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1 OBJETIVO DO SISTEMA

O  Sistema  de  Movimentação  de  Resíduos  tem  a  finalidade  de  tornar  a  forma  de

gerenciamento mais eficiente para movimentação de resíduos sólidos gerados, destinados e

tratados no estado do Paraná. Contempla desde o registro da geração do resíduo até o

recebimento em sua destinação final.

Também  realiza  a  integração  de  informações  com  o  IAP  auxiliando  na  fiscalização,

monitoramento, gestão de resíduos sólidos e tomadas de decisão.
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2 INSTRUÇÕES GERAIS

Este sistema contém recursos, como botões, ícones e links,  que serão vistos em várias

telas. Os recursos que aparecem com frequência serão descritos abaixo:

BOTÃO DESCRIÇÃO

Através  desse  botão  é  possível  deixar  os  campos  em  branco  de
determinada tela. 

Através desse botão é possível fazer a pesquisa desejada ao utilizar filtros.

Através desse botão é possível retornar à tela anterior.

Através desse botão é possível iniciar um novo cadastro.

Através desse botão é possível  cancelar  a  ação atual  e  retornar  à  tela
anterior.

Através desse botão é possível avançar para o próximo passo.

Através desse botão é possível realizar a impressão de documentos.

Através desse botão é possível salvar a posição atual da movimentação.

(*) Campo obrigatório
Os campos com este indicativo precisam obrigatoriamente ser preenchidos
ou selecionados.
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3 COMO ACESSAR O APLICATIVO

Para acessar  o  sistema utilizar  obrigatoriamente  o  navegador  Mozilla  Firefox –  versão

atual. Informar o endereço: www.sga-mr.pr.gov.b  r e em seguida será apresentada a tela de

identificação:

Informar o Login cadastrado / E-mail / CPF e a Senha recebida por e-mail e clicar no botão

. Ficarão disponíveis as funções do Painel de Controle do Sistema.
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4 PAINEL DE CONTROLE

A  tela  de  painel  de  controle  do  empreendimento  oferecerá  uma  visão  geral  das

movimentações  e  resumo  das  Autorizações  e  lotes  vigentes  para  o  empreendimento

selecionado.

4.1 EMPREENDIMENTO

Nesta tela serão carregadas as informações do empreendimento representado, bem como

um resumo com as informações dos saldos das Autorizações Ambientais(vigentes) e Lotes

(ativos).

Observação: As ações possíveis para esta tela serão descritas nas sessões a seguir: 

➢  Selecionar Empreendimento

➢  Exibir

➢  Receber 

➢  Recusar
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4.1.1 SEÇÃO EMPREENDIMENTO 

Na seção  “Empreendimento”, a funcionalidade para troca de empreendimento só estará

habilitada  caso  o  representante  legal  possuir  mais  de  um  empreendimento  sob  sua

responsabilidade.

Ao clicar no botão , o sistema apresentará a seguinte tela:

O sistema listará todos os empreendimentos em que o representante legal é o responsável.

Observação: Só após selecionar um dos empreendimentos o sistema habilitará o botão  .

Após  clicar  neste  botão  o  sistema  trocará  todas  as  informações  para  o  novo

empreendimento selecionado.
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Outra forma de realizar a trocar de para um novo empreendimento é através do filtro de

pesquisa.

Preencher pelo menos uma das informações “CPF/CNPJ” e/ou “Nome/Razão Social” como

no exemplo e clicar em , sistema retornará o resultado da pesquisa.

Observação: Só após selecionar um dos empreendimentos o sistema habilitará o botão  .

Após  clicar  neste  botão  o  sistema  trocará  todas  as  informações  para  o  novo

empreendimento selecionado.
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4.1.2 SEÇÃO AGUARDANDO RECEBIMENTO

4.1.2.1 EXIBIR

Na seção  “Aguardando Recebimento” serão apresentadas todas as movimentações de

resíduos que estão aguardando o recebimento da movimentação para o empreendimento.

Para  visualizar uma das movimentações de resíduos deve clicar no ícone Exibir   e o

sistema apresentará a tela de visualização de movimentação de resíduos:

O  sistema  apresentará  os  campos  de  identificação  da  movimentação  de  resíduo

preenchidos em modo de exibição para todos os passos. 

