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1. TIPOS DE RESÍDUO 

Você deverá criar seu Modelo de MTR no SINIR de acordo com o tipo de 

resíduo que é descartado pelo seu estabelecimento. A criação de um modelo de MTR 

no SINIR tem como finalidade facilitar a emissão do Manifesto (MTR), uma vez que as 

informações necessárias para a correta emissão já vão ficar previamente salvas no 

SINIR. Segue abaixo alguns exemplos de tipos de resíduos mais comuns: 

 

Resíduo Grupo A1 – Exemplos: esparadrapos, gases, algodão, frascos de vacina, 

culturas e estoques de microrganismos, sobras de amostras laboratoriais, bolsas de 

sangue etc. Todo resíduo resultante do processo de assistência à saúde com suspeita 

ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4. 

Resíduo Grupo A2 – Exemplos: carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 

provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação 

de micro-organismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos 

de serem portadores de micro-organismos de relevância epidemiológica e com risco 

de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou 

confirmação diagnóstica. 

Resíduo Grupo A3 – Exemplos: peças anatômicas (membros) do ser humano, feto 

(menor que 500g), placenta etc. 

Resíduo Grupo A4 - Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; filtros de ar e 

gases de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico hospitalar e 

de pesquisa, entre outros similares; resíduos de laboratórios clínicos (recipientes de 

análises – urina ou secreções); resíduos de lipoaspiração ou de cirurgia plástica.  

Resíduo Grupo B – Exemplos: Medicamentos vencidos ou apreendidos, resíduos e 

insumos farmacêuticos, produto químico de saúde, reveladores e fixadores, reagentes, 

desinfectantes, resíduos contendo metais pesados. 

Resíduo Grupo E – Aqueles constituídos de materiais perfurocortantes ou 

escarificantes. Exemplos: lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. COMO CRIAR SEU MODELO NO SINIR 

Identificado o tipo de resíduo que é descartado pelo seu estabelecimento de 

acordo com o tópico anterior, o próximo passo será o cadastro de um Modelo de MTR 

no SINIR.  

➔ Caso haja descarte de resíduo A1 e/ou A4 e/ou E, você deverá criar o  

MODELO GRUPO A1, A4 e E (tópico 2.1). 

 

➔ Caso haja descarte de resíduo A2, você deverá criar o  

MODELO GRUPO A2 (tópico 2.2). 

 

➔ Caso haja descarte de resíduo A3, você deverá criar o  

MODELO GRUPO A3 (tópico 2.3). 

 

➔ Caso haja descarte de resíduo B, você deverá criar o  

MODELO GRUPO B (tópico 2.4). 

 

Obs.: Se durante o cadastro do modelo sua tela “travar” ou 

deixar de exibir algum campo/informação, pressione no 

teclado do seu computador as teclas CTRL – ou CTRL +. Essas 

teclas alteram o ZOOM da página e acabam por solucionar o 

problema de exibição do SINIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. MODELO GRUPO A1, A4 e E 

Passo 1 – Faça login no SINIR https://mtr.sinir.gov.br/#/ 

Passo 2 – Acesse o menu Manifesto >> Cadastrar ou Editar Modelo do MTR 

 

  

Passo 3 – No campo “Nome do Modelo” coloque “GRUPO A1, A4 e E” 

 

Passo 4 – Em Armazenamento Temporário, selecione (x) SIM e no campo armazenador 

temporário digite o código 21198 e selecione a opção STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL 

LTDA com CNPJ 01.568.077/0029-26. 

 

Passo 5 – No campo Transportador, pesquise pelo código 21198. Na tela que abrir, 

selecione STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA com CNPJ 01.568.077/0029-26. 

 

Passo 6 – No campo Destinador, pesquise pelo código 20921. Na tela que abrir, 

selecione STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA – Mogi Mirim 1000 com CNPJ 

01.568.077/0015-20. 

 

Passo 7 – No quadro em azul de Lista de Resíduos, clique no botão “Adicionar”.  

 

 

https://mtr.sinir.gov.br/#/


Passo 8 – Na tela que abrir, preencha primeiramente o campo de “Resíduo/Código 

IBAMA”. Digite o código “1801” e clique na Lupa para pesquisar.  

