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CHAPTER

1

O que é o SOPLE?

O SOPLE é o sistema eletrônico oficial da ANM para os procedimentos de Oferta Pública e Leilão de áreas em
Disponibilidade, criado para atender a Resolução Nº 24, de 3 de fevereiro de 2020.
SOPLE - Sistema de Oferta Pública e Leilão de Áreas em Disponibilidade.
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Chapter 1. O que é o SOPLE?

CHAPTER

2

Quando começa a funcionar o Sistema de Oferta Pública e Leilão de
áreas?

O Sistema de Oferta Pública e Leilão irá começar a funcionar a partir da publicação do primeiro Edital.
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Chapter 2. Quando começa a funcionar o Sistema de Oferta Pública e Leilão de áreas?

CHAPTER

3

Quais os dias e horários de funcionamento do SOPLE?

Todos os dias, 24h por dia. O SOPLE funcionará sempre de acordo com o fuso horário de Brasília.
Serão aceitas manifestações de interesse em áreas e participação em leilões nos períodos e datas definidos nos Editais.
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Chapter 3. Quais os dias e horários de funcionamento do SOPLE?

CHAPTER

4

Como acessar o SOPLE?

Acesse o endereço eletrônico: https://sople.anm.gov.br
Navegue no Portal Público de Oportunidades para encontrar os editais e as áreas de seu interesse.
Autenticação no SOPLE pode ser feita clicando no “Cadeado”, no canto superior direito, e selecionando a opção
“Entrar com GOV.BR”, conforme imagens a seguir.

Clique no cadeado no canto superior direito.
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Clique no botão “Entrar com GOV.BR”.
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Chapter 4. Como acessar o SOPLE?

CHAPTER

5

Quais são os Requisitos Mínimos para acessar o SOPLE?

Utilize os navegadores Chrome ou Firefox em suas versões mais atualizadas;
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Chapter 5. Quais são os Requisitos Mínimos para acessar o SOPLE?

CHAPTER

6

Preciso de um certificado digital para usar o SOPLE da ANM?

Sim. O usuário precisa ter uma conta no Login único do governo federal (acesso.gov.br), seja pessoa física ou jurídica,
e ter o cadastrado validado com certificado digital, seja e-CPF ou e-CNPJ. Com esta conta poderá acessar o SOPLE e
participar tanto da oferta pública quanto do Leilão de áreas.
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Chapter 6. Preciso de um certificado digital para usar o SOPLE da ANM?

CHAPTER

7

O Acesso através do Login Único (acesso.GOV.BR) do Governo Federal
será obrigatório para uso do SOPLE?

Sim! O acesso inicial sempre será por meio do Login Único do governo federal, tanto para pessoas jurídicas como
pessoas físicas.
O cadastro do Login Único está disponível a todos os cidadãos brasileiros pelo site https://acesso.gov.br/.
O usuário precisará validar seu cadastro com o uso de Certificado Digital, e-CPF ou e-CNPJ.
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Chapter 7. O Acesso através do Login Único (acesso.GOV.BR) do Governo Federal será
obrigatório para uso do SOPLE?

CHAPTER

8

Qual tipo de certificado digital devo adquirir?

O certificado digital pode ser do tipo A1 ou A3, independente do suporte, conforme admitido pelos requisitos do
Login Único. Ele deverá ser emitido por uma das Autoridades Certificadoras de 1º nível da ICP-Brasil, que podem ser
consultadas no site: https://www.iti.gov.br/icp-brasil/estrutura.
Mais informações sobre o Login Único podem ser obtidas no respectivo FAQ: https://faq-login-unico.servicos.gov.br/
en/latest/
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Chapter 8. Qual tipo de certificado digital devo adquirir?

CHAPTER

9

Não tenho cadastro no Login Único (aceso.gov.br). Como devo fazer?

Passo 1
Acesse https://acesso.gov.br/ e crie sua conta no Login Único
Passo 2
Obtenha os selos e-CPF ou e-CNPJ, conforme o caso, a partir do respectivo certificado digital.
Mais informações sobre o Login Único podem ser obtidas no respectivo FAQ: https://faq-login-unico.servicos.gov.br/
en/latest/
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Chapter 9. Não tenho cadastro no Login Único (aceso.gov.br). Como devo fazer?