Para  navegar  entre  os  passos  1  –  Identificação,  2  –  Origem  e  Destino,  3  –

Transportadora e 4 – Recebimento deve-se clicar no botão  e o sistema avançará

para o próximo passo.

Para realizar a impressão do resumo da movimentação de resíduo deve-se clicar no botão

 e será gerada a montagem do arquivo em formato “.PDF” contendo as informações

da Movimentação de Resíduos.

Conforme exemplo abaixo:
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4.1.2.2 RECEBER

Para receber uma das  movimentações de resíduos deve-se clicar no ícone Receber .

Em seguida o sistema apresentará a tela de visualização de movimentação de resíduos:

O  sistema  apresenta  tela  de  navegação  com  as  informações  das  movimentações  de

resíduos,  contendo os  passos  1  –  Identificação,  2  –  Origem  e  Destino  e 3  –

Transportadora da movimentação em modo de exibição. 

Para  o  passo  4  –  Recebimento com  modo  de  edição,  deve-se  informar  os  campos

obrigatórios da seção “Dados do Recebimento do Resíduo”.

Observação: Só após marcar o campo  “Confirmo que sou responsável pelas informações

registradas” será habilitado o botão .
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4.1.2.3 RECUSAR

Para recusar uma das movimentações de resíduos deve-se clicar no ícone Recusar .

Em seguida o sistema apresentará a tela de motivo de recusa da movimentação:

Deve-se informar o motivo da recusa da movimentação de resíduos. Após o preenchimento

deve-se clicar no botão  para concluir a recusa da movimentação.
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4.1.3 SEÇÃO ACOMPANHAR RECEBIMENTO NO DESTINO

Nesta  seção serão apresentadas todas as movimentações de resíduos que ainda estão

aguardando o recebimento no destino.

Para visualizar uma das movimentações de resíduos deve-se clicar no ícone Exibir . 

Em seguida o sistema apresentará a tela de visualização de movimentação de resíduos:

O  sistema  apresentará  os  campos  de  identificação  da  movimentação  de  resíduo

preenchidos em modo de exibição para todos os passos. 

Para  navegar  entre  os  passos  1  –  Identificação,  2  –  Origem  e  Destino,  3  –

Transportadora e 4 – Recebimento deve-se clicar no botão  e o sistema avançará

para o próximo passo.

Para realizar a impressão do resumo da movimentação de resíduo deve-se clicar no botão

 e será gerada a montagem do arquivo em formato “.PDF” contendo as informações

da Movimentação de Resíduos.

Conforme exemplo abaixo:
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4.1.4 SEÇÃO RESUMO
Nesta  seção  serão carregadas  as  informações  dos  saldos  das  Autorizações  Ambientais

(vigentes) e Lotes (ativos).

A ordem de apresentação das Autorizações  Ambientais  e  Lotes  será  das que possuem

maiores saldos para os menores.
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5 MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS

O registro de uma movimentação de resíduos pode ser realizado de 2 maneiras:

➢ Registrar Movimentação Lote. 

Observação: M  ediante cadastro prévio do lote.

➢ Registrar Movimentação Resíduos.

5.1 REGISTRAR MOVIMENTAÇÃO LOTE / RESIDUOS

O sistema apresenta a tela de consulta de Movimentação de Resíduos com os seguintes

campos  em  branco  como  filtro  de  pesquisa:  “Nº  da  Movimentação”,  “Resíduo

Específico”, “Data de Saída (período inicial e período final)” e “Situação”.
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5.1.1 INCLUIR MOVIMENTAÇÃO LOTE

Para registrar uma nova inclusão de Movimentações de Lote deve-se clicar no botão .

O sistema apresentará a seguinte tela abaixo:

Será apresentada uma lista com todos os Lotes cadastrados para o empreendimento.

Deve-se selecionar um dos Lotes e clicar no botão .

Observação: Só após selecionar um dos Lotes o sistema apresentará o botão .

O sistema apresentará a tela de registro de movimentação no passo 1 – Identificação. 

Será apresentados os dados do lote selecionado na seção “Dados do Lote”, iniciando-se

assim o procedimento para o registro da movimentação. 

