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GERANDO CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE 
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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 somente
ocorrerá quando o Destinador emitir o CDF e clicar em “Salvar”. Para emitir um CDF o Destinador
poderá ingressar no menu “Certificado”, como indicado abaixo.



A disponibilidade de opções neste menu dependerá do perfil do usuário. Assim, se esse
perfil for:

▪ Se for um Gerador: ele terá a opção “Meus CDFs como Gerador”; e
▪ Se for um Destinador: ele terá a opção “Gerar CDF de MTRs emitidos pelo Sistema
MTR”, “Gerar CDF de MTRs não emitidos pelo Sistema MTR”, “Gerar CDF para resíduos
oriundos de acidentes e sem MTR” e “Meus CDFs como Destinador”.

Através da opção “Meus CDFs como Gerador” os Geradores terão acesso aos CDFs de
seus resíduos destinado, emitidos pelos Destinadores. Os Transportadores também
poderão visualizar a informação de CDF emitidos para as cargas que ele transportou para
os Geradores dessas cargas, no menu “Meus MTRs”.

GERANDO CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS (CDF)



GERANDO CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS (CDF) 

Ao ingressar nesta opção de emissão de CDF, o Destinador será solicitado a indicar
as informações necessárias para o preenchimento do respectivo CDF, tais como:
• Período coberto pelo CDF (data inicial e data final);
• Nome do Responsável Técnico pela emissão do CDF, incluindo seu cargo, seu n°
de registro profissional e sua assinatura;
• CNPJ do Gerador ou dos Geradores; e
• MTRs que se deseja incluir no CDF a ser emitido.
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Retornando à emissão do CDF, o Destinador poderá selecionar um ou mais Geradores para a
emissão dos CDFs. Também poderá emitir os CDFs para todos os MTRs do período selecionado, ou
selecionar um ou mais MTRs entre os relacionados para os Geradores selecionados. Para isso basta
utilizar os campos de busca “Pesquisa”, após ter indicado o(s) gerador(es). Importante mencionar
que se você selecionar “Pesquisar MTR”, o filtro “Geradores” será ignorado.

Dessa forma o Destinador poderá 
emitir vários CDFs do mesmo 
período, racionalizando a operação 
de digitação. O processo de 
preenchimento é descrito nos itens 
que seguem. 



GERANDO UM CDF DE MTRS EMITIDOS PELO 
SISTEMA MTR

Com a opção “Gerar CDF de MTRs emitidos pelo Sistema MTR” o Destinador poderá 
emitir CDFs para MTRs efetivamente emitidos através do Sistema MTR e recebidos. 

Ao selecionar a primeira opção, se abrirá a tela de emissão de CDF para os MTRs emitidos pelo Sistema MTR, como 
indicado a seguir: 



IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO DO CDF
Inicialmente o Destinador deverá indicar o período (Data de 
Início e Data Final) a que se referem os CDFs a serem emitidos. 

Passo seguinte é indicar o Responsável Técnico pelo CDF a ser emitido. 



SELECIONAR UM RESPONSÁVEL TÉCNICO

Selecione o nome do Responsável Técnico, se já listado, e clique em cima do nome para
selecioná-lo. Caso esse nome não esteja na relação apresentada, o Destinador poderá
incluir um novo nome clicando em “Adicionar Responsável”. Preencha os dados do
Responsável Técnico.

Você poderá ainda 
confirmar a assinatura 

de cada responsável 
técnico clicando no 

ícone de assinaturas, 
abaixo indicado na seta 

vermelha. 



INSERÇÃO DE GERADOR NO CDF 

Próximo passo é a inserção do Gerador. As informações dos MTRs recebidos serão
disponibilizadas no campo de pesquisa de MTRs, quando o Destinador selecionar
um ou mais Geradores. O Destinador deve indicar o CNPJ do Gerador que deseja
incluir na emissão do CDF. O Destinador poderá selecionar mais de um Gerador.



INSERÇÃO DE GERADOR NO CDF 

Como já mencionado o Destinador poderá pesquisar os MTRs que desejar emitir CDF,
clicando no campo “Pesquisar MTR”. Selecione o Gerador ou Geradores que deseja,
clicando com o mouse na linha de cada um dos desejados. O Destinador também pode
selecionar um determinado Gerador utilizando-se do campo “Gerador” para digitar o
CNPJ, CPF ou a Razão Social do Gerador desejado. O Destinador poderá adicionar
quantos Geradores desejar na mesma operação de emissão.

Por fim, o Destinador deve clicar em “Salvar” e o CDF estará emitido e liberado eletronicamente para o Gerador 
correspondente. O CDF emitido irá ainda listar os MTRs que estarão incluídos no documento emitido. 



INSERÇÃO DE GERADOR NO CDF 

A seguir indica-se o 
modelo de um CDF 

emitido pelo 
sistema: 



INSERÇÃO DE GERADOR NO CDF 
Uma vez emitido o CDF, esta indicação estará disponibilizada na opção “Meus
MTRs” dos Geradores, dos Transportadores e dos próprios Destinadores, na coluna
“Ações” de cada MTR, mostrando que o MTR correspondente já está certificado.
Ao clicar neste ícone o usuário poderá abrir o CDF emitido e imprimi-lo se desejar.

Um MTR que já tenha sido certificado com um CDF também poderá ser alterado pelo Destinador se o MTR
alterado for validado pelo Gerador. Neste caso o novo CDF terá a indicação de que que foi feita alteração e a
respectiva data, como mostrado abaixo.