CHAPTER

10

Não tenho certificado digital e-CPF ou e-CNPJ. Onde posso obtê-lo?

Obtenha seu certificado digital e-CPF ou e-CNPJ.
Para pleno funcionamento de seu cadastro é necessário a obtenção de Certificação Digital ICP-Brasil.
Utilize
uma
das
Autoridades
Certificadoras
4016-lista-de-autoridades-de-registro-ars-da-icp-brasil.

https://www.iti.gov.br/icp-brasil/estrutura/57-icp-brasil/
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Chapter 10. Não tenho certificado digital e-CPF ou e-CNPJ. Onde posso obtê-lo?

CHAPTER

11

Como realizar meu cadastro para participar do Edital de PLG?

Passo 1
Acesse https://acesso.gov.br/ e crie sua conta no Login Único
Passo 2
No primeiro acesso ao sistema o interessado será direcionado para a página de cadastro, onde deverá preencher os
dados solicitados. Ao preencher o item “CEP”, o sistema completará as informações de endereço e região. O usuário
ainda precisa informar se tem perfil de garimpeiro, cooperativa de garimpeiros ou se é apenas minerador.

Obs.: No edital de Avaliação Social de PLG é permitida a participação apenas de Garimpeiros e Cooperativa de
Garimpeiros.
A qualquer tempo o interessado poderá atualizar seus dados após autenticar no sistema, acessando o menu lateral
esquerdo “Cadastro”, selecionando “Informações Gerais”, conforme imagem abaixo.

21

SOPLE - AJUDA, Release 1.0.0

22

Chapter 11. Como realizar meu cadastro para participar do Edital de PLG?

CHAPTER

12

Painel Público de Oportunidades

Acesse o endereço https://sople.anm.gov.br;
A página exibida é o Painel Público de Oportunidades do SOPLE. Esta página exibe a lista de Editais nos
quais existem áreas em Oferta Pública e/ou em Leilão.
Clicando na imagem com um “i” serão exibidas as informações do Edital. Conforme Imagem a seguir.
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Chapter 12. Painel Público de Oportunidades

CHAPTER

13

Portal Público - Detalhes do Edital

A página de Detalhes do Edital de oferta pública exibe informações básicas do Edital, como Objeto, a Modalidade, o
Número do Processo SEI (NUP) e o Número do Edital.
Além destas informações, são listadas as áreas em Oferta Pública contidas neste edital.
Selecionando a imagem de “Detalhar Área” são exibidas as informações da área.
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Chapter 13. Portal Público - Detalhes do Edital

CHAPTER

14

Como ver os Detalhes das Áreas no Portal Público?

Nesta página são exibidas as informações sobre cada área em Oferta Pública como, Número do Processo (NUP) da
área no SEI, Número do Processo Minerário, Área da Poligonal, Estado (UF) e Município na qual a área se encontra
e o Regime de Disponibilidade.
Clicando no Número do Processo Minerário o usuário será redirecionado para a página de Consulta do Cadastro
Mineiro, na qual poderá informar o número do processo e consultar mais informações sobre o processo minerário
relacionado a esta área.
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Chapter 14. Como ver os Detalhes das Áreas no Portal Público?

CHAPTER

15

Como Registrar Manifestação de Interesse em Áreas?

Na página de Detalhe do Edital, ou Detalhe da Área do Portal Público, está disponível um botão “Registrar Interesse”.
Ao clicar neste botão será solicitado ao usuário realizar a autenticação (login) no Sistema SOPLE.
O usuário interessado deve realizar a autenticação no Sistema Escolhendo a opção “ENTRAR COM GOV.BR”, conforme imagem abaixo.

Depois de informar o CPF e senha registrados no GOV.BR, o usuário será redirecionado para a Funcionalidade de
Registro de Interesse. Nesta página são exibidas as áreas para que o usuário selecione as de seu interesse, conforme
imagem a seguir.
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O usuário deve clicar em “Registrar o Interesse” e o sistema registrará a Manifestação de Interesse para todas as áreas
selecionadas. Nessa etapa, não é cobrado nenhuma taxa ou emolumento, mas se houver mais de um interessado na
mesma área, essa irá para leilão.

IMPORTANTE: Após Registrar a Manifestação de Interesse nas áreas o usuário deve clicar em “Finalizar”, para
Concluir o Registro da Manifestação de Interesse nas áreas Selecionadas. Conforme Imagem abaixo.
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Chapter 15. Como Registrar Manifestação de Interesse em Áreas?

