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Sistema de Gestão de Licenciamento Ambiental

Orientações básicas

Secretaria Nacional de Transportes Terrestres
Departamento de Planejamento, Gestão e Projetos Especiais

Coordenação-Geral de Gestão Ambiental e Territorial



 

Guia de orientações básicas 

O Sistema de Gestão de Licenciamento Ambiental 

como objetivo realizar a 

empreendimentos de transportes

1. Acesso:  https://app.transportes.gov.br/sigesa

ou pelo site do Ministério:  

Na tela de login, caso o usuário queira alterar a senha de 

acesso, basta usar o seguinte botão:

Após o login, o acesso às funcionalidades encontram

página inicial, em um Menu: 

 

Após selecionar uma das opções do

Pesquisar:  

Empreendedor/Responsáveis, 

Empreendimento, Licenças/Autorizações Emitidas, Órgão 

Ambiental/Envolvido, Sanções/Notificações, Processo de 

Licenciamento Ambiental e Contrato.

Cadastrar um novo:  

Empreendedor/Responsáveis, 

Ambiental/Intervenientes, Sanções e Notificações. 

Gerar relatórios:  

Licença/Autorização; Condicionantes; Empreendimentos; 

Providências/Restrições; Lotes por Empreendimento; Contrato; 

Processo de Licenciamento; e Sanções e Notific

Guia de orientações básicas - SIGESA 

O Sistema de Gestão de Licenciamento Ambiental – SIGESA é um

realizar a gestão dos processos de licenciamento ambiental 

de transportes. 

https://app.transportes.gov.br/sigesa 

ou pelo site do Ministério:  https://www.infraestrutura.gov.br/meioambiente.html

caso o usuário queira alterar a senha de 

acesso, basta usar o seguinte botão:  

, o acesso às funcionalidades encontram-se na  

pós selecionar uma das opções do Menu, o usuário poderá:  

Empreendedor/Responsáveis, Empreendedor/Responsáveis, 

Empreendimento, Licenças/Autorizações Emitidas, Órgão 

Ambiental/Envolvido, Sanções/Notificações, Processo de 

Licenciamento Ambiental e Contrato. 

Empreendedor/Responsáveis, Empreendimento, Órgão 

, Sanções e Notificações.  

Licença/Autorização; Condicionantes; Empreendimentos; 

Providências/Restrições; Lotes por Empreendimento; Contrato; 

Processo de Licenciamento; e Sanções e Notificações.  
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SIGESA é uma ferramenta que tem 

sos de licenciamento ambiental dos 

https://www.infraestrutura.gov.br/meioambiente.html 

 

 

 



 

Exportar os dados no formato .xls   ou  .csv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cadastro de um Empreendimento

Para cadastrar um novo empreendimento, 

seguida selecione o botão 

também é possível pesquisar empreendimentos já cadastrados. 

        O sistema foi elaborado partindo da premissa que todo processo de licenciamento 

ambiental está relacionado a um empreendimento. 

A partir do Menu “Processo de licenciamento” é possível pesquisar os processos de 

licenciamento já cadastrados no sistema, porém para cadastrar um novo processo, é 

preciso acessar o empreendimento ao qual está relacionado. 

O mesmo se aplica a licenças/autorizações e cont

apenas para pesquisa, pois, para serem cadastrados, necessariamente precisam estar 

relacionados a um empreendimento. 

os dados no formato .xls   ou  .csv 

Cadastro de um Empreendimento 

Para cadastrar um novo empreendimento, no Menu Inicial clique em 

, localizado no canto direito da tela. A partir dessa tela, 

também é possível pesquisar empreendimentos já cadastrados.  

O sistema foi elaborado partindo da premissa que todo processo de licenciamento 

ambiental está relacionado a um empreendimento.  

“Processo de licenciamento” é possível pesquisar os processos de 

licenciamento já cadastrados no sistema, porém para cadastrar um novo processo, é 

preciso acessar o empreendimento ao qual está relacionado.  

O mesmo se aplica a licenças/autorizações e contratos, ambos disponíveis no Menu 

apenas para pesquisa, pois, para serem cadastrados, necessariamente precisam estar 

relacionados a um empreendimento.  
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clique em Empreendimento, em 

, localizado no canto direito da tela. A partir dessa tela, 

 

 

O sistema foi elaborado partindo da premissa que todo processo de licenciamento 

“Processo de licenciamento” é possível pesquisar os processos de 

licenciamento já cadastrados no sistema, porém para cadastrar um novo processo, é 

ratos, ambos disponíveis no Menu 

apenas para pesquisa, pois, para serem cadastrados, necessariamente precisam estar 



 

3. Segmentos 

Para empreendimentos rodoviários, é possível inserir o código do Sistema Nacional de 

Viação -SNV- disponibilizado no site do DNIT: 

http://www.dnit.gov.br/sistema

 

4. Processo de Licenciamento Ambiental. 

Conforme já informado, o sistema foi elaborado a 

partir da premissa de que todo processo de 

licenciamento ambiental está relacionado a um 

empreendimento. Logo, para o 

acesso ao empreendimento, clicando na aba 

processo de licenciamento ambiental. 

