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1. UTILIZANDO O NOVO INSTRUMENTO DE CONTROLE A
PARTIR DO MÓDULO WEB
Após a realização da Declaração de Estoque o usuário estará pronto para utilizar o
novo documento de controle do fluxo de produtos e subprodutos florestais. A partir deste
momento, ou seja, após a Declaração de Estoque, não é mais permitido o utilizar a ATPF
Para emitir o DOF o usuário terá a sua disposição duas opções de programas. O
primeiro é utilizando o módulo DELPHI, que é o aplicativo utilizado para a Declaração de
Estoque. O segundo é pelo acesso ao módulo “web” disponível na página do IBAMA na
Internet, conforme descrito neste Manual.

1.1.

Acesso ao Sistema

a) entrar no endereço www.ibama.gov.br, click no link “Serviços On-Line” digite o
CPF ou CNPJ da pessoa física ou jurídica, a senha do Cadastro Técnico Federal, e
clique em Autenticar.
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b) na tela que abre, selecione o campo Serviços e a opção DOF “Documento de
Origem Florestal”.
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c) abrirá a tela abaixo com o detalhamento do Menu do Sistema – Dof, correspondente
a cada operação disponibilizada pelo Sistema;
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2) EMISSÃO DE BOLETO (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO
– GRU)
Para emitir o DOFs é necessário possuir saldo de DOFs pagos previamente. A Guia
de Recolhimento da União – GRU poderá ser emitida pelo próprio sistema e o saldo estará
disponível automaticamente após o prazo de compensação no sistema de arrecadação do
IBAMA.
O usuário poderá emitir boletos suficientes para emissão de mais de um DOF.
Devido ao prazo para compensação recomenda-se que o recolhimento seja realizado com
alguns dias de antecedência da emissão do DOF ou antes de zerar o saldo.
As ATPFs não utilizadas que forem informadas na Declaração de Estoque Inicial
gerarão crédito para emissão de DOFs.
a) o sistema disponibiliza um módulo para a emissão de GRU destinada ao pagamento
dos DOFs a serem emitidos;
b) após o recolhimento e o processamento do respectivo valor no sistema de
arrecadação do IBAMA, o crédito estará disponível para a emissão do DOF;
c) é bom lembrar que as ATPF’s não utilizadas, informadas no Cadastro Inicial;
acrescentam créditos para emissão de DOF.
d) no menu DOF - Transações, clique em Emissão de Boleto;
e) informe o valor que deseja solicitar em DOFs, no campo ‘Valor de DOFs a
solicitar(R$)’e clique em Gravar.
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f) aparecerá a mensagem Boleto Emitido Com Sucesso, e o formulário a ser impresso
e pago.
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3. OFERECENDO PRODUTOS E SUPRODUTOS FLORESTAIS
Antes de emitir o DOF o possuidor do produto ou subproduto florestal deverá
oferecê-lo ao comprador utilizando o próprio sistema. O comprador, por sua vez, deverá,
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também utilizando o Sistema, deverá aceitar ou recusar a oferta conforme descrito no
Manual.
O volume ofertado não necessariamente pode ser feito a cada DOF emitido. Poderá
haver uma oferta de uma determinada quantidade de produto e depois a emissão de vários
DOFs com volumes menores até atingir o limite ofertado.

3.1 Oferta de Produto ou subproduto Florestal
a) para a emissão de DOF, é indispensável que a operação seja anteriormente
submetida ao IBAMA, por meio do módulo de “Oferta” do Sistema DOF;
b) a operação de ‘Oferta’compreende a emissão da mesma, por parte do vendedor e do
aceite, por parte do destinatário do produto ou subproduto florestal;
c) fica eliminada a necessidade de utilização de DVPF;
d) no entanto, o comprador da DVPF antiga, originada de Autorização de
Desmatamento, deve lançar os saldos remanescentes da mesma, no Cadastro Inicial
encaminhado ao IBAMA, para que possa realizar a operação de oferta e futura
emissão de Dof para o seu pátio de destino;
e) para o transporte de material originado de pátio, a operação de oferta deve indicar o
nome do destinatário, que, obrigatoriamente, deve ser cadastrado no CTF;
f) para emitir Oferta entrar no menu DOF – Transações - Oferecer Produto e
selecionar, no campo Origem, da tela Oferecer, o Documento de Origem ou Pátio;
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g) digite o CPF ou CNPJ do destinatário da oferta, com campo Dados do
Comprador e Clique no ícone de validação para buscar o nome do mesmo no
sistema;

