
Conceitos, características e funcionamento

DOCUMENTO DE ORIGEM 
FLORESTAL - DOF



DOF – BASE LEGAL
• Código Florestal – Lei nº 12.651, de 25/5/2012

Art. 35. O controle da origem da madeira, do carvão e de outros
produtos ou subprodutos florestais incluirá sistema nacional que
integre os dados dos diferentes entes federativos, coordenado,
fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente do
Sisnama.

§ 4º Os dados do sistema referido no caput serão disponibilizados para
acesso público por meio da rede mundial de computadores, cabendo
ao órgão federal coordenador do sistema fornecer os programas de
informática a serem utilizados e definir o prazo para integração dos
dados e as informações que deverão ser aportadas ao sistema
nacional.



DOF – BASE LEGAL

• Código Florestal – Lei nº 12.651, de 25/5/2012

Art. 36. O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de
madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos
florestais oriundos de florestas de espécies nativas, para fins
comerciais ou industriais, requerem licença do órgão
competente do Sisnama, observado o disposto no art. 35.

§ 1º A licença prevista no caput será formalizada por meio da
emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o
beneficiamento final.



DOF – BASE LEGAL

• Código Florestal – Lei nº 12.651, de 25/5/2012

Art. 36.

§ 2º Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável
deverá estar registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, previsto no art. 17 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de
1981.

§ 3º Todo aquele que recebe ou adquire, para fins comerciais ou
industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos ou
subprodutos de florestas de espécies nativas é obrigado a exigir a
apresentação do DOF e munir-se da via que deverá acompanhar o
material até o beneficiamento final.



DOF – BASE LEGAL
• Lei de Crimes Ambientais - Lei nº 9.605, de 12/2/1998

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais,
madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem
exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade
competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o
produto até o final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à
venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha,
carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para
todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela
autoridade competente.



DOF – BASE LEGAL

• Resolução Conama nº 379, de 19/10/2006

Art. 2º O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA disponibilizará de imediato, sem
ônus para os órgãos integrantes do SISNAMA, o sistema de
controle e emissão dos documentos relacionados às
atividades florestais, e apoiará a capacitação para sua
implementação, mediante assinatura de termo de cooperação
com os entes da federação interessados.



DOF – BASE LEGAL

• Resolução Conama nº 411, de 6/5/2009 (alterada pela Res.
Conama nº 474, de 6/4/2016)

Dispõe sobre procedimentos para inspeção de indústrias, padrões de
nomenclatura de produtos florestais e coeficientes de rendimento
volumétricos

•Instrução Normativa Ibama nº 21, de 24/12/2014 (alterada
pela IN Ibama nº 9, de 12/12/2016)

Regulamenta o Sistema Nacional de Controle da Origem dos
Produtos Florestais – Sinaflor e o funcionamento do DOF



DOF - DEFINIÇÃO

➢ Licença obrigatória para o transporte e
armazenamento de produtos florestais de
espécies nativas do Brasil:

• Matérias primas brutas (tora, lenha, palmito
in natura);

• Madeira serrada e resíduos da indústria;

• Carvão vegetal;

• Alguns produtos beneficiados



DOF - FUNÇÕES

➢ Sistema eletrônico, banco de dados centralizado,
acesso via internet com certificado digital (A3);

➢ Controle de estoque – entradas, saídas, origens,
destinos, volumes e saldos;

➢ Emissão de DOF e confirmação de recebimento;

➢ Emissão de DOF para isento deCTF;



DOF - FUNÇÕES

➢ Importação/exportação de produtos florestais;

➢ Registro de conversões (serraria);

➢ Destinação final do produto (siderurgia, construção,
fabricação demóveis e instrumentos etc.)



DOF –Características e Funcionamento

• Integrador de sistemas similares adotados por
outros estados (Resolução Conama 379/2006);

• Padronizador de nomenclaturas de produtos
florestais (Resolução Conama 411/2009);

• A segurança do banco de dados do sistema é de
total responsabilidade do IBAMA;



DOF –Características e Funcionamento

• Sem custo para o usuário;

• Sem custo para o governo estadual;

• Habilitação para uso depende de:

• Atividade declarada e Certificado de Regularidade no
Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras (CTF/APP)



DOF – Dinâmica de funcionamento
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DOF –Acesso ao Sistema



SINAFLOR – Declaração de Corte



SINAFLOR – Declaração de Corte



SINAFLOR – Declaração de Corte



DOF – Relatório de Origens



DOF –Acesso ao Sistema













DOF –Vantagens

• A declaração de corte, emissão de documentos e demais
transações são de inteira responsabilidade do usuário;

• Delegação a responsável operacional de inteira confiança do
usuário;

• Desburocratização do processo, uma vez que o usuário emite
o documento a qualquer momento e com total agilidade;

• Informações atualizadas em tempo real;



DOF –Vantagens

• Critérios de exigibilidade são analisados de forma
informatizada, reduzindo a manipulação e falha humana no
processo;

• Transparência das informações para consulta por parte dos
fornecedores, compradores e órgãos ambientais;

• Lastro na informação e não no papel.



Obrigada!
CGMOC/DBFLO/IBAMA

cgmoc.sede@ibama.gov.br


