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Sistema RENAEST - Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito - DENATRAN

Objetivo: estabelecer uma sistemática para comunicação, registro, controle, consulta,
acompanhamento e implantação de uma base nacional de Estatísticas de Trânsito, que subsidie o
desenvolvimento de estudos, pesquisas e ações que visem à melhoria da segurança viária no país e
desta forma, a proposição de políticas de educação para o trânsito.

Concepção: detalhamento dos processos, definição de metodologia, especificação de requisitos
funcionais e não funcionais, especificação de integrações e desenvolvimento do RENAEST para
cadastramento/integração dos dados de acidentes de trânsito nas esferas federal, estadual e
municipal.

Integração com o ONTL:

• Integração com a base georreferenciada disponível na EPL;
• Criação de painéis analíticos e estatísticos;
• Disponibilização de um ambiente que permita aos usuários criar suas pesquisas, relatórios,
gráficos e estatísticas;
• Publicação do Anuário Estatístico Acidentes de Trânsito.



Sistema de Gestão de Obras Rodoviárias – DTROD/SNTT

Objetivo: consolidar informações que permitam o acompanhamento dos empreendimentos de
transporte rodoviário.

Concepção: desenvolvimento de um Painel Ministerial para acompanhar empreendimentos
rodoviários do DNIT com informações orçamentárias, financeiras e contratuais dos lotes dos
empreendimentos. Desenvolvido em parceria com o órgão no ambiente do INTEGRA, o qual reúne
informações de diversos sistemas usados pela autarquia.

Integração com o ONTL:

• Identificar oportunidades de integração e melhoria no tratamento/fluxo de informações
trocadas com a EPL/ONTL, demais órgãos vinculados e unidades do Minfra.



• Desenvolvido pelo Ministério da Infraestrutura para disponibilizar às entidades vinculadas de um
sistema de gestão dos processos de licenciamento ambiental de seus empreendimentos.



Fases e etapas do processo de licenciamento



• Visualização do status do processo de licenciamento ambiental:

SIGESA – Quadro Resumo



• Principais marcos do processo de licenciamento ambiental:

SIGESA



Nível operacional: 

• Gestão das informações dos processos de licenciamento;

• Emissão de relatórios;

• Controle de prazos e emissão de alertas;

• Controle de atendimento das condicionantes; 

• Acompanhamento da situação dos processos de licenciamento;

Benefícios



Nível tático:

• Acesso rápido às informações sobre o processo de licenciamento e emissão de relatórios gerenciais;

• Diagnóstico de pontos sensíveis e entraves nos processos de licenciamento ambiental; e

• Proposição de diretrizes e ações.

Nível estratégico:

• Obtenção de informações gerenciais para o Ministério da Infraestrutura;

• Possibilidade de criação de indicadores para tomada de decisão; e 

• Integração com outros sistemas (Exemplo: SIAI da EPL).

Benefícios



Fluxograma de Informações



 Geoespacialização das informações

 Integração com outros sistemas (SIAI) 

 Desenvolvimento de versão Mobile

Próximos Passos