Para salvar como rascunho deve-se clicar no botão  ou clicar no botão  para

avançar  para  os  próximos  passos 2  –  Origem e  Destino,  3  –  Transportadora  e  4  –

Finalizar.
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5.1.2 INCLUIR MOVIMENTAÇÃO RESÍDUOS

Nesta tela poderá ser realizada a inclusão de novas Movimentações de Resíduo.

Para registra uma movimentação de resíduos deve-se clicar no botão .

Será apresentada uma lista com todas as Autorizações vigentes para o empreendimento.

Deve-se selecionar uma das Autorizações Ambientais e clicar no botão .

Observação: Só após selecionar uma das Autorizações o sistema apresentará o botão .

O sistema apresentará a tela de registro de movimentação no passo 1 – Identificação. 

Será  apresentado  os  dados  da  Autorização  Ambiental  selecionada  na  seção  “Dados

Autorização  Ambiental”,  iniciando-se  assim  o  procedimento  para  o  registro  da

movimentação. 

Para salvar como rascunho deve-se clicar no botão  ou clicar no botão  para

avançar  para  os  próximos  passos 2  –  Origem e  Destino,  3  –  Transportadora  e  4  –

Finalizar.
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5.1.3 CONSULTA DE MOVIMENTAÇÃO DE LOTE / RESIDUOS

Nesta tela poderá ser realizada a pesquisa preenchendo um ou mais  campos de filtro e

clicar no botão .

O Sistema apresentará a lista com todas as movimentações vinculadas ao empreendimento

selecionado que atendam aos critérios de seleção dos filtros de pesquisa informados pelo

usuário.
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5.1.4 EXIBIR MOVIMENTAÇÃO LOTE / RESIDUOS

Após  a  consulta  pode-se  visualizar  uma  das  movimentações  de  resíduos  de  qualquer

situação. Ao clicar no ícone Exibir  e o sistema apresentará a seguinte tela:

Sistema apresentará os campos do passo “1 – Identificação” da movimentação de resíduo

preenchidos em modo de exibição. 

Observação: Caso a movimentação for de lote o sistema apresentará a seção “Dados do

Lote”. Caso contrário apresentará a seção “Dados Autorização Ambiental”.

Conforme exemplos abaixo:

ou

Para  navegar  entre  os  passos  1  –  Identificação,  2  –  Origem  e  Destino,  3  –

Transportadora e 4 – Finalizar deve-se clicar no botão .

Para realizar a impressão do resumo da movimentação de resíduo deve-se clicar no botão

 e  será  gerada  a  montagem  do  arquivo  em  formato  “.PDF”  contendo  as

informações da Movimentação de Resíduos.

Conforme exemplo abaixo:
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5.1.5 EDITAR MOVIMENTAÇÃO LOTE / RESIDUOS

Para continuar a edição de uma movimentação de resíduo que ainda se encontra com a

situação “Rascunho” deve-se clicar no ícone Editar . 

O sistema apresentará a seguinte tela em modo de edição:

Observação: Caso a movimentação for de lote o sistema apresentará a seção “Dados do

Lote”. Caso contrário apresentará a seção “Dados Autorização Ambiental”.

Conforme exemplos abaixo:

ou

Os passos 1 – Identificação, 2 – Origem e Destino, 3 – Transportadora e 4 – Finalizar

serão descritos a seguir.
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5.1.5.1 PASSO 1 – IDENTIFICAÇÃO

Observação: Caso a movimentação for de lote o sistema apresentará a seção “Dados do

Lote”. Caso contraria o sistema apresentará a seção “Dados Autorização Ambiental”.

Conforme exemplos abaixo:

ou

Nesta tela a seção “Dados Autorização Ambiental” virá preenchida.

Na  seção  “Dados  da  Movimentação”, deve-se  informar  qual  a  finalidade  do resíduo,

podendo ser: “Tratamento” ou “Destinação Final”, bem como informar os demais campos

obrigatórios.

Para salvar como rascunho deve-se clicar no botão  ou clicar no botão 

para avançar para o passo 2 – Origem e Destino. 
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5.1.5.2 PASSO 2 – ORIGEM E DESTINO

Nesta tela a seção “Origem do Resíduo” virá preenchida.

Na seção “Destino do Resíduo” observar que o Questionamento: “Destinação final é para

uso  Agrícola?” dependerá  do  Tipo  de  tratamento  ou  Tipo  de  destino  final  definido  na

Autorização Ambiental. 

