
Aula 4 –Licenciamento de Exploração – Parte 1 – Cadastro de UAS; ASV; CAI e Exploração de Floresta Plantada

PÚBLICO EXTERNO

Módulo Empreendedor
Aula 4 –Licenciamento de Exploração

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE

Sistema Nacional de Controle da 
Origem dos Produtos Florestais

sinaflor

Parte 1 – Cadastro de Projeto UAS; ASV; CAI e Exploração de Floresta Plantada



2 Sinaflor - Módulo Empreendedor

Para voltar ao sumário, clique no ícone                    que se encontra no 
canto superior da página de cada assunto.

sinaflor Módulo Empreendedor- Sumário

Os cinco (5) tipos de projetos ................................................................ 4

Objetivos de Aprendizagem da Parte 1 -  Aula 4 ....................................... 3

Aula 4 – Parte 1 – Cadastro de Projeto (UAS; ASV; CAI e Exploração de 
Floresta Plantada) ................................................................................. 7

4.1 Início do Cadastro Geral de Projeto ................................................... 7 

4.2 Vincular Imóvel Rural com e sem Polígono ....................................... 11 

4.3 Vincular Responsável Técnico ......................................................... 13

4.4 Não Vincular Responsável Técnico ................................................... 16

Resumo. ............................................................................................. 18

Sumário



Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais 3

Nesta Aula 4, veremos a área Licenciamento de Exploração, para 
cadastrar o projeto. Esta é uma etapa importante para acesso ao uso dos 
recursos florestais.

Aula 4 –Licenciamento de Exploraçãosinaflor Módulo Empreendedor-

Sumário

Parte 1 – Cadastro de Projeto UAS; ASV; CAI e Exploração de 
Floresta Plantada

?
Mas você sabia que existem cinco (5) tipos de 

projetos, dependendo das atividades? Quais são 
eles? É o que veremos, a seguir!

Relembrando...

O Sinaflor apresenta a área  Imóveis, a área Empreendimentos, e a área Licenciamento de 

Exploração.
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• Os cinco (5) tipos de projetos 

1. Projeto de Supressão de Vegetação para Uso Alternativo do 
Solo – UAS;

2. Projeto de Autorização de Supressão de Vegetação – ASV;

3. Projeto de Corte de Árvores Isoladas – CAI;

4. Projeto de Exploração de Floresta Plantada;

5. Projeto de Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS.

Nesta Parte 1 da Aula 4, vamos conversar sobre como preencher 
os Projetos de UAS; de ASV; de CAI e de Exploração de Floresta Plantada, 
utilizando como exemplo a atividade de Supressão de Vegetação para Uso 
Alternativo do Solo – UAS. 

Conversaremos usando apenas o exemplo de UAS porque todos os 
cadastros seguem os mesmos fluxos de preenchimento, havendo diferença 
apenas na atividade de Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, que 
estudaremos particularmente na Parte 2.

Antes de aprender a fazer os cadastramentos, vamos 
conhecer um pouco mais sobre cada atividade!

1) Projeto de Supressão de Vegetação para Uso Alternativo 
do Solo – UAS

Pela Lei nº 12.651, de 25/05/2012 (Novo Código Florestal), o Uso 
Alternativo do solo – UAS é a substituição de vegetação nativa e de formações 
sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias; 
industriais; de geração e transmissão de energia; de mineração e de 
transporte; assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana.

2) Autorização de Supressão de Vegetação – ASV 

A Autorização de Supressão de Vegetação – ASV é o documento que 
permite a supressão a corte raso de vegetação nativa de determinada área 
para uso alternativo do solo, dentro dos empreendimentos licenciados pela 
Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA. Mas muitos estados já 
adotaram este tipo de modalidade para empreendimentos de impacto local.

Sumário
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3) Corte de Árvores Isoladas – CAI

O Corte de Árvores Isoladas – CAI é o corte de exemplares 
arbóreos situados fora de fitofisionomias naturais, destacando-se da 
paisagem como indivíduos isolados.

Esta modalidade de autorização é regulamentada e aprovada 
pelos Órgãos Ambientais competentes, tendo no Sinaflor um módulo 
específico para facilitar e melhor controlar a atividade.

4) Exploração de Floresta Plantada

A Lei nº 12.651, de 25/05/2012 (art. 35, parágrafos 1º, 2º e 3º) 
trata sobre a Exploração de Florestas Plantadas e define que o plantio 
ou reflorestamento com espécies florestais nativas ou exóticas não 
dependem de autorização prévia, observando as limitações e condições 
previstas nesta Lei. O plantio e a área devem ser informados ao órgão 
competente no prazo de até 1 (um) ano, para o controle de origem. 

