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Universidade Federal do Pampa 

Coordenadoria dos Laboratórios - COLAB 

Orientação nº 01/2018/COLAB: Cadastro de resíduos no Sistema MTR 

 

Considerando a necessidade de melhorar o controle na gestão da geração, armazenamento, 

transporte e destinação dos resíduos sólidos, foi aprovado através da portaria FEPAM nº 33/2018 

o Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR Online. Esta portaria dispõe 

sobre a obrigatoriedade de utilização do Sistema no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 

providências. 

De acordo com o artigo 2°, item IX desta portaria e do uso do Sistema MTR Online, entende-se por 

Gerador de Resíduo “pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que como resultado 

de seus atos ou de qualquer processo, operação ou atividade, produza e ofereça resíduos sólidos 

que necessitem ser destinados de maneira ambientalmente correta”.  Ainda neste mesmo artigo, 

item XI, o gerador é responsável pela emissão do MTR. Sendo assim, entende – se que a Unipampa 

é considerada geradora de resíduos pela atividade exercida, sendo responsável pela emissão deste 

documento. 

Então, com base nesta portaria, no manual MTR FEPAM versão 1.01 de 03/07/2017, na ata de 

reunião realizada na FEPAM em 11/09/2018, no manual de instruções de preenchimento do MTR 

da Empresa Aborgama, de e-mails trocados com a empresa Aborgama, seguem orientações e 

informações quanto ao cadastramento e responsabilidades em relação ao sistema MTR. 

 

1. Das responsabilidades: 

- O responsável pela emissão, no que se refere o MTR, é o responsável pela emissão do 

documento, ou seja, pelo registro das informações no sistema MTR Online; 

- Cada campus deverá indicar dois ou mais servidores responsáveis (um titular e um suplente) para 

o registro de informações dos resíduos nos sistema MTR online e emissão do MTR; 

- A reponsabilidade ambiental pelos resíduos é do gerador, no caso a Unipampa; 

- Para o perfil de gerador, o sistema não solicita a inclusão de responsável técnico; 
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2. Do cadastramento: 

- A Unipampa está cadastrada com o perfil gerador de resíduos pelo “usuário administrador” 

conforme orientado no manual MTR da FEPAM. Este usuário administrador tem acesso ao sistema 

e poderá efetuar as seguintes ações: 

-alterar os dados do usuário e incluir outros usuários para o acesso ao sistema, 

identificados como “usuário normal”; 

- incluir outros usuários como administradores. 

- Como a Instituição possui apenas um CNPJ, o sistema permite através de solicitação ao usuário 

administrador, o cadastro de mais de uma unidade para um mesmo CNPJ. 

- Para cada unidade deverá ser indicados dois ou mais responsáveis (um titular e um 

suplente) pelo cadastro dos resíduos gerados; 

- Deverá ser informado o e-mail e CPF destes responsáveis que serão cadastrados como 

“usuários normais”;  

- Após o cadastramento, será enviado o login e senha para acesso ao sistema. 

- Os “usuários normais” só poderão acessar e utilizar o sistema, sem que possam alterar dados de 

outros usuários. 

 

3. Acesso ao sistema MTR: 

- Para acesso ao sistema, é necessário que o usuário informe o CNPJ da Unipampa, que é 

09.341.233/0001-22; 

- Após, aparecerá uma lista das suas unidades cadastradas com o mesmo CNPJ para aquele perfil, 

mostrando o código, o nome, o endereço e o município de localização de cada unidade cadastrada 

sob o mesmo CNPJ; 

- Selecionando a unidade, deve-se preencher com o CPF e senha dos usuários cadastrados para 

emissão do documento MTR na Unidade. 
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4. Do preenchimento e emissão do MTR: 

- Para preencher e gerar um novo MTR, deve-se seguir as instruções indicadas nas páginas 13 a 21 

do manual MTR FEPAM versão 1.01 de 03/07/2017 e as tabelas 1 e 2, localizadas respectivamente 

nas páginas 12 e 13 do manual de instruções de preenchimento do MTR da Empresa Aborgama. 