Caso o destino possua somente um tipo de destino final definido na Autorização Ambiental,

o sistema apresentará a resposta do questionamento já preenchido.

Observação: De acordo com a finalidade escolhida no passo  1 – Identificação na seção

“Dados da Movimentação”,  o sistema apresentará no passo  2 – Origem e Destino,  na

seção “Destino do Resíduo” o campo “Tipo de Tratamento” ou o campo “Tipo de Destino

Final”.  Caso  a  finalidade  escolhida  possua somente  um  Tipo  de tratamento  ou Tipo  de

destino  final,  o  sistema  apresentará  a  informação  de  “Tipo  de  Destino  Final”/“Tipo  de

Tratamento” previamente preenchida. 

Caso  o  campo  “Destinação  final  é  para  uso  Agrícola?” esteja  habilitado,  somente  será

permitido selecionar uma das opções “Sim” ou “Não” para a pergunta:

➢ Caso a resposta for “Não”:

Deve-se selecionar o “Tipo de Tratamento” ou “Tipo de Destino Final”.

Clicar no botão  para selecionar o Destino do Resíduo.

Observar que só após selecionar um dos destinos o sistema apresentará o botão .
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Após selecionar  o destino,  o sistema carregara  automaticamente os demais  campos  na

seção “Destino do Resíduo”.

Pode-se  salvar  como  rascunho  deve-se  clicar  no  botão   ou  clicar  no  botão

 para avançar para o passo seguinte.

Observação: Se  o  próprio  empreendimento  for  responsável  pelo  transporte,  o  passo

seguinte, 3 – Transportadora não será habilitado e avançará para o passo 4 – Finalizar.

➢ Caso a resposta seja “Sim”:

A seção “Destino do Resíduo” será modificada automaticamente como no exemplo abaixo:

Selecionar o “Tipo de Tratamento” ou “Tipo de Destino Final”. 

Preencher o campo “Local da Destinação”. 

Pode-se salvar como rascunho para isso clicar no botão  ou clicar no botão ,

para seguir para o passo seguinte.

Observação: Se  o  próprio  empreendimento  for  responsável  pelo  transporte,  o  passo

seguinte, 3 – Transportadora não será habilitado e avançará para o passo 4 – Finalizar.
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5.1.5.3 PASSO 3 – TRANSPOSTADORA

Nesta tela poderá ser realizada a pesquisa e seleção da Transportadora Responsável pela

Movimentação do Resíduo. Deve-se clicar no botão .

Deve-se preencher obrigatoriamente um dos campos de pesquisa e clicar no botão .

Será apresentada uma  lista com todas as Transportadoras que atendam aos critérios de

seleção dos filtros de pesquisa informados pelo usuário.

Selecionar uma das transportadoras e clicar no botão .

Observação: Só após selecionar uma das transportadoras o sistema apresentará o botão .

Sistema apresentará os dados da transportadora no passo 3 – Transportadora.
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Caso  a  Transportadora  não  estiver  localizada  no  estado  do  Paraná deve-se  anexar  a

Autorização Ambiental  do IBAMA  da transportadora e em seguida  clicar  no  ícone Enviar

Arquivo .

Para enviar a Autorização Ambiental IBAMA da transportadora, deve-se selecionar o arquivo

localizado no computador através do botão . Em seguida clicar no botão  para

transmitir este arquivo.

Observação: O arquivo deve estar no formato .pdf

O sistema apresentará  mensagem que o arquivo foi salvo com sucesso e incluirá o ícone

Visualizar  para posterior visualização.

Pode-se salvar a movimentação como rascunho, para isso basta clicar no botão  ou

clicar no botão  para seguir para o passo 4 – Finalizar.
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5.1.5.4 PASSO 4 – FINALIZAR

Nesta tela o sistema apresentará a seção “Responsável pela Movimentação” contendo os

seguintes dados:  “Data e Hora” com a data e hora corrente, “Responsável” com o nome do

usuário que esta logado, “Declaração de veracidade das informações”, “Identificação de IP”

IP da máquina logada  e o campo de confirmação de responsabilidade pelas informações

registradas” que estará habilitado para marcação.