A Lei informa também que é livre a extração de lenha e demais 
produtos de florestas plantadas nas áreas não consideradas de 
Preservação Permanente e Reserva Legal.

Mas, no caso de exploração de floresta plantada de espécies 
nativas, o Sinaflor deverá aprovar o projeto, para que o volume dos 
produtos florestais autorizados migre para o DOF e seja possível seu 
aproveitamento/transporte/conversão.

Na modalidade Autorização de Supressão de Vegetação, você que 

possui a ASV, para aproveitar a matéria-prima florestal, deverá solicitar 

a Autorização de Utilização de Matéria Prima Floresta (AUMPF) junto ao 

Órgão Ambiental competente.

?
Você saberia dizer em que condição acontece o 

Corte de Árvores Isoladas?
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5) Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS

Manejo Florestal Sustentável é uma técnica para utilizar os recursos 
da floresta de maneira ecologicamente correta, economicamente viável e 
socialmente justo. Então, este tipo de manejo usa produtos da floresta de 
modo a trazer baixos impactos ambientais, econômicos e sociais.

O Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS é um documento 
técnico que define o zoneamento e as normas do uso da área e o manejo dos 
recursos naturais. Estabelece também a implantação das estruturas físicas 
necessárias à sua gestão. 

Agora que já entendemos um pouco melhor as atividades, começaremos 
a ver como cadastrar cada uma delas. 

Para facilitar sua aprendizagem, como já falamos, dividimos esta Aula 
em duas (2) partes. Veja:

Parte 1 – Cadastro de Projeto UAS; ASV; CAI e Exploração de Floresta 
Plantada, utilizando como exemplo a atividade de Supressão de 
Vegetação para Uso Alternativo do Solo – UAS;

Parte 2 – Cadastro de Projeto de Plano de Manejo Florestal Sustentável 
– PMFS (Amazônia Legal e Outros Biomas).

ATENÇÃO!!! Vamos relembrar!!!

O preenchimento para abrir qualquer cadastro é igual para todos os 

tipos de projeto até a parte em que você escolherá a atividade (uma 

daquelas cinco que já vimos: UAS; ASV; CAI; Exploração de Floresta 

Plantada e Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS).

Todos os cadastros seguem os mesmos fluxos de preenchimento, 

porém, existe uma diferença para indicar o Responsável Técnico na 

atividade de Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS. No PMFS, 

é obrigatório indicar Responsável Técnico. Nas demais modalidades, 

você pode ou não indicar um RT. 

Sumário
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Objetivos de Aprendizagem da Aula 4 – Parte 1

Ao final da Parte 1 desta Aula 4, esperamos que você saiba:

 • Preencher corretamente as informações necessárias para o cadastramento 
da atividade Supressão de Vegetação para Uso Alternativo do Solo – UAS;

 • Preencher corretamente as informações necessárias para o cadastramento 
da atividade Autorização de Supressão de Vegetação – ASV;

 • Preencher corretamente as informações necessárias para o cadastramento 
da atividade Corte de Árvores Isoladas – CAI;

 • Preencher corretamente as informações necessárias para o cadastramento 
da atividade Exploração de Floresta Plantada.

Lembre-se: falaremos sobre o Cadastro de PMFS na Parte 2. 
Agora, na Parte 1, vamos entender como fazer o cadastro de 
Projetos UAS; ASV; CAI e Exploração de Floresta Plantada, 

no Módulo Licenciamento de Exploração !

4.1 Início do Cadastro Geral de Projeto

Vamos aprender como cadastrar qualquer projeto (exceto PMFS), 
usando como exemplo o cadastramento de projeto de Supressão de 
Vegetação para Uso Alternativo do Solo – UAS! 

Para iniciar o cadastramento de qualquer tipo de projeto, você 
deverá acessar a área Licenciamento da Exploração e clicar na opção 
Cadastrar Projeto. 

Aula 4 – Parte 1 – Cadastro de Projeto (UAS; ASV; CAI 
e Exploração de Floresta Plantada) 

Sumário
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 » Cadastrar Projeto

 » Relatório de Origem

 » Consignação de Crédito

 » Aceitar/Recusar
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Aula 3 – Arrendar Imóveis

Após clicar na opção Cadastrar Projeto, você verá uma tela que 
mostrará todos os projetos já cadastrados no Sistema Sinaflor. É possível 
acompanhar o andamento de cada projeto. Veja abaixo a tela que aparecerá. 