 

Passo 9 – Abrirá uma nova tela de seleção de resíduo. Desça até o fim da página e 

acesse a página 4. 

 

Após acessar a página 4, selecione o primeiro resíduo (1801 – GRUPO A) 



 
 

Passo 10 – Preencha os outros campos conforme imagem abaixo: 

 

Essas informações acima você pode encontrar em nosso site: 

https://stericyclelatam.com/saiba-como-preencher-mtr/ 

Feito o preenchimento, ficará dessa forma: 

https://stericyclelatam.com/saiba-como-preencher-mtr/


 

Clique em SALVAR.  

Até aqui, seu preenchimento estará dessa forma: 

 

 

Finalize clicando em ENVIAR. Seu Modelo GRUPO A1, A4 e E será salvo! 



2.2. MODELO GRUPO A2 

 

Passo 1 – Faça login no SINIR https://mtr.sinir.gov.br/#/ 

 

Passo 2 – Acesse o menu Manifesto >> Cadastrar ou Editar Modelo do MTR 

 

 

 

Passo 3 – No campo “Nome do Modelo” coloque “GRUPO A2” 

 

Passo 4 – Em Armazenamento Temporário, selecione (x) SIM e no campo armazenador 

temporário digite o código 21198 e selecione a opção STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL 

LTDA com CNPJ 01.568.077/0029-26. 

 

Passo 5 – No campo Transportador, pesquise pelo código 21198. Na tela que abrir, 

selecione STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA com CNPJ 01.568.077/0029-26. 

 

Passo 6 – No campo Destinador, pesquise pelo código 20945. Na tela que abrir, 

selecione STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA – Mogi Mirim 950 com CNPJ 

01.568.077/0012-88. 

Passo 7 – No quadro em azul de Lista de Resíduos, clique no botão “Adicionar”.  

https://mtr.sinir.gov.br/#/


Passo 8 – Na tela que abrir, preencha primeiramente o campo de “Resíduo/Código 

IBAMA”. Digite o código “1801” e clique na Lupa para pesquisar.  

 

Passo 9 – Abrirá uma nova tela de seleção de resíduo. Desça até o fim da página e 

acesse a página 4, conforme imagem abaixo. 

 

Após acessar a página 4, selecione o resíduo (1801 – GRUPO A2), conforme imagem 

abaixo: 



 

 

Passo 10 – Preencha os outros campos conforme imagem abaixo: 

 



Essas informações acima você pode encontrar em nosso site: 

https://stericyclelatam.com/saiba-como-preencher-mtr/ 

 

Feito o preenchimento, ficará dessa forma: 

 
 

Clique em SALVAR.  

O resíduo aparecerá cadastrado dessa forma: 

 

 

 

Finalize clicando em ENVIAR. Seu Modelo GRUPO A2 será salvo! 

https://stericyclelatam.com/saiba-como-preencher-mtr/


2.3. MODELO GRUPO A3 

 

Passo 1 – Faça login no SINIR https://mtr.sinir.gov.br/#/ 

 

Passo 2 – Acesse o menu Manifesto >> Cadastrar ou Editar Modelo do MTR 

 

 

Passo 3 – No campo “Nome do Modelo” coloque “GRUPO A3” 

 

Passo 4 – Em Armazenamento Temporário, selecione (x) SIM e no campo armazenador 

temporário digite o código 21198 e selecione a opção STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL 

LTDA com CNPJ 01.568.077/0029-26. 

 

Passo 5 – No campo Transportador, pesquise pelo código 21198. Na tela que abrir, 

selecione STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA com CNPJ 01.568.077/0029-26. 

 

Passo 6 – No campo Destinador, pesquise pelo código 20945. Na tela que abrir, 

selecione STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA – Mogi Mirim 950 com CNPJ 

01.568.077/0012-88. 

 

Passo 7 – No quadro em azul de Lista de Resíduos, clique no botão “Adicionar”.  

https://mtr.sinir.gov.br/#/


Passo 8 – Na tela que abrir, preencha primeiramente o campo de “Resíduo/Código 

IBAMA”. Digite o código “1801” e clique na Lupa para pesquisar.  