12

13

h) aparecerá a tela de ‘Oferecer’, com: os dados da origem selecionada, as espécies e
os saldos de produtos e subprodutos disponíveis para oferta;

i) digite, apenas nos itens que irão compor a oferta, as respectivas quantidades
ofertadas, e clique em Gravar.
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j) aparecerá a mensagem “Oferta Gerada Com Sucesso!”

4. ACEITANDO A OFERTA DE PRODUTOS E SUPRODUTOS
FLORESTAIS
O comprador de produtos e subprodutos florestais deverá utilizar o Sistema para
aceitar ou rejeitar a oferta feita a ele pelo vendedor.
No caso em que o receptor do produto ou subproduto for o detentor da própria
autorização, ou no caso em que houver transferência de mercadoria entre pátios da mesma
empresa o usuário realizará, respectivamente, a oferta e o aceite da oferta antes de estar
apto a emitir o(s) DOF(s). Isso acontecerá, também, no caso de venda de produtos ou
subprodutos florestais destinados à construção civil ou para pessoa física ou jurídica cuja
atividade não exige o CTF. O vendedor poderá emitir DOF sem a aprovação pelo usuário
recebedor, devendo, para tanto, criar pátio temporário no endereço de destino.
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Durante a etapa de aceite, o usuário deverá indicar o pátio previamente cadastrado
onde o produto ou subproduto será depositado.
Enquanto houver saldo de oferta disponível qualquer uma das partes envolvidas
(comprador e vendedor) poderá cancelar a oferta. No entanto, o saldo de produto e
subproduto já transportado não será estornado.
4.1 Aceitar Oferta
a. após a emissão de uma oferta o Sistema-Dof submete ao comprador a oferta
feita com a indicação, pelo emitente, do CNPJ/CPF do destinatário;
b. o respectivo DOF poderá ser emitido pelo emitente, apenas após a efetivação
do aceite, por parte do destinatário, com a indicação, por este, do pátio de
destino do material ofertado;
c. para receber e aceitar oferta, o destinatário deve estar cadastrado no CTF,
em categoria compatível para utilização de Dof;
d. para realizar a operação de ‘Aceite’ de oferta feita, o destinatário deve
acessar o Sistema – Dof, e entrar no menu DOF - Transações Aceitar/Recusar/Oferta, e selecionar a Origem da Oferta;
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e. aparecerá a tela ‘Aceitar/Recusar Proposta’, com os dados da Oferta:
número, matéria-prima, volumetria e o nome do emitente;
f. deve ser selecionado o pátio de destino do produto, no campo ‘Pátio ‘;
g. para aceitar a Oferta, clique no botão Aceitar., ou para recusar a Oferta
clicar no botão Recusar;
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h. se a operação for realizada com sucesso, aparecerá mensagem “Oferta
Aceita com Sucesso!”.
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5. EMITINDO O DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL – DOF
UTILIZANDO O MÓDULO - WEB
Após realizadas as etapas de oferta e aceite da oferta o possuidor de produtos e
subprodutos florestais poderá emitir o(s) DOF(s) a partir das ofertas efetivadas.
5.1 Emissão do DOF
a. somente após efetivação do ‘Aceite’, por parte do destinatário/comprador, o
DOF poderá ser emitido pelo Sistema;
b. no ato da emissão, além de todas as informações solicitas pelo Sistema, que
irão caracterizar o material a ser transportado, bem como os locais de saída
e de destino, o emitente deverá indicar, a data a partir da qual terá inicio a
validade do DOF,
c. considerando a logística da operação, esta data de início da validade poderá
ser a mesma data em que o Dof for emitido, ou de até cinco dias contados da
data da emissão;
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d. a emissão do DOF indica que a operação de transferência do material está
sendo efetivamente realizada, e o Sistema lança o respectivo débito no ato
da emissão do mesmo;
e. considerando que até a data anterior ao início da validade, o Dof pode ser
cancelado, a partir desta data, o lançamento de débito se torna irreversível;
f. para as Autorizações de PMFS, o Dof será emitido: diretamente pelo
detentor de autorização, mediante oferta emitida e aceita pelo destinatário;
g. para os demais tipos de Autorizações, a emissão do Dof poderá ser feita pelo
próprio detentor, ou pelo comprador, devidamente cadastrado no CTF,
mediante oferta previamente emitida pelo detentor, e aceita pelo
destinatário;
h. o DOF não poderá ser utilizado em data anterior ao inicio de sua validade,
nem posterior ao término da mesma;
i. admitindo-se eventuais problemas com a impressão do DOF, o Sistema
admite a impressão de segunda via;
j. o cancelamento do DOF, pelo emitente, será admitido apenas enquanto o
mesmo ainda não tenha entrado em vigor, ou no prazo máximo de duas
horas a partir da hora de sua emissão;
k. para emitir Dof, entrar no menu DOF - Transações, e clicar em Emitir
DOF.
l. selecione o item da Origem, na tela ‘Emissão de Dof’,
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m. e, no campo Destino, que se abre, selecionar a respectiva Oferta, com os
dados do destino do produto;
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n. aparecerão os dados da Oferta: matéria-prima, volumetria, e o valor
comercial do produto ou subproduto, o DOF pode ser emitido com a
volumetria total ou parcial da Oferta, dependendo da logística do transporte;

