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ACESSO LIVRE
Tela inicial

• A tela inicial de acesso ao Sistema de Dados Minerários 

apresenta as informações públicas, de livre acesso.

• A pesquisa pode ser feita por CPF, CNPJ ou número de 

processo;

• A classe de processo disponível por padrão é a outorga 

de títulos; 

• A classe pode ser alterada para visualizar outros tipos 

de processo.
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ACESSO LIVRE
Resultado da pesquisa

• O resultado da pesquisa apresenta 

todos os processos vinculados ao CPF

ou CNPJ pesquisado;

• É possível filtrar os dados por tipo de 

processo, UF (Estado) e situação (ativo 

ou inativo)
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ACESSO LIVRE
Detalhes

• Clicando em “Detalhes” é possível 

acessar informações públicas do 

processo, utilizando o Cadastro Mineiro.
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ACESSO RESTRITO
Tela inicial

• Os titulares e seus representantes poderão 

acompanhar os requerimentos realizados pelo 

sistema antigo de protocolo e os realizados através 

do Protocolo Digital utilizado o SDM

• Basta clicar em “Acesso ao Sistema” na área de 

acesso livre
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ACESSO RESTRITO
Como acessar

• O acesso restrito segue o mesmo 

procedimento do Protocolo Digital

• Clique em “Entrar com gov.br”
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ACESSO RESTRITO
Como acessar
• Acesse sua conta informando número 

de CPF ou utilizando Certificado 

Digital/Certificado Digital em Nuvem;

• Digite sua senha
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ACESSO RESTRITO
Como acessar

• Selecione um usuário para prosseguir

• As opções são:

1. Pessoa física proveniente do gov.br

2. Pessoa jurídica associada ao CPF no gov.br

3. Pessoa jurídica utilizando login e senha 

CTDM/SCA
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ACESSO RESTRITO
Pesquisa
• A pesquisa pode ser feita por número de processo, classe ou

visualização de dados cadastrais;

• A classe de processo disponível por padrão é a outorga de títulos; 

• A classe pode ser alterada para visualizar outros tipos de processo;

• Ao deixar o campo “número de processo” em branco, todos os processos 

associados ao CPF ou CNPJ da classe selecionada são exibidos
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ACESSO RESTRITO
Processos vinculados

• Ao deixar o campo “número de processo” em 

branco, todos os processos associados ao CPF 

ou CNPJ da classe selecionada são exibidos;

• Por padrão, são exibidos 5 resultados por 

página, mas é possível alterar a quantidade de 

processos exibidos

• É possível filtrar os dados por tipo de processo, 

UF (Estado) e situação (ativo ou inativo)
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ACESSO RESTRITO
Detalhes

• Clicando em “Detalhes” é possível acessar 

informações do processo destacado, incluindo 

demandas relacionadas do Protocolo Digital.

• O botão “Cadastro Mineiro” redireciona para a 

página de consulta

• O botão “Acesso Integral” encaminha para o

link do processo no SEI!, dispensando pedido de 

vistas de documentos eletrônicos do processo 

para o titular ou seu representante.
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ACESSO RESTRITO
Acesso externo com acompanhamento integral

• A tela de “Acesso Externo com 

Acompanhamento Integral do Processo” 

apresenta inclusive os documentos de acesso 

restrito

• É possível gerar arquivos .pdf ou .zip de todo o 

processo ou documentos selecionados

• Permite acompanhar o andamento do 

processo nos setores da ANM, da mesma forma 

que a pesquisa pública
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