CHAPTER

16

Como consultar Minhas Manifestações de Interesse?

A funcionalidade “Minhas Manifestações” exibe a lista de áreas nas quais o usuário autenticado tem registro de
Manifestação de Interesse.
Seguindo os passos numerados na imagem abaixo o usuário conseguirá visualizar as áreas:
1. Clique no ícone Superior Esquerdo para abertura do Menu Lateral;
2. Selecione a opção “Processos” e depois “Meus Processos”;
3. Clique no Edital listado ao lado direito (Item 3 da imagem) para consultar as Manifestações de Interesse realizadas no Edital;

Na funcionalidade Meus Processos, exibida na imagem abaixo, aparecerá a lista de áreas nas quais o usuário já Manifestou Interesse.
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Chapter 16. Como consultar Minhas Manifestações de Interesse?

CHAPTER

17

Como Reabrir Minha Manifestação de Interesse?

A funcionalidade de Reabrir Manifestação de interesse fica disponível após “Finalizar” a Manifestação de Interesse.
Esta funcionalidade é utilizada nos casos em que o usuário já “Finalizou” a sua Manifestação de Interesse mas deseja
alterá-la:
1. Para acrescentar novas áreas de Interesse em sua Manifestação; OU
2. Cancelar a Manifestação de Interesse já realizada alguma área, dentro do prazo de Manifestação de Interesse.
Seguindo os passos numerados na imagem abaixo o usuário conseguirá Reabrir sua Manifestação de Interesse:
1. Clique no ícone Superior Esquerdo para abertura do Menu Lateral;
2. Selecione a opção “Tarefas”;
3. Selecione “Registrar Interesse” no menu intermediário;
4. Selecione o Edital.
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No caso do usuário já ter finalizado sua Manifestação de Interesse, o botão “Reabrir” estará visível para que ele reabra
a sua Manifestação de Interesse, conforme imagem abaixo.

IMPORTANTE: Lembre-se de Finalizar a sua manifestação de Interesse após a Reabertura. Só serão consideradas as
Manifestações de Interesse Finalizadas.
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Chapter 17. Como Reabrir Minha Manifestação de Interesse?

CHAPTER

18

Como Cancelar Minhas Manifestação de Interesse?

A funcionalidade “Cancelar” Manifestação de Interesse fica disponível enquanto o usuário não “Finalizar” a Manifestação de Interesse.
Caso o usuário tenha Finalizado a Manifestação de Interesse, faz-se necessário “Reabrir” a Manifestação de Interesse
para realizar o cancelamento.
O “Cancelar Manifestação de Interesse” em uma área é utilizado no caso do usuário ter Registrado o Interesse em
uma área e deseja retirar (cancelar) a Manifestação de Interesse naquela área ou grupo de áreas, dentro do prazo de
Manifestação de Interesse da Oferta Pública.
Seguindo os passos numerados na imagem abaixo o usuário conseguirá Reabrir sua Manifestação de Interesse:
Passo 1: Clique no Icone Superior Esquerdo para abertura do Menu Lateral;
Passo 2: Selecione a opção “Tarefas”;
Passo 3: Selecione “Registrar Interesse” no menu intermediário;
Passo 4: Selecione o Edital.
Na tela de registro de Interesse (imagem abaixo) siga os passos de 1 a 3:
1. Selecione as áreas nas quais deseja Cancelar a Manifestação de Interesse;
2. Clique em “Cancelar Interesse”;
3. Clique em “Finalizar”, para finalizar a Manifestação de Interesse e concluir o cancelamento.
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Chapter 18. Como Cancelar Minhas Manifestação de Interesse?

CHAPTER

19

Como visualizar o Histórico das ações de Manifestação de Interesse?

O usuário autenticado pode visualizar o “Histórico das Manifestações” de Interesse realizadas por ele seguindo os
passos abaixo:
1. Clique no Menu superior esquerdo;
2. Clique em “Edital” e depois selecione a opção “Consultar”;
3. Acesse o Menu do Edital e selecione “Sala de Comunicação”;
4. Clique no Menu superior da Sala de Comunicação e Selecione a opção “Histórico de Manifestações”;

A imagem a seguir exibe a funcionalidade “Histórico de Manifestações”, a qual exibe todas as ações de Registro e
Cancelamento de Manifestações de Interesse realizadas pelo Usuário.