o. digite a volumetria a ser transportada com o Dof, para cada produto ou
subproduto e o valor comercial.
p. selecione o tipo de transporte, identificação do veículo, data de validade,
número do documento fiscal e a rota do percurso.
q. clique na opção Emitir e confirme a emissão do DOF.
r. aparecerá a tela do DOF, com a mensagem “DOF emitido com sucesso”
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imprimir o mesmo.

s. admitindo-se eventuais problemas com a impressão do DOF, o sistema
aceita a impressão de uma Segunda via, através do menu DOF. No
Relatório de acompanhamento entrar na opção DOFs/Emitido/Recebidos,
até duas horas depois da emissão do mesmo, após isto, a opção Segunda
Via, será desativada.
t. o cancelamento do DOF pode ser feito apenas enquanto o mesmo não tenha
entrado em vigor, ou no prazo de duas horas a partir da hora de sua validade.
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6. RECEBENDO O DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL – DOF
UTILIZANDO O MÓDULO - WEB
O receptor de produto e subproduto florestal acobertado com o DOF deverá acusar
seu recebimento no sistema para efeito de acobertamento em pátio. O recebimento deverá,
obrigatoriamente, acontecer até 05 dias após o vencimento do DOF. Passado este prazo o
usuário estará impossibilitado de emitir ou receber novos DOFs.

6.1 Recebimento de Produto/Subproduto com DOF
a) quando o transporte chegar ao local de destino, o respectivo DOF deverá ser
lançado no Sistema, pelo destinatário, afim de ser processado o respectivo crédito
no seu pátio;
b) após a data de vencimento do DOF será dado o prazo de cinco dias para a acusação
no sistema do recebimento do produto por parte do destinatári;.
c) o DOF vencido, que não for lançado no Sistema, gera pendência, tanto para o
destinatário, quanto para o emitente;
d) no menu DOF clique na opção Confirmar Recebimento de produto com DOF.
e) selecione Dados do DOF.
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f) aparecerá a tela do recebimento do DOF com, matéria prima, espécie, volumetria,
valor comercial do produto e o nome do pátio de destino.
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g) digite o número do código de controle (código de barras) do DOF no campo, cod.
Controle DOF e clique na opção Receber.
Tela DOF, número do código de controle para ser utilizado no recebimento do DOF