Para finalizar o Registro da Movimentação do Resíduo deve-se clicar no botão .

Observação: Só após marcar o campo  “Confirmo que sou responsável pelas informações

registradas” será habilitado o botão  conforme exemplos abaixo:

ou
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5.1.6 CANCELAR MOVIMENTAÇÃO LOTE / RESIDUOS

Para cancelar  uma movimentação  de resíduo que  ainda  se encontra  com as situações

“Rascunho” ou “Aguardando Recebimento” deve se clicar no ícone Cancelar . 

O sistema apresentará a seguinte tela:

Deve-se informar o motivo do cancelamento da movimentação de resíduos. Após informar o

motivo, clicar no botão  para concluir o cancelamento da movimentação.

Sistema apresentará mensagem que o arquivo foi cancelado com sucesso.

Observação: Após o cancelamento de uma movimentação o ícone que aparecerá na coluna

Cancelar será uma Lupa , para visualizar o motivo do cancelamento.

Será apresentada tela de Consulta de Cancelamento da Movimentação de Resíduos.
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6 RECEBER

Esta funcionalidade será de uso do empreendimento destino que receberá a movimentação
de resíduos produzidos pelo empreendimento gerador de resíduos.

6.1 RECEBIMENTO DE RESÍDUOS

O sistema apresenta a tela de consulta de Recebimento de Resíduos com os seguintes

campos  em  branco  como  filtro  de  pesquisa:  “Nº  da  Movimentação”,  “Resíduo

Específico”, “Data de Envio (período inicial e período final)” e “Situação (por padrão

virá selecionado a opção ‘Aguardando Recebimento’)”.
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6.1.1 CONSULTAR MOVIMENTAÇÃO RESÍDUOS

Nesta tela pode ser realizada a pesquisa, informando um ou mais campos de filtro e clicar

no botão .

O sistema apresentará a  lista com todas Movimentações de Resíduos que atendam aos

critérios de seleção dos filtros de pesquisa informados pelo usuário.
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6.1.2 EXIBIR MOVIMENTAÇÃO RESÍDUOS

Após  a  consulta  pode-se  visualizar  uma  das  movimentações  de  resíduos  de  qualquer

situação. Deve – se clicar no ícone Visualizar  e o sistema apresentará a seguinte tela:

O  sistema  apresentará  os  campos  de  identificação  da  movimentação  de  resíduos

preenchidos em modo de exibição. Para navegar entre os passos  1 – Identificação, 2 –

Origem e Destino, 3 – Transportadora, 4 – Recebimento deve-se clicar no botão .

Para realizar a impressão do resumo da movimentação de resíduo clicar no botão  e

será  gerada  a  montagem  do  arquivo  em  formato  “.PDF”  contendo  as  informações  da

Movimentação de Resíduos. 
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6.1.3 IMPRIMIR CADEF

Para emitir o documento CADEF (Certificado de Aprovação de Destinação Final) deve - se

clicar no ícone CADEF  e será apresentado o documento CADEF em formato “.PDF”.
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6.1.4 RECEBER MOVIMENTAÇÃO RESÍDUOS

Após a consulta pode-se realizar o recebimento de uma movimentação de resíduo com a

situação “Aguardando Recebimento”. Deve-se clicar no ícone Receber . 

O sistema apresentará a tela com os passos “1 – Identificação”, “2 – Origem e Destino” e

“3  –  Transportadora”  da  movimentação  em  modo  de  exibição  e  o  passo  “4  –

Recebimento” em modo de edição.

Deve-se informar os campos obrigatórios na seção “Dados do Recebimento do Resíduo” e

para concluir o recebimento da Movimentação do Resíduo clicar no botão .

Observação: Só após marcar o campo  “Confirmo que sou responsável pelas informações

registradas” será habilitado o botão .

Ao concluir será gerado automaticamente o documento CADEF (Certificado de Aprovação

de Destinação Final).

Conforme exemplo abaixo:
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6.1.5 RECUSAR MOVIMENTAÇÃO RESÍDUOS

Para recusar uma das movimentações de resíduos deve-se clicar no ícone Recusar .

Em seguida o sistema apresentará a tela de motivo de recusa da movimentação:

Deve-se informar o motivo da recusa no recebimento da movimentação de resíduos. Após o

preenchimento clicar no botão  para concluir a recusa da movimentação.

