 
20.72-0 Fabricação de tintas de impressão Todos 
20.73-8 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins Todos 
20.91-6 Fabricação de adesivos e selantes Todos 
20.92-4 Fabricação de explosivos Todos 
20.93-2 Fabricação de aditivos de uso industrial Todos 
20.94-1 Fabricação de catalisadores Todos 

20.99-1 Fabricação de produtos químicos não especificados 
anteriormente Todos 

21.10-6 Fabricação de produtos farmoquímicos Todos 
21.21-1 Fabricação de medicamentos para uso humano Todos 
21.22-0 Fabricação de medicamentos para uso veterinário Todos 
21.23-8 Fabricação de preparações farmacêuticas Todos 
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22.11-1 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar Todos 

22.19-6 Fabricação de artefatos de borracha não especificados 
anteriormente 

Todos 

22.21-8 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico Plástico 
22.22-6 Fabricação de embalagens de material plástico Plástico 

22.23-4 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso 
na construção 

Plástico 

22.29-3 Fabricação de artefatos de material plástico não especificados 
anteriormente Plástico 

23.11-7 Fabricação de vidro plano e de segurança Vidro 
23.12-5 Fabricação de embalagens de vidro Vidro 
23.19-2 Fabricação de artigos de vidro Vidro 
23.20-6 Fabricação de cimento Todos 

23.30-3 
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, 
gesso e materiais semelhantes Todos 

23.41-9 Fabricação de produtos cerâmicos refratários Todos 

23.42-7 
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso 
estrutural na construção Todos 

23.49-4 
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não 
especificados anteriormente Todos 

23.92-3 Fabricação de cal e gesso Todos 

23.99-1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos não 
especificados anteriormente 

Todos 

24.23-7 Produção de laminados longos de aço Metal 
25.11-0 Fabricação de estruturas metálicas Metal 
25.12-8 Fabricação de esquadrias de metal Metal 
25.13-6 Fabricação de obras de caldeiraria pesada Metal 

25.21-7 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para 
aquecimento central 

Metal 

25.22-5 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para 
aquecimento central e para veículos Metal 

25.32-2 Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó Metal 
25.41-1 Fabricação de artigos de cutelaria Todos 
25.42-0 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias Todos 
25.43-8 Fabricação de ferramentas Todos 

25.50-1 
Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e 
munições Todos 

25.91-8 Fabricação de embalagens metálicas Metal 
25.92-6 Fabricação de produtos de trefilados de metal Metal 
25.93-4 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal Metal 

25.99-3 
Fabricação de produtos de metal não especificados 
anteriormente Metal 

26.10-8 Fabricação de componentes eletrônicos Todos 
26.21-3 Fabricação de equipamentos de informática Todos 
26.22-1 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática Todos 
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26.31-1 Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação Todos 

26.32-9 Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos 
de comunicação 

Todos 

26.40-0 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e 
amplificação de áudio e vídeo 

Todos 

26.51-5 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e 
controle Todos 

26.52-3 Fabricação de cronômetros e relógios Todos 

26.60-4 
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 
equipamentos de irradiação Todos 

26.70-1 
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, 
fotográficos e cinematográficos Todos 

26.80-9 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas Todos 
27.10-4 Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos Todos 

27.21-0 
Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto 
para veículos automotores Todos 

27.22-8 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos 
automotores 

Todos 

27.31-7 Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e 
controle de energia elétrica 

Todos 

27.32-5 Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de 
consumo Todos 

27.33-3 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados Todos 

27.51-1 
Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e 
secar para uso doméstico Todos 

27.59-7 
Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados 
anteriormente Todos 

27.90-2 
Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não 
especificados anteriormente Todos 

28.11-9 Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e veículos 
rodoviários 

Todos 

28.12-7 Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto 
válvulas 

Todos 

28.13-5 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes Todos 
28.14-3 Fabricação de compressores Todos 

28.15-1 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins 
industriais Todos 

28.21-6 
Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações 
térmicas Todos 

28.22-4 
Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para 
transporte e elevação de cargas e pessoas Todos 

28.23-2 
Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e 
ventilação para uso industrial e comercial Todos 

28.24-1 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado Todos 
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28.25-9 Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento 
básico e ambiental 

Todos 

28.29-1 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não 
especificados anteriormente 

Todos 

28.31-3 Fabricação de tratores agrícolas Todos 
28.32-1 Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola Todos 

28.33-0 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e 
pecuária, exceto para irrigação Todos 

28.51-8 
Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e 
extração de petróleo Todos 

28.52-6 
Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na 
extração mineral, exceto na extração de petróleo Todos 

28.53-4 Fabricação de tratores, exceto agrícolas Todos 

28.54-2 
Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, 
pavimentação e construção, exceto tratores Todos 

28.61-5 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto 
máquinas-ferramenta 

Todos 

28.62-3 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de 
alimentos, bebidas e fumo 

Todos 

28.63-1 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil Todos 

28.64-0 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do 
vestuário, do couro e de calçados Todos 

28.65-8 
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de 
celulose, papel e papelão e artefatos Papel 

28.66-6 
Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do 
plástico Plástico 

28.69-1 
Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial 
específico não especificados anteriormente Metal e vidro 

29.10-7 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Todos 
29.20-4 Fabricação de caminhões e ônibus Todos 

29.30-1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 
automotores 

Todos 

29.41-7 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de 
veículos automotores 

Todos 

29.42-5 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e 
transmissão de veículos automotores Todos 

29.43-3 
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de 
veículos automotores Todos 

29.44-1 
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e 
suspensão de veículos automotores Todos 

29.45-0 
Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos 
automotores, exceto baterias Todos 

29.49-2 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 
não especificados anteriormente 

Todos 

30.31-8 Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes Todos 
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30.32-6 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários Todos 
30.41-5 Fabricação de aeronaves Todos 

30.42-3 Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças 
para aeronaves 

Todos 

30.50-4 Fabricação de veículos militares de combate Todos 
30.91-1 Fabricação de motocicletas Todos 
30.92-0 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados Todos 

30.99-7 Fabricação de equipamentos de transporte não especificados 
anteriormente 

Todos 

31.02-1 Fabricação de móveis com predominância de metal Metal 

31.03-9 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e 
metal Metal 

31.04-7 Fabricação de colchões Todos 

32.11-6 
Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e 
joalheria Todos 

32.12-4 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes Todos 
32.20-5 Fabricação de instrumentos musicais Todos 
32.30-2 Fabricação de artefatos para pesca e esporte Todos 
32.40-0 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos Todos 

32.50-7 
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e 
odontológico e de artigos ópticos Todos 

32.91-4 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras Todos 

32.92-2 
Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e 
proteção pessoal e profissional Todos 

32.99-0 Fabricação de produtos diversos não especificados 
anteriormente 

Todos 

38.31-9/99 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio Metal 
38.32-7 Recuperação de materiais plásticos Plástico 

 