 

A partir desta aba, é possível inserir um novo processo de licenciamento 

um já cadastrado  

Se já houver processo de 

licenciamento cadastrado 

para o empreendimento, 

aparecerá o seguinte quadro 

resumo, com informações 

sobre o andamento do 

processo, a partir do qual, 

clicando na fase ou etapa 

desejada, o sistema fará o 

direcionamento.  

Ao optar por cadastrar um 

novo processo, o sistema o 

direcionará para a tela de 

abertura do processo, na 

qual serão inseridas informações sobre o Órgão Ambiental responsável pelo processo, 

protocolo da Ficha de Caracterização da Atividade e manifestação do órgão ambi

a solicitação.  

Para empreendimentos rodoviários, é possível inserir o código do Sistema Nacional de 

disponibilizado no site do DNIT:  

http://www.dnit.gov.br/sistema-nacional-de-viacao/sistema-nacional

Processo de Licenciamento Ambiental.  

Conforme já informado, o sistema foi elaborado a 

partir da premissa de que todo processo de 

licenciamento ambiental está relacionado a um 

empreendimento. Logo, para o cadastro é preciso o 

acesso ao empreendimento, clicando na aba 

processo de licenciamento ambiental.  

A partir desta aba, é possível inserir um novo processo de licenciamento 

 ou obter informações detalhadas de um processo 

qual serão inseridas informações sobre o Órgão Ambiental responsável pelo processo, 

protocolo da Ficha de Caracterização da Atividade e manifestação do órgão ambi
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Para empreendimentos rodoviários, é possível inserir o código do Sistema Nacional de 

nacional-de-viacao 

A partir desta aba, é possível inserir um novo processo de licenciamento , acessar 

ou obter informações detalhadas de um processo .  

qual serão inseridas informações sobre o Órgão Ambiental responsável pelo processo, 

protocolo da Ficha de Caracterização da Atividade e manifestação do órgão ambiental sobre 



 

Para avançar no processo, é 

preciso, obrigatoriamente, 

informar qual  tipo de 

licenciamento (licenciamento 

ordinário, simplificado, 

dispensa de licenciamento, 

etc.) será utilizado, pois assim 

o sistema saberá qual fluxo 

de trabalho carregar. Caso o 

tipo de licenciamento não 

esteja cadastrado no sistema, 

basta entrar em contato com 

o Ministério da Infraestrutura, 

para que esse seja incluído.  
 

A partir desse ponto, serão inseridas informações do processo de licenciamento. A título de 

exemplo segue a tela de processo de licenciamento ordinário, composto de três fases: 

Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de operação. Para inserir informações, 

basta iniciar a fase e a etapa desejada. 

Para avançar no processo, é 

preciso, obrigatoriamente, 

tipo de 

licenciamento (licenciamento 

ordinário, simplificado, 

dispensa de licenciamento, 

etc.) será utilizado, pois assim 

o sistema saberá qual fluxo 

de trabalho carregar. Caso o 

tipo de licenciamento não 

esteja cadastrado no sistema, 

to com 

o Ministério da Infraestrutura, 

 

A partir desse ponto, serão inseridas informações do processo de licenciamento. A título de 

exemplo segue a tela de processo de licenciamento ordinário, composto de três fases: 

Prévia, Licença de Instalação e Licença de operação. Para inserir informações, 

etapa desejada.  
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A partir desse ponto, serão inseridas informações do processo de licenciamento. A título de 

exemplo segue a tela de processo de licenciamento ordinário, composto de três fases: 

Prévia, Licença de Instalação e Licença de operação. Para inserir informações, 



 

Considera-se que o licenciamento ambiental é um fluxo, composto por fases, etapas e 

subetapas, conforme exemplificado abaixo. 

Fases:  

Etapas:  

Subetapas: 

As fases, etapas e subetapas são configuradas

com o tipo de licenciamento selecionado

se as fases de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação. 

O sistema permite acessar, a qualquer momento, qualquer fase, etapa ou subetapa, 

utilizando os botões de navegação. 

Para inserir informações é preciso sempre

 , 

se que o licenciamento ambiental é um fluxo, composto por fases, etapas e 

subetapas, conforme exemplificado abaixo.  

As fases, etapas e subetapas são configuradas pelos administradores do sistema,

com o tipo de licenciamento selecionado. Por exemplo, em um licenciamento ordinário têm

de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação. 

O sistema permite acessar, a qualquer momento, qualquer fase, etapa ou subetapa, 

botões de navegação.  

Para inserir informações é preciso sempre: 

 ou  . 
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se que o licenciamento ambiental é um fluxo, composto por fases, etapas e 

 

 

 

pelos administradores do sistema, de acordo 

or exemplo, em um licenciamento ordinário têm-

de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação.  

O sistema permite acessar, a qualquer momento, qualquer fase, etapa ou subetapa, 

 



 

E se optar por avançar sem  

há pendências no cadastro .   