- Durante o registro do MTR online, o campo “Unidade básica” deverá ser preenchido com o peso 

do resíduo. Caso não seja possível, é aceitável o preenchimento com a estimativa do peso, o qual 

poderá ser corrigido para o valor de massa real quando da pesagem na unidade de destinação 

(página 27, manual MTR FEPAM). 

- Conforme orientado pela empresa Aborgama, o CNPJ que deve ser indicado para 

armazenamento temporário para os Grupos A/E é 01.568.077/0007-10, com exceção de Bagé, que 

é 05.462.743/0004-40; para o Grupo B (Sólido) é 05.462.743/0004-40 e para o Grupo B (Líquido) 

não há armazenamento temporário. 

- Deverá ser impresso uma via deste MTR, para seguir com o veículo de transporte, tendo em vista 

que o Gerador, o Transportador, o Armazenador Temporário, o Destinador e a FEPAM disporão, 

automática e imediatamente, de cópias eletrônicas deste documento, dispensando portando 

impressões adicionais.  

 

5. Do recebimento dos Resíduos pelo Destinador: 

- Quando um MTR for recebido pela empresa responsável pela destinação deste(s) resíduo(s), o 

Destinador, através do Sistema MTR, solicitará a baixa desse MTR recebido do Gerador.  

- O “Relatório de Recebimento” será disponibilizado no Sistema MTR ao Gerador, em tempo real, 

e indicarão os pesos corretos dos resíduos recebidos, o nome e cargo do responsável pelo 

recebimento na unidade de destinação final e assinatura. 

- Complementando o processo, o Sistema MTR atualizará as informações em todas as vias do MTR 

emitido, com o objetivo exclusivo de permitir que o Gerador e os demais envolvidos passem a 

dispor, imediatamente, da informação atualizada.   

- Importante salientar que o Relatório de Recebimento, assim como o MTR, não substitui o 

CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL – CDF, documento legal que os Destinadores devem emitir 

e enviar aos Geradores, para a comprovação da efetiva destinação dos resíduos recebidos. 
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6. Da Declaração de Movimentação de Resíduos – DMR (Inventário):  

- A Declaração de Movimentação de Resíduos – DMR é um instrumento de documentação do 

inventário de resíduos, que deverá ser emitido pelos Geradores, pelos Transportadores e pelos 

Destinadores, trimestralmente. 

- As DMRs trimestrais devem ser elaboradas e enviadas eletronicamente à FEPAM conforme 

indicado nas páginas 39 a 46 do manual MTR FEPAM. 

 

7. Do Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF): 

- O Sistema MTR permite que os Destinadores, e somente os Destinadores, emitam aos 

respectivos Geradores o Certificado de Destinação Final (CDF) dos resíduos recebidos e 

destinados. A geração dos CDFs não é automática e dependerá do Destinador a sua emissão e 

liberação, o que ocorrerá somente quando o Destinador emitir o CDF. 

- Para verificar quais MTRs estão certificados com CDF, deve - se acessar a opção “Meus MTRs”, 

conforme indicado nas páginas 53 e 58 do manual MTR FEPAM. 

 

8. Observações adicionais: 

- A Aborgama e Stericycle é uma única empresa conforme relatado na página 14 do manual de 

instruções de preenchimento do MTR da Empresa Aborgama. Elas têm quatro licenças de 

transporte junto a FEPAM, que estão ligadas a cada contrato conforme cliente e região. Para fins 

de fiscalização da FEPAM, o que vale é quando transportador for transportar os resíduos, o mesmo 

estar de posse da licença com o CNPJ que consta no contrato de prestação de serviço, no caso a 

empresa Aborgama. 

- Embora no cadastro do MTR a unidade dos grupos de resíduos seja informada em Kg, para fins 

do contrato nº 20/2017 segue o fluxo normalmente, ou seja, a ordem de serviço deve seguir 

sendo emitida em litros. 

- Demais informações para operação no sistema MTR deve ser consultado o manual MTR FEPAM.  
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