26

h) confirme o recebimento do DOF, aparecerá a mensagem: “DOF Aceito com
sucesso!”
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i) o destinatário deverá acusar o recebimento do DOF até cinco dias após o seu
vencimento, caso contrário, o mesmo estará impedido de emitir ou receber novos
DOFs.
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7. REALIZANDO A CONVERSÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS
UTILIZANDO O MÓDULO - WEB
A conversão de produtos ou subprodutos florestais por meio do processamento
industrial deve ser informada no Sistema, respeitando a tabela de conversão do IBAMA, de
forma a dar acobertamento para os respectivos produtos e subprodutos.
A conversão deve ser indicada sempre que houver a transformação para o produto
principal, bem como os demais aproveitamentos e resíduos, quando existirem, devendo ser
informada inclusive quando da transformação na área de exploração.
O IBAMA estabeleceu coeficientes de conversão volumétrica para algumas
transformações. Por exemplo, o coeficiente de transformação de tora para madeira serrada é
de 2,0, ou seja, rendimento de 50%. Caso uma determinada indústria possua coeficientes de
conversão volumétrica diferentes das pré-estabelecidas pelo IBAMA (maior ou menor) a
mesma deverá apresentar um estudo para efeito de alteração no Sistema. Neste caso, a
alteração é obrigatória e em caso de divergências apuradas em fiscalização a indústria será
penalizada.

7.1 Conversão de Matéria-Prima/Sub-Produto Florestal
a) nesta operação, o usuário deve lançar toda transformação de produto e subproduto
florestal efetivamente realizada;
b) caso a transformação seja realizada ainda no local de extração da matéria-prima
florestal, o respectivo DOF será emitido para o transporte do subproduto
processado, a partir do local da extração até o pátio de destino;
c) deverão
ser
apropriados,
nesta
operação,
quaisquer
tipos
de
resíduos/aproveitamentos, assim como as perdas resultantes e sua destinação;
d) no menu DOF clique em Conversão de Produto.
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e) as operações de vistoria, inspeção e fiscalização serão realizadas com base na
confrontação entre os dados constantes da base de dados do Sistema, e os produtos e
subprodutos realmente existentes.
f) selecione a autorização ou pátio onde será feita a Conversão.
g) aparecerá a tela de conversão de produtos.
h) selecione a espécie a ser convertida.
i) selecione produto processado e informe quantidade.
j) se for feito aproveitamento, selecione o mesmo e informe a quantidade.
k) se tiver perda de Resíduo, mencione o destino da mesma e clique em Converter.
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l) e confirme a conversão, aparecerá a mensagem: “Conversão Feita com Sucesso!”
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8. REALIZANDO A DESTINAÇÃO DE PRODUTOS
FLORESTAIS UTILIZANDO O MÓDULO - WEB
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A destinação final dos produtos e subprodutos florestais deve ser informada no
Sistema sempre que esta acontecer. Por exemplo, as fábricas de móveis deverão indicar a
destinação da madeira sempre que os móveis forem fabricados. As cerâmicas deverão
indicar a destinação da lenha sempre que ela for queimada na fabricação das telhas e tijolos.
As siderúrgicas deverão indicar a destinação do carvão vegetal sempre que ele for utilizado
na fabricação do ferro-gusa, e assim por diante.
Depois de efetivada a exportação de produto e subproduto florestal o exportador
deve caracterizar a operação como destinação final
A utilização de lâminas de madeira e enchimentos na confecção de compensados é
considerada destinação final.

