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GERANDO UM MTR PARA RESÍDUOS CONTROLADOS ( IMPORTADOS) 



GERANDO UM MTR PARA RESÍDUOS 
CONTROLADOS (IMPORTADOS) 

No caso de transporte de Resíduos Controlados (Importados), de acordo com a legislação
aplicável (CONAMA 452 de 02 de julho de 2012), será necessário o preenchimento de um
MTR para acompanhar a carga deste resíduo ao sair do porto de desembarque,
independentemente da documentação regular de importação pertinente à importação.

Nesse caso, o adquirente ou importador da
carga do Resíduo Controlado passa a ser o
Gerador deste resíduo, tendo a obrigação
de emitir o respectivo MTR para o
transporte correspondente.



GERANDO UM MTR PARA RESÍDUOS 
CONTROLADOS (IMPORTADOS) 

Este MTR tem uma particularidade, em relação aos anteriormente indicados. Primeiro
este MTR é um Manifesto de Transporte de Resíduos, excluídos os rejeitos, cuja
importação é vedada pela legislação em vigor. Para o preenchimento deste MTR será
inicialmente solicitado ao Gerador a “Identificação da Importação”, através da indicação
do número da DI e as indicações do Porto de Embarque (ex.: Porto de Hong Kong) e de
Porto de Desembarque (ex.: Porto de Itajaí). O restante do preenchimento é similar aos
MTRs anteriores.



GERANDO UM MTR PARA RESÍDUOS 
CONTROLADOS (IMPORTADOS) 

Caso de você esteja utilizando um Transportador terrestre de outro país para o
transporte internacional de um resíduo, você deverá marcar a opção “SIM” como se
indica abaixo:

Nesse caso, o adquirente ou
importador da carga do Resíduo
Controlado passa a ser o Gerador
deste resíduo, tendo a obrigação
de emitir o respectivo MTR para
o transporte correspondente.

Em seguida registre as informações referentes ao transportador internacional e seu veículo. O procedimento de
recebimento deste MTR, por parte dos destinadores, segue a mesma sistemática dos MTRs regularmente emitidos e já
mencionados anteriormente. Este MTR terá sempre baixa (recebimento) automática e não terá CDF.
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