39

SOPLE - AJUDA, Release 1.0.0

40

Chapter 19. Como visualizar o Histórico das ações de Manifestação de Interesse?

CHAPTER

20

Como registrar interesse numa área em Edital para PLG?

Passo 1
Acesse o menu Tarefas >> Filtro “Registro de Interesse” >> Selecione o Edital de Avaliação Social da 6.a Rodada de
PLG, conforme imagem abaixo.

Passo 2 Na Funcionalidade de Registro de Interesse, busque pelas áreas de seu interesse e clique em “Registrar Interesse”, conforme imagem a seguir.
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Informe os dados da Manifestação de intersse que serão utilizados para avaliação social, tamanho da área da posse
Propriedade ou acordo com o superficiário e caso seja o ganhador da área informe se pretende realizar o requerimento
total, ou parcial, caso parcial, informe o tamanho da área que será requerida. Conforme imagem a seguir.

IMPORTANTE: Lembre-se de clicar em FINALIZAR a Manifestação de Interesse depois de registrar interesse. Apenas Manifestações de interesse finalizadas são consideradas válidas para fins de participação. Conforme imagem a
seguir.
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Caso queira informar a sua manifestação de interesse para incluir novos registros de interesse em áreas ou retirar o
registro de interesse em áreas, utiliza a funcionalidade de Reabrir a Manifestação de interesse, conforme imagem a
seguir.

IMPORTANTE: Caso utilize a funcionalidade de Reabrir, lembre-se de Finalizar a Manifestação de interesse novamente.
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Chapter 20. Como registrar interesse numa área em Edital para PLG?

CHAPTER

21

Minha manifestação de interesse está válida?

Confira na funcionalidade de Histórico de Manifestação de Interesse se a sua Manifestação de interesse está válida.
Passo 1
Após autenticado no SOPLE, acesse o Menu lateral esquerdo e selecione “Processos”, “Meus Processos” e depois
selecione o Edital que deseja exibir o Histórico de Manifestação de Interesse. Conforme imagem a seguir.

Passo 2
Verifique no topo da Manifestação de Interesse a informação de que a Manifestação de Interesse está com a situação
“Finalizada” e “Válida”, caso esteja “Aberta” e “Inválida”, utilize a funcionalidade de Finalizar para validar sua
Manifestação de Interesse.
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No Minhas Manifestações você poderá emitir o “Histórico de Manifestações de interesse” do seu usuário no edital
selecionado ou emitir a “Declaração de Manifestação de Interesse”, neste caso disponível apenas para Manifestações
de interesse válidas e finalizadas.
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Chapter 21. Minha manifestação de interesse está válida?

CHAPTER

22

Como visualizar o Histórico das ações de Manifestação de Interesse?

O usuário autenticado pode visualizar o “Histórico das Manifestações” de Interesse realizadas por ele seguindo os
passos abaixo:
1. Clique no Menu superior esquerdo;
2. Clique em “Edital” e depois selecione a opção “Consultar”;
3. Acesse o Menu do Edital e selecione “Sala de Comunicação”;
4. Clique no Menu superior da Sala de Comunicação e Selecione a opção “Histórico de Manifestações”;

A imagem a seguir exibe a funcionalidade “Histórico de Manifestações”, a qual exibe todas as ações de Registro e
Cancelamento de Manifestações de Interesse realizadas pelo Usuário.
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O que é Avaliação Social?
Quem pode participar? Garimpeiros e Cooperativa de Garimpeiros.
Quantas áreas o Garimpeiro poderá Registrar INteresse? apenas 1.
Quantas áreas a cooperativa poderá registrar INteresse? XXX Ver no edital
Qual o tamanho máximo que o Garimpeiro de área que o Garimpeiro POde Requerer? 50 ha
Quais são os Critérios de Desempate?
Quais são os critérios de pontuação do Garimpeiro na Avaliação Social?
Quais são os critérios de pontuação do Garimpeiro na Avaliação Social?
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Chapter 22. Como visualizar o Histórico das ações de Manifestação de Interesse?

CHAPTER

23

Como Encontrar o Leilão para Fazer a Proposta (Lance) na área?