Sistema apresentará mensagem que a movimentação de resíduo foi recusada com sucesso.

Observação: Após a recusa da movimentação o ícone que aparecerá na coluna  Recusar

será uma Lupa . Ao clicar no ícone sera apresentado o motivo da recusa.

Será apresentada tela de Consulta de Recusa da Movimentação de Resíduos.
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7 CADASTROS

Nesta  funcionalidade  o  sistema  permitirá  a  criação  de  lotes  de  resíduos  contendo  a

quantidade  de  resíduos,  quantidade  de  insumos,  quantidade  de  rejeitos  e  tipo  de

acondicionamento que irão compor o lote de resíduos a ser movimentados.

7.1 LOTE DE RESÍDUOS

O  sistema apresenta a tela de consulta de Recebimento de Resíduos com os seguintes

campos em branco como filtro de pesquisa:  “Nº do Lote”, “Resíduo Específico”, “Data do

Lote (período inicial  e período final)”  e “Situação do Lote (por padrão virá selecionado a

opção ‘Ativo’)”.
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7.1.1 INCLUIR LOTE RESÍDUOS

Ao acionar o botão Incluir, o sistema apresentará a tela de cadastro de lote de resíduos.

Para  adicionar  um ou mais  resíduos  deve-se  clicar  no botão  para  selecionar  a

Autorização Ambiental correspondente ao resíduo.

O sistema apresentará a seguinte tela abaixo:

Será apresentada uma lista com todos os Resíduos e Autorizações Ambientais vigentes e

com saldo disponível.

Deve-se selecionar uma das Autorizações e clicar no botão .

Observação: Só após selecionar uma das Autorizações o sistema apresentará o botão .

Sistema carregará os dados da Autorização Ambiental selecionada.

Preencher  os  demais  campos  obrigatórios  e  clicar  no  botão   para  adicionar  o

Resíduo ao lote.

Para incluir novos resíduos ao lote deve-se repetir os passos acima.

Os Resíduos selecionados serão apresentados na seção “Composição do Lote de Resíduos”.
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Após adicionar  todos os resíduos desejados ao lote,  os  campos  “Insumos e  Qtde Rejeito”

podem ser preenchidos caso forem utilizados ou gerados na composição respectivamente.

Deve-se obrigatoriamente ser informado o campo Tipo de Acondicionamento.

Para remover um resíduo da composição do lote, clicar no ícone Excluir .

Para concluir a composição do lote, clicar no botão .

Observação: O botão  será apresentado após iniciada a composição do Lote. 

O sistema apresentará mensagem que o Lote de Resíduo foi incluído com sucesso.
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7.1.2 CONSULTAR LOTE RESÍDUOS

Nesta tela poderá ser realizada a pesquisa informando um ou mais  campos de filtro ou

apenas clicar no botão .

O Sistema apresentará a lista com todos os lotes que atendam aos critérios de seleção dos

filtros de pesquisa preenchidos pelo usuário.
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7.1.3 EXIBIR COMPOSIÇÃO LOTE RESÍDUOS

Após a consulta pode-se visualizar a composição de lote. 

Ao clicar no ícone Exibir  o sistema apresentará a seguinte tela:

Sistema apresenta a seção “Composição do Lote de Resíduos” em modo de exibição.

Observação: Para os lotes que se encontram com situação “ATIVO” e ainda não tenham sido

movimentados  o  botão   estará  habilitado  para  que  o  lote  seja  encerrado  sem

movimentação.

Deve-se informar o motivo da finalização do lote de resíduos. Após o preenchimento deve-

se clicar no botão  para concluir a finalização.

Sistema apresentará mensagem que o lote de resíduos foi finalizado com sucesso.
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7.1.4 EXCLUIR LOTE RESÍDUOS

Para excluir um Lote de resíduos que ainda se encontra com as situações “ATIVO” ou

“FINALIZADO” deve-se clicar no ícone Excluir .

Observação: O ícone Excluir   será apresentado apenas para lotes que foram finalizados

sem nenhuma movimentação. 

O sistema apresentará a seguinte tela:

Ao clicar no botão .

O sistema apresentará mensagem que o Lote de Resíduo foi excluído com sucesso.
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