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Manual de Apoio 

Certificado de Produtor Florestal 



Principais vantagens 

Para o Empreendedor 

Entrada única para qualquer solicitação para SEMA e FEPAM; 

Verifica se a responsabilidade do Licenciamento é do Estado,  

indicando se a responsabilidade for de outra esfera - Federal ou  

Municipal; 

Todo o cadastramento é realizado pelo Sistema via Internet;  

Sem necessidade de comparecer presencialmente aos 

escritórios da SEMA ou FEPAM; 

Compatibiliza as informações com os cadastros CAR e SIOUT;  

Comunicação via digital, agilizando a tramitação;  

Acompanhamento do processo diretamente no sistema, com 

recebimento de email a cada mudança de situação; 

Maior transparência. 

Para o Estado 

Integrar o sistema de meio ambiente com recursos hídricos; 

Entrada única pelo sistema via Internet, não sendo necessário 

atender presencialmente o empreendedor; 

Sem tramitação de documentação em papel; 

A documentação é armazenada de forma segura; 

Economia de recursos (correio, papel, tinta, tempo); 

Melhor acompanhamento e gerenciamento dos Licenciamentos;  

Maior agilidade e transparência junto à população. 
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Acessando o SOL 
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1) Para iniciar o seu acesso ao SOL clique  
no botão <Entrar com Login Cidadão>; 

2) Caso não tenha cadastro no Login  

Cidadão, clique em <Cadastre-se>; 

3) Se você já estiver cadastrado no Login  

Cidadão, informe seus dados de acesso  

e clique no botão <Entrar>. 

O acesso ao SOL será realizado pelo seu 

navegador de internet. 

Navegador recomendado: Mozilla Firefox  

Acesse o seguinte endereço: 

http://www.sol.rs.gov.br 
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http://www.sol.rs.gov.br/


Cadastro no Login Cidadão 
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O Login Cidadão tem o objetivo de promover a  

integração, o cadastro e a autenticação do cidadão  

junto às ferramentas e os Serviços Digitais do  

Governo. 

Para acessar o SOL deve estar cadastrado no Login  

Cidadão o Empreendedor/Requerente, Responsável  

Legal /  Procurador ou Responsável Técnico. 

1) Preencha todos os dados solicitados para iniciar o  

seu cadastro; 

2) Após o preenchimento dos dados clique no botão 

<Criar conta>; 
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3) Você receberá a confirmação de que o usuário foi  

criado com sucesso. Neste momento você deverá  

acessar a sua conta de email para confirmar o seu  

cadastro; 

4) Abra a mensagem enviada pelo Login Cidadão e  

clique no botão <Confirmar Email>. 



Cadastro no Login Cidadão 
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5) Clique no botão <AUTORIZAR> para  

que o SOL acesse suas informações do  

Login Cidadão; 
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6) Revise os seus dados e complete os  

campos que porventura estejam em  

branco; 

7) Para salvar as alterações e prosseguir, 

clique no botão <Continuar>. 
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Certificado de Produtor Florestal 

Para facilitar a solicitação do Certificado de Produtor Florestal, tenha 

em mãos as seguintes informações: 

  

- Área total registrada do imóvel rural; 

  

- Ano do primeiro plantio na área; 

  

- Ano de início do plantio atual na área; 

  

- Área plantada por espécie florestal; 

      

- Densidade (plantas/hectare); 

  

- Número do CAR. 

