Portal Ambiental
A ADEMA mais perto do Empreendedor
Com o objetivo de melhorar os procedimentos internos e agilizar a emissão da Licença
Ambiental, foi realizado um trabalho de racionalização e automatização do processo de
Licenciamento Ambiental pela ADEMA.
Após reavaliação de todo o fluxo da informação interna e externa, muitos procedimentos
foram melhorados com o intuito de agilizar o tempo de resposta, aumentar a produtividade e
dar transparência ao Empreendedor.
A ADEMA investiu recursos e dedicação, inovando com tecnologia para aumentar a eficiência
dos serviços prestados ao cidadão.
No site www.adema.se.gov.br foram disponibilizado dois novos serviços: O Portal Ambiental e
Autenticação de Licença.

O Portal Ambiental – É o canal de comunicação direto com o Empreendedor o qual poderá
visualizar e acompanhar todo o trâmite do processo de solicitação de licenciamento ambiental
e, caso sua solicitação seja deferida, poderá emitir a Licença Ambiental em qualquer lugar e a
qualquer hora.
Autenticação de Licença – Opção para validar o conteúdo da Licença Ambiental diretamente
da base de dados da ADEMA. Através desta opção a pessoa ou organização que tenha o código
de autenticação (código constante no final da Licença Ambiental) poderá validar todos os
dados existentes na Licença, autenticando a veracidade da Licença.
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PORTA AMBIENTAL
Ao acessar o site www.adema.se.gov.br selecionar o ícone Portal Ambiental

Ao selecionar o ícone do Portal Ambiental o Empreendedor acessará o serviço de Geração de
Senha através da opção Login.

Para o
primeiro
acesso

Para se cadastrar no Portal Ambiental, clicar na palavra aqui e preencher os dados solicitados.
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Ao preencher os dados solicitados, selecionar a opção Gerar Senha.
O sistema solicitará um e-mail válido. Ao informar o sistema enviará uma senha provisória
para este e-mail.
Esta senha provisória deverá ser substituída por uma senha definitiva no Portal Ambiental.
Para isso deve-se acessar de novo o Portal Ambiental e selecionar a opção Login.

Informar o CNPJ/CPF e a senha provisória enviada para o e-mail informado anteriormente,
selecionar opção Login. O sistema solicitará o cadastro da senha definitiva.
Com a senha definitiva o Empreendedor terá acesso ao trâmite de processos, visualizar
Licenças, Informações Técnicas e Notificações.
Os dados de acesso ao Portal Ambiental são de responsabilidade do Empreendedor, não
devendo ser transferidos para terceiros.
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AUTENTICAÇÃO DE LICENÇA
Ao acessar o site www.adema.se.gov.br selecionar a opção Autenticação de Licença.

Preencher os dados solicitados: CNPJ/CPF e o Código de Autenticação.
Selecionar a opção Autenticar Licença.
O sistema apresentará todos os dados contidos na Licença.
Caso os dados não coincidam, a Licença não é verídica e não deve ser aceita como válida.
Neste caso, favor entrar em contato com a ADEMA pela opção Fale Conosco e denuncie a
ocorrência.

A sua participação e opinião é fundamental para a melhoria dos serviços.
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