
Documento de Origem Florestal - DOF 

Igor Pinheiro da Rocha 

Engenheiro Florestal, M.Sc.  



é exatamente DOF? 
O que 



 É a licença obrigatória para o 

transporte e armazenamento de 

produtos e subprodutos florestais de 

origem nativa, contendo as 

informações sobre a procedência 

desses produtos.” 

 
 PORTARIA MMA Nº 253, DE 18 DE AGOSTO DE 2006. 





Regulamentação               IN IBAMA 112/2006 

 Produto florestal: aquele que se encontra no seu estado bruto 

ou in natura, na forma abaixo:  

a) - madeira em toras;  

b) - toretes;  

c) - postes não imunizados;  

d) - escoramentos;  

e) - palanques roliços;  

f) - dormentes nas fases de extração/fornecimento;  

g) - estacas e moirões;  

h) - achas e lascas;  

i) - pranchões desdobrados com motosserra;  

j) - bloco ou filé, tora em formato poligonal, obtida a partir da 

retirada de costaneiras;  

k) - lenha;  

l) - palmito;  

m) - xaxim; e  

n) - óleos essenciais. 



– plantas ornamentais; 

– medicinais e aromáticas; 

– mudas, raízes, bulbos, cipós; e  

– folhas de origem nativa ou plantada das espécies 

constantes da lista oficial de flora brasileira 

ameaçada de extinção [...]  

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 112, DE 21 DE AGOSTO DE 2006  

Também são 

produtos florestais! 



Regulamentação               IN IBAMA 112/2006 

 Subproduto florestal: aquele que passou por processo de 

beneficiamento na forma relacionada:  

a) - madeira serrada sob qualquer forma, laminada e 

faqueada;  

b) - resíduos da indústria madeireira (aparas, costaneiras, 

cavacos e demais restos de beneficiamento e de 

industrialização de madeira) quando destinados para 

fabricação de carvão;  

c) - dormentes e postes na fase de saída da indústria;  

d) - carvão de resíduos da indústria madeireira;  

e) - carvão vegetal nativo empacotado, na fase posterior à 

exploração e produção.  

f) - xaxim e seus artefatos na fase de saída da indústria.  



 O DOF acompanhará obrigatoriamente o 

produto ou subproduto florestal nativo, da 

origem ao destino nele consignado, por 

meio de transporte individual quer seja: 

rodoviário; aéreo; ferroviário; fluvial ou 

marítimo.” 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 112, DE 21 DE AGOSTO DE 2006  



• Dispensa do DOF 

– material lenhoso proveniente de erradicação de culturas, 

pomares ou de poda de arborização urbana;  

– subprodutos: porta, janela, móveis, cabos de madeira para 

diversos fins, esquadria, etc. 

– celulose, goma-resina e demais pastas de madeira;  

– aparas, costaneiras, cavacos e demais restos de 

beneficiamento de madeira 

– carvão vegetal empacotado do comércio varejista;  

– bambu (Bambusa vulgares) e espécies afins;  

– vegetação arbustiva de origem plantada; 

– plantas ornamentais, medicinais e aromáticas,  

 mudas, raízes, bulbos, cipós e folhas de origem 

 nativa das espécies não constantes da  lista oficial 

 de espécie  ameaçada de extinção [...] 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 112, DE 21 DE AGOSTO DE 2006  



Especificação Reposição Regra para emissão do DOF 

 De Exploração em Planos de 

Manejo 
Não Detentor emite dof 

De Utilização de Matéria Prima em 

Planos de Manejo  
Não Detentor emite dof 

 De Uso Alternativo do Solo - 

Desmatamento 
Sim Detentor ou comprador emite dof 

De Utilização de Matéria Prima de 

Desmatamento 
Sim Detentor ou comprador emite dof 

 De Supressão de Vegetação em 

Licenciamento Ambiental - ASV  
Sim Detentor ou comprador emite dof 

 DeUtilização de Matéria Prima de 

Supressão de Vegetação  
Sim Detentor ou comprador emite dof 

 De Corte de árvores isoladas Sim Detentor ou comprador emite dof 

 TIPOS DE AUTORIZAÇÕES 



Como proceder 

Cadastro 
Técnico 
Federal - 

CTF 

Cadastro 
da(s) 

Atividade(s) 

Gestão de 
estoque / 
Aquisição 

de produtos 

Emissão do 
DOF 
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www.florestal.gov.br 

www.ibama.gov.br 

LINKS SUGERIDOS 



igor@ufs.br 

Esta aula está disponível em 

www.igorpinheiro.com 

Obrigado! 