Nesta tela você poderá classificar os projetos que já existem em ordem 
crescente ou decrescente. É só clicar na setinha ao lado de cada campo da 
barra superior e selecionar a forma que você achar melhor para ordenar suas 
informações. Veja o exemplo abaixo que mostrar como você pode ordenar o 
Nome do empreendimento.

Visualizar
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Vamos iniciar o cadastramento do projeto! Você deverá selecionar o 
botão Incluir Licenciamento da Exploração que está na lateral direita da tela.

Após, é aberta a janela de Informações Gerais onde devem ser 
preenchidas informações iniciais da abertura do projeto. Para qualquer 
atividade, fique atento ao campo Vinculado à que indica o tipo de vinculação 
do processo. Esta sua escolha definirá o tipo de órgão que analisará e 
aprovará o projeto (Federal, Estadual ou Municipal). 

Ao clicar na setinha ao lado do campo Atividade, aparecerá uma lista 
com todos os tipos de atividade. Um ponto importante: neste momento, você 
poderá escolher qualquer atividade. Fique atento ao escolher a atividade, 
pois ela definirá o tipo de informação a ser inserida no Sinaflor. E lembre-se: 
o PMFS tem preenchimento um pouco diferente. Na Parte 2, explicaremos 
como fazer o cadastro do PMFS. 

Incluir 

Licenciamento 

de Exploração

s+

Se você visualizar uma plaquinha amarela ao lado da janela 

Informações Gerais é porque ainda existem campos obrigatórios que 

não foram preenchidos.
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Continuando o nosso exemplo, selecionamos a atividade Uso 
Alternativo do Solo (você poderá selecionar qualquer atividade que desejar. 
O UAS é apenas um exemplo, como já sabemos).

Continue preenchendo os demais campos das Informações Gerais, 
conforme mostramos abaixo.

N0 Processo Ibama, 
Estadual, Municipal ou 
Federal.
OBS: caso não tenha o N0, 
o Sinaflor aceita deixar 
este campo em branco.

Tipo de 
vinculação

OBS: caso não tenha o N0, o Sinaflor aceita 
deixar este campo em branco.
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Relembrando: depois de preencher todos os campos, veja que não 
existe mais a plaquinha amarela. Após preencher todas as informações, clique 
no botão Prosseguir com o Cadastro (        ) que está no lado direito da tela. 

Aparecerá a mensagem abaixo para você continuar com o 
cadastramento. Clique na opção Sim.

4.2 Vincular Imóvel Rural com e sem Polígono

Após confirmar a mensagem, será aberta a aba Informações 
Complementares. Você verá a janela Imóveis rurais disponíveis. Clique no 
imóvel onde será realizado o projeto, para fazer a vinculação deste imóvel.

Sumário

Prosseguir 
com o 
cadastro
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O Sinaflor também permite Vincular imóvel rural utilizando o polígono 
da área do empreendimento já homologado, nos casos em que não se 
aplica a vinculação do imóvel rural. Veja como utilizar a opção Polígono. 

Depois de clicar em Polígono, selecione a opção 
Utilizar. Se quiser visualizar o mapa, é só clicar no ícone 
do mapinha que está embaixo da opção Utilizar. 

Para salvar as informações, basta clicar na próxima aba. Os registros 
são salvos automaticamente. Você verá uma mensagem, informando a 
inclusão com sucesso. 

Clique na opção Polígono
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4.3 Vincular Responsável Técnico

Bem, agora, vamos selecionar a opção Vincular Responsável Técnico. 
Você verá a pergunta Haverá Responsável Técnico para Atividade? Clique na 
opção Sim e, após, no botão Incluir. 

Abrirá uma nova janela com Dados Gerais que mostra lista de 
responsáveis técnicos homologados para atuação junto ao órgão ambiental 
a que será submetido o Projeto. Selecione um RT.

Outra nova tela aparecerá. Preencha o campo Atividade, clicando na 
setinha ao lado do campo. Escolha a atividade do RT (Elaboração, Execução, 
Execução e Elaboração). 

Sumário

Incluir
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Mas observe: você deverá vincular o nome do RT a uma Elaboração e 
também a uma Execução. Podem ser RTs diferentes para cada atividade. Por 
exemplo: você poderá vincular o RT FERNANDO LEMOS (do nosso exemplo) à 
Atividade Elaboração e o RT JOÃO DA SILVA (que também está na lista que já 
vimos) à Atividade Execução. 

