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6. Histórico de Revisões 

  Este capítulo é reservado para identificar alterações relevantes quando houver alterações ou 

atualizações no “Manual de Ajuda”. Neste capítulo, estarão descriminadas todas as alterações 

relevantes havidas na nova revisão liberada. Os Módulos foram atualizados nesta data - 03/09/2021 

onde se destacam os seguintes itens, indicados para cada um dos Módulos: 

 

Todos os Módulos 

1. Nova paginação, com indicação do número do Módulo antes do número das páginas              

Exemplo:  Módulo VIII, página 02 - é agora indicado como:  “M VIII - pág. 2” 

2. Atualização de telas do sistema. 

3. Ajuste dos números das versões. 

Módulo I 

4. Instruções para inclusão no sistema de mais de uma licença ambiental   (M I - pág. 4) 

5. Novas instruções para criação de unidades em mesmo CNPJ/CPF  (M I - pág. 7) 

 Módulo II 

6. Indicação de nova Resolução ANTT 5947/2021 – que revoga a Res. 5232/2016  (M II – pág. 5) 

7. Inclusão de n° ONU na tabela sugerida para identificação complementar de dados (N° ONU, 

Nome de Embarque, Classe de Risco e Grupo de Embarque), conforme Resolução ANTT 

5947/2021  (M II - pág. 5) 

8. Nota sobre unidades de medida a serem utilizadas para os RSS (M II – pág. 6) 

9. Nota sobre limite de peso a ser indicado nos MTRs, peso por resíduo e peso total (M II – pág. 6) 

Módulo III 

10. Indicação de intervalos máximos de 90 dias, para o que Destinador possa abri a lista de MTRs 

“Meus MTRs com Destinador” (M III – pág. 7) 

11. Indicação das notificações que o sistema envia para Gerador e Destinador quando da 

alteração de MTRs já recebidos (M III – págs. 11 e 12) 

12. Observação referente à confirmação de CNPJ do Gerador, no recebimento de MTRs 

Provisórios  (M III – pág. 12) 
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Módulo IV 

13. Indicação período máximo de 31 dias para emissão de “Relatório dos MTRs” (M IV – pág. 3) 

Módulo V 

14. Novas referências para períodos de emissão trimestral da DMR  (M V - pág. 2) 

15. Informações adicionais referente às DMRs salvas e não enviadas  (M V - pág. 2) 

16. Instruções de preenchimento no caso de resíduos gerados e não destinados, que estão em 

armazenamento interno (M V - pág. 4) 

Módulo VI 

17. Informação referente à validade de CDFs perante os órgãos ambientais  (M VI - pág. 2) 

18. Inclusão de nova funcionalidade para poder “excluir” um Responsável Técnico  relacionado no  

sistema MTR  (M VI - pág. 5)  

19. Inclusão do item 5.1.4 – referente à alteração de CDF já emitido - por alteração de um MTR já 

certificado  (M VI – pág. 08) 

Módulo VII 

20. Informação importante referente às regras para a emissão de CDF para os resíduos recebidos 

sem MTR  (M  VII - pág. 02) 

Módulo VIII 

21. Alteração nas informações para obtenção de auxílio no uso do sistema  (M  VIII - pág. 3) 

 

7. Solicitação de Auxílio ao Sistema MTR  

  Caso siga com dúvidas quanto à utilização do Sistema MTR do SINIR e suas 

funcionalidades, para auxilio complementar você pode acessar o site 

https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos, onde está disponível uma serie de 

instruções referentes ao Sistema MTR quanto à sua utilização e funcionalidades, quanto às 

legislações aplicáveis e quanto às regras de utilização, além de vídeos de treinamento.  

  Se necessitar ainda de algum suporte, poderá ser utilizado o e-mail  sinir@mma.gov.br, para 

registrar suas dúvidas ou comentários a respeito do Sistema MTR e sua utilização. 

https://sinir.gov.br/manifesto-de-transporte-de-residuos
mailto:sinir@mma.gov.br