8.1 Destinação Final
a) esta operação destina-se a informar o consumo final dos produtos e
subprodutos florestais, ou seja, em que categoria de artefatos foram
transformados, ou que destinação final tiveram, como construção civil,
indústria de móveis, etc;
b) no menu DOF, clique na Destinação Final do Produto.
c) selecione o pátio de localização do produto, aparecerá a tela da Destinação.
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d) selecione o produto ou subproduto a ser destinado e digite a volumetria.
e) escolha a Destinação e clique em Destinar.
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f) confirme a Destinação e aparecerá a mensagem: “Destinação Feita com
Sucesso!”
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9. REALIZANDO O CADASTRO OU ALTERAÇÃO DE PÁTIO

UTILIZANDO O MÓDULO - WEB
Após realizada a declaração inicial uma pessoa física ou jurídica cadastrada no CTF
e usuária do Sistema – DOF poderá alterar os dados cadastrais dos seus pátios ou criar
novos pátios utilizando o Módulo-WEB.
Essa opção poderá ser feita também para as empresas recém cadastradas, ou seja,
aquelas que acabaram de se registrar no CTF.
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Para pátios novos não será possível o cadastro de produtos ou subprodutos
florestais. Será possível apenas recebê-los utilizando DOFs. As empresas que já se
encontram cadastradas no IBAMA e que possuem saldos de pátio deverão realizar a
Declaração de Estoque inicial.
9.1Cadastrar, Alterar Dados de Pátio
a) no menu DOF clique em Cadastrar/Alterar Dados de Pátio.
b) para cadastrar Pátio, selecione Cadastrar novo pátio.
c) informe os detalhes do Pátio, respeitando os campos obrigatórios e clique em
Cadastrar.
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d) aparecerá a mensagem,“Cadastramento Feito com Sucesso”

e) para alterar Pátio, selecione o Pátio que deseja modificar,
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f) fazer as alterações e clique em Alterar.
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g) aparecerá a mensagem “ Pátio Santa Helena alterado com sucesso”
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10. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS UTILIZANDO O MÓDULO WEB
Além das consultas disponibilizadas em cada operação, o sistema disponibiliza relatórios,
que podem ser impressos, e onde poderão ser consultadas todas as informações referentes
às operações efetuadas no sistema DOF, tanto por parte da empresa ou pessoa física,
quanto por parte do órgão de controle.
10.1 Boletos Emitidos
a) no menu DOF – Relatórios de Acompanhamento,, clique em Boletos Emitidos.
b) aparecerão todos os Boletos emitidos pela empresa, com data de emissão, data de
pagamento, o valor e a situação, (se foi pago ou não).
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c) para imprimir a movimentação, clique em Gerar PDF.
d) para ver Operação, clique no logotipo do banco do Brasil.
10.2 Origens
a) no menu DOF – Relatórios de Acompanhamento, clique em Origens.
b) selecione a Origem que deseja consultar, e clique em Consultar.
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c) clique no calendário e escolha o período da consulta.
d) clique em Consultar.
e) aparecerá toda a movimentação dos itens da origem do período escolhido.
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f) se preferir imprimir o movimento da origem, clique em Gerar PDF.
g) no campo Operação, clique no ícone para ver as transações do item, se preferir
imprimir clique em Gerar PDF.
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10.3 Ofertas Emitidas, Aceias, Recusadas e Canceladas
a) no menu DOF – Relatórios de Acompanhamento,
Emitidas/Aceitas/Recusadas/Canceladas.
b) selecione a Origem que deseja consultar.
c) clique em Consultar.

clique

em

Ofertas
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d) aparecerão todas as Ofertas Emitidas, Aceitas, Recusadas e Canceladas do período
consultado.

e) se preferir imprimir o movimento da Oferta, clique em Gerar PDF.
f) para obter detalhes da oferta, no campo Operação, clique no ícone Detalhes,
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g) para imprimir, clique em Gerar PDF.
h) se desejar Cancelar a Oferta, clique no ícone cancelar.
10.4 DOFs Emitidos e Recebidos

a) no menu DOF – Relatórios de Acompanhamento,, selecione DOF’s
Emitidos/Recebidos.
b) selecione também a Origem e o Período que deseja consultar, e clique em Enviar.
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c) aparecerão todos os DOFs Emitidos/Recebidos do período consultado.
d) se quiser obter detalhes do DOF, no campo Operação, clique no ícone Detalhes.
e) para Cancelar o DOF, clique no ícone correspondente.
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f) se preferir imprima o movimento do DOF, clique em Gerar PDF.
g) se preferir imprima detalhes, clique em Gerar PDF;
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