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RASTREABILIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Conjunto de registros que possibilitam acompanhar, a qualquer tempo, o 

encadeamento de responsabilidades ao longo das etapas de gerenciamento. 

Conceito anterior à legislação. 

Evolução: 

✓ Autocontrole. 

✓ Controle entre geradores e destinadores. 

✓ Controle público padronizado, pelos órgãos de meio ambiente. 
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EVOLUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE RASTREABILIDADE

Década de 1990: Controles internos individuais. 

2002: Inventários de Resíduos Industriais (resolução Conama 313). 

2002: PGRS para RCC (resolução Conama 307/2002). 

2003: PGRS para RSS (resolução Anvisa 33/2003). 

2006: PGRS para geradores públicos e privados (PERS-SP). 

Sistema Declaratório Anual (PERS-SP) 

MTR obrigatório para resíduos perigosos (PERS-SP). 

2010: PGRS para a grande maioria dos geradores (PNRS). 

Sistema Declaratório Anual e SINIR (PNRS). 

2014: SIGOR RCC em SP. 

2015: Sistema MTR Online em SC. 

2016 a 2019: Sistemas MTR em RS, RJ e MG. 

2020: Sistema MTR nacional do SINIR. 

2021: SIGOR MTR em SP. 3



PNRS - LEI 12.305 / 2010  

Art. 23. Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão 

licenciador do Sisnama e a outras autoridades, informações completas sobre a 

implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade. 

§ 1º Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de outras 

exigências cabíveis por parte das autoridades, será implementado sistema 

declaratório com periodicidade, no mínimo, anual, na forma do regulamento. 

§ 2º As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos 

ao Sinir, na forma do regulamento. 
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PORTARIA 280 / 2020 DO MMA 

Art. 1º ... e instituir o Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR,

como ferramenta de gestão e documento de declaração nacional de 

implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos.

§ 1º O MTR é uma ferramenta online, autodeclaratório, válido no território 

nacional, emitido pelo Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de 

Resíduos Sólidos - SINIR. 

§ 2º O SINIR é o sistema de coleta, integração, sistematização e 

disponibilização de dados de operacionalização e implantação dos planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

§ 3º A ferramenta online do MTR não envolve custos para sua utilização.
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PORTARIA 280 / 2020 DO MMA 

Art. 2º A utilização do MTR é obrigatória em todo o território nacional, para 

todos os geradores de resíduos sujeitos à elaboração de Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme disposto no art. 20 da Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, como ferramenta online capaz de rastrear a massa de resíduos, 

controlando a geração, armazenamento temporário, transporte e destinação 

dos resíduos sólidos no Brasil. 

§ 2º Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos, sejam 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, ficam obrigadas a manter 

atualizadas as informações sobre operacionalização e implantação dos seus 

planos, na forma deste regulamento.
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PORTARIA 280 / 2020 DO MMA 

Art. 3º ... entende-se por: 

III - Declaração de Movimentação de Resíduos - DMR: documento que registra 

as quantidades de resíduos sólidos geradas, transportadas e destinadas por 

geradores, transportadores e unidades de destinação; 

VIII - Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR: documento numerado, 

gerado por meio do SINIR, emitido exclusivamente pelo Gerador, que deverá 

acompanhar o transporte do resíduo até a destinação final ambientalmente 

adequada;
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ENTENDENDO AS OBRIGATORIEDADES - RESUMO 

Os responsáveis por PGRS ficam obrigados a manter atualizadas as informações sobre 

operacionalização e implantação dos seus planos. 

O MTR é a ferramenta de gestão e documento de declaração nacional de implantação e 

operacionalização do PGRS. 

A utilização do MTR é obrigatória para todos os geradores de resíduos sujeitos à 

elaboração de PGRS. 

A DMR é o documento que registra as quantidades de resíduos sólidos geradas, 

transportadas e destinadas por geradores, transportadores e unidades de destinação. 

A DMR é obrigatória para todos os empreendimentos e atividades sujeitos à elaboração 

de PGRS. 

O MMA dispensou algumas atividades e situações da utilização do MTR, mas não as 

dispensou da elaboração da DMR. (nas FAQ, e não em regulamentos). 
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SP - SIMA - RESOLUÇÃO 27/2021 de 22/3

Artigo 1º - Fica instituído o Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR do Sistema 

Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos - SIGOR, que tem por objetivo: 

III - promover a integração dos Manifestos de Transporte de Resíduos - MTR com o 

Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental - CADRI e Parecer 

Técnico de Importação de Resíduos de Interesse Ambiental; 

V - promover o acompanhamento dos Planos de Gerenciamento de Resíduos - PGR; 

VI - a emissão de relatórios para integrar o Sistema Declaratório e o Inventário Estadual 

de Resíduos; 

VII - disponibilizar as informações geradas no Sistema ao Manifesto de Transporte de 

Resíduos - MTR nacional e ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de 

Resíduos Sólidos - SINIR. 
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PERFIS 

Os perfis de empreendimentos são apenas 

facilitadores para o uso dos menus e para 

evitar erros, exibindo apenas as 

funcionalidades necessárias a cada um. 

Eles não têm a pretensão de substituir ou 

sobrepor-se às definições e normas legais, 

mas estão totalmente em acordo com elas. 

O perfil pode ser múltiplo. 
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MTR COM ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

MTR NORMAL
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