
Certificação Agroflorestal  

A presente certificação fica isenta de taxas e 
dispensada da obrigatoriedade de Responsável Técnico 



1. Insira a atividade em questão, 
facilitando a busca com algum 
termo correspondente. Os 
demais campos serão 
preenchidos automaticamente.  

3. Assinale a alternativa de 
resposta correspondente ao 
local de sua área de manejo 
agroflorestal. 

2. Salve e avance. 

5. Salve e avance. 

4. Insira o município da 
área de manejo. 



7. Salve e avance. 

6. Informe o tamanho da 
área de manejo. 

8. Selecione o tipo de solicitação  
 
Obs.: Escolha “Certificado 
Florestal” caso ainda não esteja 
certificado, ou seja seu primeiro 
pedido via sistema SOL! 



10. Avance. 

9. Faça download do 
formulário de requerimento 
e preencha-o para anexá-lo 
na etapa 7. 
Obs.: Preencha o formulário 
de forma mais completa 
possível. 



Obs.: Demonstração do 
conteúdo do formulário 
de requerimento que 
deve ser feito download e 
preenchido de forma 
mais completa possível. 

IMPORANTE: As informações 
que o empreendedor não 
possuir não precisam ser 
preenchidas. Elas serão 
levantadas posteriormente 
com o auxílio dos técnicos da 
SEMA. 



11. Marque a opção de não 
possuir Responsável Técnico. 
(Caso possua Responsável 
Técnico a Anotação de 
Responsabilidade Técnica 
(ART) deverá ser apresentada 
no sistema.) 

12. Salve e avance. 



13. Marque a opção 
correspondente. 

14. Insira o número do CPF (ou 
CNPJ caso pessoa Jurídica) do 
empreendedor e digite “enter”. 



15. Se o empreendedor 
ainda não for cadastrado, 
clique no acesso para  
realizar o cadastro. 

16. Clique em “Nova pessoa 
física” (ou Jurídica, 
dependendo do caso) para 
dar início ao cadastro do 
empreendedor. 



18. Continue preenchendo os 
dados do empreendedor até o 
final da página. 

17. Preencha os dados 
do empreendedor. 



22. Certifique que os 
dados estejam corretos e 
clique em salvar. 

23. Conclua o cadastro do 
empreendedor. 

19. Clique em salvar. 

20. Clique e anexe o 
documento com RG 
digitalizado. 

21. Documento anexado. 
Observar ícone de 
documento recebido a 
cima. 



24. Clique sim 
para confirmar. 

25. Retorne a página de solicitação. 



26. Insira novamente  o 
CPF do empreendedor. 

27. Acesse para cadastrar 
os dados do 
empreendimento. 

28. Preencha os dados 
do empreendimento. 

Ex: 
 
Ex: 



29. Continuação do 
preenchimento dos dados 
do empreendimento. 

30. Certifique-se de que 
os dados estejam 
corretos e clique em 
salvar. 

31. Clique em adicionar 
empreendedor. 



32. Marque a opção 
correspondente. 

35. Confirme o 
empreendedor. 

33. Insira novamente  o 
CPF do empreendedor. 

34. Marque a opção de 
empreendedor principal. 

36. Salve o procedimento. 

37. Conclua o cadastro do 
empreendimento. 

38. Clique sim para 
confirmar. 



39. Volte à tela de solicitação. 

40. Insira o número de 
registro no CAR. 

41. Salve e avance. 



42. Clique em enviar 
arquivo e adicione o 
formulário do passo 4 
devidamente preenchido. 

43. Clique em enviar 
arquivo e adicione a 
digitalização da matricula 
do imóvel. 

45. Caso haja documentos 
adicionais (como relatório, 
croquis, etc...), devem ser 
anexados um a um por esse 
local. 

44. Caso haja shapfiles da 
área deve ser anexados 
por esse local. 

46. Observe se os 
documentos 
foram adicionados 
corretamente. 

47. Salve e avance. 



48. Por fim, clique em 
enviar para Análise! 

49. Confirme o 
aparecimento desta 
mensagem. Com ela 
sua solicitação foi 
encaminhada para os 
técnicos da SEMA! 