 



Certificado de Produtor Florestal 

1 - Tela Inicial do Certificado de Produtor Florestal 
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Certificado de Produtor Florestal 

2 - Acessar o Item Solicitações 
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Certificado de Produtor Florestal 

3 - Selecionar o botão 'Novo' 
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Certificado de Produtor Florestal 

4 - Digitar o código 126 e selecionar a opção referente a espécie 

florestal. Quando uma das espécies cultivadas for Pinus sp, utilizar o 

código da atividade 126,10. Quando as espécies cultivadas for 

Eucaliptos e/ou Acácia-negra, utilizar o código da atividade 126,20 
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Certificado de Produtor Florestal 

5 - Selecionar o botão salvar e avançar 
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Certificado de Produtor Florestal 

6 - Os campos com 'sim' e 'não' não passarão por análise nessa fase de obtenção do Certificado 

de Produtor Florestal. Para avançar no sistema, marcar 'não' em todas as opções. No último 

campo selecionar o município da propriedade. Depois selecionar 'Salvar e Avançar' 

 

Atenção: Anote e guarde bem o número de solicitação que aparece em 'Dados Desta Solicitação' 

para pesquisa e consultas futuras. 
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Certificado de Produtor Florestal 

7 - No campo 'Medida Porte’, preencher com a área total de 

efetivo plantio e selecionar salvar e avançar 
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Certificado de Produtor Florestal 

8 - No campo 'Tipo de Assunto da Solicitação’ selecionar '6311 - 

Certificado de produtor florestal' 
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Certificado de Produtor Florestal 

9 - Faça download do formulário abaixo, preencha-o e anexe-o 

na Etapa 7 do sistema. Selecionar ‘Salvar e Avançar’ para seguir 

no sistema 
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Certificado de Produtor Florestal 

10 - Na tela seguinte, selecionar 'Adicionar RT' 
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Certificado de Produtor Florestal 

11 - Preencher com o CPF do produtor responsável pelo 

Cadastro 
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Certificado de Produtor Florestal 

12 - Nessa fase não é necessário responsável técnico para 

obtenção do certificado. No campo 'Nº documento ART' digite 

novamente o CPF do produtor 
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Certificado de Produtor Florestal 

13 - Selecionar 'Enviar arquivo' e anexar uma foto ou cópia 

digital de algum documento de identidade do produtor - RG, CPF 

ou CNH 
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Certificado de Produtor Florestal 

14 - Na próxima tela selecionar 'Salvar e Avançar' 
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Certificado de Produtor Florestal 

15 - Selecionar a opção referente ao produtor e digitar o CPF ou 

CNPJ do mesmo 
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Certificado de Produtor Florestal 

16 - Selecionar o texto em azul para cadastrar o empreendimento 
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Certificado de Produtor Florestal 

17 - Preencher com os dados gerais do empreendimento 

solicitados e selecione 'Salvar' 
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Certificado de Produtor Florestal 

18 - O empreendimento aparecerá na lista. Seleciona-lo e clicar 

em 'Salvar e Avançar' 
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Certificado de Produtor Florestal 

19 - Selecionar 'Enviar Arquivo' e anexar o Certificado Produtor 

Florestal baixado na 'Etapa 4 - Tipos de Solicitação' já 

devidamente preenchido 
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Certificado de Produtor Florestal 

20 - Depois de anexado o Formulário, selecionar 'Salvar e 

Avançar' 
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Certificado de Produtor Florestal 

21 - Tendo preenchido todos os dados adequadamente, basta 

selecionar 'Enviar para Análise' e aguardar a emissão do 

Certificado 
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Certificado de Produtor Florestal 

22 - O produtor pode consultar o andamento da solicitação 

através do botão 'Consultas' e depois 'Andamento de Processos  

Solicitações' e 'Pesquisar' 
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Certificado de Produtor Florestal 

23 - Preenche com o número da solicitação ou outro dado 

solicitado e selecione 'ok' 

23 



Certificado de Produtor Florestal 

24 - Os dados da solicitação vão estar disponíveis nessa tela e o 

certificado poderá ser baixado no botão logo abaixo de 

'Documentos' 
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Certificado de Produtor Florestal 

25 - Caso o produtor florestal já possua licenciamento ambiental 

da sua atividade, basta selecionar empreendimento na lista e 

seguir os passos indicados no sistema 
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