 

Caso uma fase, etapa ou subetapa não seja pertinente para o processo que está sendo 

cadastrado, o usuário poderá fazer sua supressão. 

será executada pelo próprio empreendedor, a subetapa contratação pode

Após concluir ou suprimir uma fase, etapa ou subet

reabri-la, possibilitando a inserção ou edição de dados. 

 

4.1 Etapa de Gestão Ambiental

A gestão ambiental pode 

ser relativa a obras ou a 

operação do 

empreendimento. É sabido 

que o processo ficará 

nesta etapa por longos 

períodos, acompanhando 

o atendimento das 

condicionantes das 

licenças. A etapa de 

gestão ambiental é 

dividida em duas 

subetapas: Contratação e 

Relatório.  

Na subetapa de relatório podem ser inseridas informações sobre os relatórios de 

cumprimento de condicionantes. O sistema considera que há dois tipos principais de 

se optar por avançar sem  o sistema irá permitir

    

 

Caso uma fase, etapa ou subetapa não seja pertinente para o processo que está sendo 

cadastrado, o usuário poderá fazer sua supressão. Por exemplo, se a 

será executada pelo próprio empreendedor, a subetapa contratação pode

Após concluir ou suprimir uma fase, etapa ou subetapa, é possível 

, possibilitando a inserção ou edição de dados.  

de Gestão Ambiental 

Na subetapa de relatório podem ser inseridas informações sobre os relatórios de 

cumprimento de condicionantes. O sistema considera que há dois tipos principais de 
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irá permitir, porém informará que 

Caso uma fase, etapa ou subetapa não seja pertinente para o processo que está sendo 

Por exemplo, se a elaboração do estudo 

será executada pelo próprio empreendedor, a subetapa contratação poderá ser suprimida.  

 

Na subetapa de relatório podem ser inseridas informações sobre os relatórios de 

cumprimento de condicionantes. O sistema considera que há dois tipos principais de 



 

relatórios: relatórios de acompanhamento para o empreendedor e os relatórios que são 

enviados periodicamente ao órgão ambiental responsável pela emissão da licença. 

4.2 Outras funcionalidades do processo de licenciamento

Ao clicar em 

resumidas de todo o processo.

Ao clicar em 

anexados ao processo.  

elatórios de acompanhamento para o empreendedor e os relatórios que são 

enviados periodicamente ao órgão ambiental responsável pela emissão da licença. 

Outras funcionalidades do processo de licenciamento 

 serão apresentadas 

resumidas de todo o processo. 

 será possível o acesso a todos os documentos 
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elatórios de acompanhamento para o empreendedor e os relatórios que são 

enviados periodicamente ao órgão ambiental responsável pela emissão da licença.  

 

serão apresentadas as informações 

 

será possível o acesso a todos os documentos 
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5. Licença Ambiental 

Para cadastrar uma licença ambiental, o usuário deverá fazê-lo dentro da opção cadastro do 

EMPREENDIMENTO -> Licenças/Autorizações Ambientais. 

Pelo Menu Inicial, o usuário somente poderá pesquisar as licenças e exportar esses dados. 

Condicionantes 

Existem três tipos de condicionantes: as que são orientativas, as de evento único e as que 

são de evento periódico, como por exemplo deste último, apresentar ao IBAMA relatório 

semestral.  

Quando a condicionante for de evento periódico, o sistema permite informar o seu 

atendimento parcial, através do botão “parciais” .  

Para alterar o status de uma condicionante, deve-se usar o botão “Alterar Status”.   

 

6. Inserir Informações sobre licenciamento ambiental 

No campo histórico poderão ser registradas todas as informações que o usuário considerar 

importante para o processo de licenciamento ambiental (ex: histórico, situação atual, etc.).  

 

7. Inserir Providências 

Nesta tela, há dois tipos de providências:  

• Providências do Empreendimento - onde o usuário poderá incluir e gerenciar as 

ações que deverão ser executadas no âmbito do empreendimento;  

• Providências de Restrições de Licenças - onde o usuário somente poderá visualizar 

as providências necessárias para retirar as restrições indicadas na licença ambiental. 

Para inclusão de nova restrição de licença, é necessário acessar a respectiva 

Licença. 

Para realizar o atendimento da providência, deve-se usar o botão “Realizar”  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menus do SIGESA 
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Dúvidas, sugestões e apoio técnico: 

 

Coordenação-Geral de Gestão Ambiental e Territorial – CGGAT 

Departamento de Planejamento, Gestão e Projetos Especiais – DPLAN 

Secretaria Nacional de Transportes Terrestres – SNTT 

Ministério   da   Infraestrutura  

Esplanada dos Ministérios, bloco R, Ed. Anexo, Ala Leste, 2º andar, sala 209, Brasília/DF 

 

Contato:   Tel: (061) 2029-7848  

   Sandro Filippo        - sandro.filippo@infraestrutura.gov.br 

   Fernanda Barbosa - fernanda.barbosa@infraestrutura.gov.br 

  Nilton César           - nilton.souza@ infraestrutura.gov.br 

 