 

Passo 9 – Abrirá uma nova tela de seleção de resíduo. Desça até o fim da página e 

acesse a página 4, conforme imagem abaixo. 

 

 

 

 



 

Após acessar a página 4, selecione o resíduo (1801 – GRUPO A3), conforme imagem 

abaixo: 

 

Passo 10 – Preencha os outros campos conforme imagem abaixo: 

 

Essas informações acima você pode encontrar em nosso site: 

https://stericyclelatam.com/saiba-como-preencher-mtr/ 

https://stericyclelatam.com/saiba-como-preencher-mtr/


Feito o preenchimento, ficará dessa forma: 

 
 

Clique em SALVAR.  

O resíduo aparecerá cadastrado dessa forma: 

 

 

 

Finalize clicando em ENVIAR. Seu Modelo GRUPO A3 será salvo! 

 

 

 



2.4. MODELO GRUPO B 

Passo 1 – Faça login no SINIR https://mtr.sinir.gov.br/#/ 

 

Passo 2 – Acesse o menu Manifesto >> Cadastrar ou Editar Modelo do MTR 

 

 

 

Passo 3 – No campo “Nome do Modelo” coloque “GRUPO B” 

 

Passo 4 – Em Armazenamento Temporário, selecione (x) SIM e no campo armazenador 

temporário digite o código 21198 e selecione a opção STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL 

LTDA com CNPJ 01.568.077/0029-26. 

 

Passo 5 – No campo Transportador, pesquise pelo código 21198. Na tela que abrir, 

selecione STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA com CNPJ 01.568.077/0029-26. 

 

Passo 6 – No campo Destinador, pesquise pelo código 14678. Na tela que abrir, 

selecione INCA Incineração e Controle Ambiental com CNPJ 07.271.139/0002-08. 

 

Passo 7 – No quadro em azul de Lista de Resíduos, clique no botão “Adicionar”.  

 

https://mtr.sinir.gov.br/#/


Passo 8 – Na tela que abrir, preencha primeiramente o campo de “Resíduo/Código 

IBAMA”. Digite o código “1802” e clique na Lupa para pesquisar.  

 

 

Passo 9 – Abrirá uma nova tela de seleção de resíduo. Desça até o fim da página, 

acesse a página 2, e selecione o resíduo 1802 – GRUPO B conforme imagem abaixo:  

 

 



Passo 10 – Preencha os outros campos conforme imagem abaixo: 

 

Essas informações acima você pode encontrar em nosso site: 

https://stericyclelatam.com/saiba-como-preencher-mtr/ 

Feito o preenchimento, ficará dessa forma: 

 

https://stericyclelatam.com/saiba-como-preencher-mtr/


Clique em SALVAR.  

 

O resíduo aparecerá cadastrado dessa forma: 

 

 

 

 

Finalize clicando em ENVIAR. Seu Modelo GRUPO B será salvo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. COMO EMITIR MTR USANDO MODELO 

Concluído o cadastro do seu modelo, para emissão de um novo MTR (Manifesto 

de Transporte de Resíduo) faça login no SINIR e acesse o Menu Manifesto >> Novo 

MTR usando Modelo. 

 

Na tela que abrir, clique em PESQUISA MODELO e selecione o seu modelo 

criado de acordo com o resíduo que será descartado. Após selecionado o modelo, ele 

aparecerá em sua tela já preenchido. 

 

➔ OBS.: Em dados do Transportador, deixar os campos de placa, motorista e data 

de transporte em branco. 
 

No quadro azul de “LISTA DE RESÍDUO”, clique no campo de “Quantidade” e 

insira peso 0,1000 kg. Conforme imagem a seguir:  

 

 

• Clique em Enviar, conforme imagem acima. Seu MTR será emitido. Um arquivo 

pdf será baixado no seu computador. 



 

•  Imprima o MTR e entregue à equipe de coleta Stericycle, conforme coletas 

realizadas em seu estabelecimento. 
 

 

 

AVISOS IMPORTANTES 

• Para cada coleta realizada, um novo MTR precisa ser emitido e impresso pelo 

SINIR. 

 

• Você pode imprimir um dia antes ou até na semana antes que a coleta será 

realizada. 

 

• NÃO PODE SER COPIA. 

 