Após autenticar no SOPLE com sua conta do Login Único, escolha o usuário com o qual registrou a Manifestação de
Interesse.
Selecione “Tarefas” no menu esquerdo principal, conforme imagem;
Na lista de “Tarefas” são exibidos filtros para Editais em função da ação que o usuário deseja fazer em cada Edital;
No lado direito são exibidos os Editais, entre o menu principal e a lista de editais são exibidos os filtros de Editais.

Selecione “Registrar Proposta”, item 1 da imagem abaixo, para filtrar os Editais que se encontram no período de
Registro de Proposta.
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Clique no Edital, item 2 da imagem acima, para ir para a Funcionalidade de “Inscrição de Proposta”.
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Chapter 23. Como Encontrar o Leilão para Fazer a Proposta (Lance) na área?

CHAPTER

24

Como Registrar a Proposta para uma Área?

Na funcionalidade de “Inscrição de Proposta”, no campo “Valor da Proposta”, informe o valor da Lance a ser considerado para tentar ganhar o direito de requerer a área com prioridade, conforme as regras do Edital.

Ao informar o valor da proposta, observe a situação da área “Não Cotado” (em vermelho) mudará para “Cotado” (em
verde).
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Após Clicar em “Finalizar”, observe que a situação “Não Concorrendo” (em vermelho) mudará para “Concorrendo”
(em verde).
O usuário será redireciondo para a funcionalidade de “Sala de Comunicação”, onde poderá acompanhar a situação da
sua proposta após o término do prazo de envio de proposta.

IMPORTANTE: O usuário poderá Inscrever proposta apenas nas áreas em que Manifestou interesse na Fase de Oferta
Pública do Edital.
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Chapter 24. Como Registrar a Proposta para uma Área?

CHAPTER

25

É possível Registrar uma nova Proposta em uma Área?

Sim. Basta acessar novamente a funcionalidade de “Inscrição de Proposta” e informar um novo valor de Proposta
(Lance). Lembre-se de “Finalizar” a proposta para garantir que está concorrendo.
Caso o usuário já tenha “Finalizado” o envio de suas propostas, é possível “Reabrir” para envio de nova propostas,
desde que esteja dentro do prazo de recebimento de propostas estipulado no Edital.

Para “Reabrir”, selecione “Visualizar Propostas” e depois clicar em “Reabrir”. A funcionalidade de “Inscrição de
Proposta” será habilitada novamente para envio de nova propsota.
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IMPORTANTE: 1. O usuário poderá Inscrever proposta apenas nas áreas em que Manifestou Interesse durante a Fase de Ofert
2. Após reabrir as propostas e fazer as alterações, lembre-se de “Finalizar” novamente para que suas propostas
estejam concorrendo.
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Chapter 25. É possível Registrar uma nova Proposta em uma Área?

CHAPTER

26

Como realizar o Requerimento de Área da OFERTA PÚBLICA?

1. Gerar e pagar o emolumento nos prazos definidos em Edital da RODADA: https://sistemas.dnpm.gov.br/
dipar_externo/cobranca/emolumentos.asp
Emolumento n.° 1 para PESQUISA;
Emolumento n.° 2 para LAVRA GARIMPEIRA;
2. Gerar Pré-Requerimento no Cadastro Mineiro (SCM):
2.1 OFERTA PÚBLICA - Requerimento de Pesquisa https://sistemas.anm.gov.br/SCM/Extra/site/
requerimento/preencherRequerimento.aspx?codigoTipoRequerimento=35
2.2 OFERTA PÚBLICA - Requerimento de Lavra Garimpeira https://sistemas.anm.gov.br/SCM/
Extra/site/requerimento/preencherRequerimento.aspx?codigoTipoRequerimento=37
2.3 OFERTA PÚBLICA - Requerimento de Lavra https://sistemas.anm.gov.br/SCM/Extra/site/
requerimento/preencherRequerimento.aspx?codigoTipoRequerimento=39
3. Protocolizar o pré-requerimento no Protocolo Digital da ANM: 3.1 Acessar o Protocolo Digital no Endereço: https://app.anm.gov.br/protocolo;
3.2 Utilizar o login e senha associado ao CPF/CNPJ da pessoa que arrematou a área;
3.3 Informar o Código do pré-requerimento - Deve ser o mesmo informado no pré-requerimento do passo
2;
3.4 Anexar os documentos complementares e informar os dados do emolumento, não esquecendo de anexar
seu comprovante do pagamento;
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• Ao finalizar a protocolização consulte se o seu processo foi gerado corretamente no SEI! da ANM. Caso
apareça o documento intitulado “Erro” ao final do processo, não houve a finalização do requerimento,
devendo ser repetidos os passos do item 3, acima.
• O Protocolo Digital permitirá protocolizar o pré-requerimento apenas dentro dos prazos definidos no edital
da Rodada.
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Chapter 26. Como realizar o Requerimento de Área da OFERTA PÚBLICA?