Ou também poderá vincular o mesmo RT à Atividade Execução e 
Elaboração, como mostra o nosso exemplo abaixo (o RT FERNANDO LEMOS 
foi vinculado à Atividade Execução e Elaboração). Depois, clique no botão 
Salvar (        ). 

Você verá a seguinte mensagem:

Salvar
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Depois disso, aparecerá a tela abaixo. Clique no botão Prosseguir com 
o cadastro (       ) que está no lado direito da tela.

Após, observe que o projeto cadastrado ficará entre os projetos 
existentes com o Status Em elaboração.

Após cadastrar um RT, acabou a sua responsabilidade como 
empreendedor/produtor no cadastramento das informações do projeto técnico. 

Daqui para frente, caberá ao Responsável Técnico que você indicou 
acessar o Módulo Sinaflor – RT e dar continuidade ao cadastramento das 
informações técnicas do Projeto.

Como já conversamos, nas atividades UAS; ASV; CAI e Exploração de 
Floresta Plantada você pode ou não indicar um RT. No Sinaflor, existe a 
possibilidade de o projeto ser todo preenchido por você, Empreendedor.

Prosseguir 
com o 
cadastro
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Isso porque podem existir normas específicas em alguns estados e 
municípios que desobrigam a atuação de RT em Projetos Florestais, seja 
pelo tamanho da área do aproveitamento do material lenhoso e também por 
outras peculiaridades de cada região. 

Veja, a seguir, como fazer se não quiser vincular um RT.

4.4 Não Vincular Responsável Técnico

Antes de decidir não fazer a vinculação de Responsável Técnica, veja 
com atenção as observações abaixo.

Depois destes alertas, vamos em frente e aprender como não vincular 
RT ao projeto.

Bem, na aba Vincular Responsável Técnico, quando aparecer a pergunta 
Haverá Responsável Técnico para Atividade? clique na opção Não. Aparecerá 
o Termo de Responsabilidade. 

Clique no campo em que você declara estar ciente das responsabilidades 
com a atividade. Você verá uma mensagem de Sucesso, informando a 
validação do Termo. 

OBS: ainda não clique no botão Prosseguir com o cadastro, apesar 
de ele estar disponível. Você deverá prosseguir com o preenchimento das 
abas que ficaram habilitadas ao aceitar o Termo de Responsabilidade (aba 
Informações técnicas de atividades; aba Perfil Ambiental; aba Inventário 
Florestal Amostral; aba Cadastrar Cronograma, e aba Anexar Arquivo). 

DUAS OBSERVAÇÕES MUITO IMPORTANTES:

1) Ao dispensar o RT, você assume a responsabilidade pelo Cadastro do 

Projeto e também a fornecer as informações necessárias para elaborar e 

acompanhar a sua execução.

2) A não vinculação do RT deve ser realizada exclusivamente para cumprir 

as normas regionais. Caso esteja em desacordo com tais normas, o 

projeto poderá ser devolvido para cumprimento de pendência ou mesmo 

ser indeferimento, conforme definir o órgão ambiental competente.

Sumário
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Veremos exatamente como preencher estas informações no 
Módulo do Responsável Técnico.

Prosseguir 
com o 
cadastro
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R

Acabamos o estudo da Parte 1 da Aula 4!

Aqui, vimos que o Sinaflor apresenta cinco (5) tipos de atividades para 
cadastrar o projeto no Módulo Licenciamento de Exploração: 1) Projeto de 
Supressão de Vegetação para Uso Alternativo do Solo – UAS; 2) Projeto de 
Autorização de Supressão de Vegetação – ASV; 3) Projeto de Corte de Árvores 
Isoladas – CAI; 4) Projeto de Exploração de Floresta Plantada, e 5) Projeto de 
Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS.

Aprendemos que todos os projetos seguem o mesmo fluxo, para serem 
cadastrados, exceto alguns aspectos do PMFS.

Para estudarmos como cadastrar o projeto, utilizamos o exemplo do 
cadastro de projeto de Supressão de Vegetação para Uso Alternativo do Solo 
– UAS! 

Verificamos que nas atividade UAS; ASV; CAI, e Exploração de Floresta 
Plantadas, é possível vincular ou não o Responsável Técnico.

Observamos que, se não houver vinculação, você, Empreendedor, 
ficará responsável pelo preenchimento das informações técnicas do projeto. 

No entanto, relembramos a importância de você seguir as normas 
do seu Órgão Ambiental competente, para não ter problemas, caso o Órgão 
tenha condução diferente.

Agora, vamos seguir para a Parte 2 da Aula 4, a fim de 
entendermos como preencher especificamente o cadastro de 

Projeto de Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS.

Sumário