CHAPTER

27

Como realizar o Requerimento de Área do LEILÃO?

1. Gerar a GRU com o valor do lance vencedor e realizar o pagamento dentro do prazo definido no Edital da Rodada:
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
Dados para preenchimento da GRU:
Unidade Gestão (UG): 323100
Gestão: 32396
Nome da Unidade: Setorial Orçamentária e Financeira - ANM
Código de Recolhimento: 10091 – Leilão de Áreas em Disponibilidade.
Número de Referência: nº do processo minerário da Área arrematada sem a barra diagonal (Ex.:
123456/2010, deve digitar 1234562010)
2. Gerar e pagar o Boleto de Emolumentos dentro dos prazos definidos no Edital da sua Rodada:
https://sistemas.dnpm.gov.br/dipar_externo/cobranca/emolumentos.asp
Emolumento n.° 1 para PESQUISA;
Emolumento n.° 2 para LAVRA GARIMPEIRA;
3. Gerar pré-requerimento conforme o caso :
3.1 LEILÃO - Pré-Requerimento de PESQUISA: https://sistemas.anm.gov.br/SCM/Extra/site/
requerimento/preencherRequerimento.aspx?codigoTipoRequerimento=36
3.2 LEILÃO - Pré-Requerimento de LAVRA https://sistemas.anm.gov.br/SCM/Extra/site/
requerimento/preencherRequerimento.aspx?codigoTipoRequerimento=40
3.3 LEILÃO - Pré-Requerimento de LAVRA GARIMPEIRA https://sistemas.anm.gov.br/SCM/
Extra/site/requerimento/preencherRequerimento.aspx?codigoTipoRequerimento=38
4. Protocolizar o pré-requerimento no Protocolo Digital da ANM: 4.1 Acessar o Protocolo Digital da ANM
no endereço: https://app.anm.gov.br/protocolo;
4.2 Utilizar o login e senha associado ao CPF/CNPJ da pessoa que arrematou a área;
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4.3 Informar o Código do Pré Requerimento - Deve ser o mesmo informado no pré-requerimento do passo
3;
4.4 Anexar os documentos complementares e informar, no campo “Informe o número do nosso boleto”, os
dados do boleto do emolumento do requerimento de autorização de pesquisa, não esquecendo de anexar o
comprovante do pagamento, bem como o comprovante de pagamento do lance vencedor.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• Ao finalizar a protocolização consulte se o seu processo foi gerado corretamente no SEI! da ANM. Caso
apareça o documento intitulado “Erro” ao final do processo, não houve a finalização do requerimento,
devendo ser repetidos os passos do item 4, acima.
• O Protocolo Digital permitirá protocolizar o pré-requerimento apenas dentro dos prazos definidos no edital
da Rodada.
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Chapter 27. Como realizar o Requerimento de Área do LEILÃO?

CHAPTER

28

Esqueci minha senha do Login Único (acesso.GOV.BR). Como faço?

Acesse a página do Login Único (https://acesso.gov.br/), informe seu CPF, clique em “Esqueci minha senha” e siga os
procedimentos informados no site.
Mais informações sobre o Login Único podem ser obtidas no respectivo FAQ: https://faq-login-unico.servicos.gov.br/
en/latest/
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Chapter 28. Esqueci minha senha do Login Único (acesso.GOV.BR). Como faço?

CHAPTER

29

Segui as orientações, mas ainda não foi possível acessar o SOPLE. Com
quem posso falar?

Se não foi possível acessar o SOPLE da ANM, e as orientações constantes no FAQ, no site e nas apresentações não
foram suficientes, registre uma solicitação através de um dos canais de atendimento da ANM descritos no lin:
Canais de Atendimento ANM: https://www.gov.br/anm/pt-br/canais_atendimento
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