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APRESENTAÇÃO 
 

Os Painéis Analíticos da Gestão Madeireira apresentam informações relacionadas à produção, 
industrialização, comércio e transporte de produtos florestais de origem nativa a partir do tratamento 
e cruzamento de dados dos sistemas federais de controle e sistemas estaduais integrados. 

Dividido em três visões, o Painel da Produção Madeireira utiliza de dados do Sistema Nacional de 
Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) e sistemas estaduais a ele integrado para 
apresentar informações relacionadas aos projetos sob análise e autorizações concedidas pelos órgãos 
ambientais do Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, para fins do uso sustentável dos 
recursos florestais ou conversão do solo para uso alternativo, atividades estas previstas na Lei de 
Proteção da Vegetação Nativa (Lei 12.651/2012).  

Já o Painel da Industrialização, Comércio e Transporte e o Painel da Exportação de Produtos Florestais 
utilizam dados do Módulo DOF (Documento de Origem Florestal) e sistemas estaduais a ele integrado, 
apresentando informações relacionadas às transações de produtos florestais em território nacional e 
para fins de exportação. 

De fácil navegabilidade e interatividade, os painéis analíticos foram concebidos de forma a trazer a 
qualquer usuário uma experiência amigável com a ferramenta de ciência de dados, além de uma 
apresentação didática das informações de ordem à fácil compreensão. Muito embora, em função da 
alta variação de filtros que podem ser aplicados e da necessidade de explicar alguns termos técnicos, 
funcionalidades e tratamento de dados, o presente manual visa auxiliar de forma ainda mais instrutiva 
o interessado em obter maior conhecimento no tema.   

A solução foi desenvolvida no âmbito do Contrato n°40/2020 celebrado pelo Ibama junto ao Serviço 
Federal de Processamento de Dados – SERPRO.  

 

... tenha uma excelente experiência! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento foi elaborado tendo como base o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à 
Informação (LAI) e a 3° versão do Plano de Dados Abertos (PDA) do Ibama, biênio 2022 a 2023. 

https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/biodiversidade/flora-e-madeira/paineis-analiticos-da-gestao-madeireira-1/paineis
https://info.serpro.gov.br/t/IBAMA-Publico/views/IBAMA-PAINELPBLICO-ProduoMadeireira-NovoLayout/HOME?:showAppBanner=false&:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link
http://www.ibama.gov.br/sinaflor
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
https://info.serpro.gov.br/t/IBAMA-Publico/views/IBAMA-PAINELPUBLICO-IndustrializacaoComercioeTransportedeProdutosFlorestais-NovoLayout/HOME?:showAppBanner=false&:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link
https://info.serpro.gov.br/t/IBAMA-Publico/views/IBAMA-PAINELPBLICO-ExportaodeProdutosFlorestais-NovoLayout/PainelHome/2ab0bf5a-a0c6-4e94-a2a0-d7f5dbe124f8/677f767f-c7f4-4fdc-befb-0c86390c20f8?:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link
http://www.ibama.gov.br/flora-e-madeira/dof/o-que-e-dof
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos
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1. SOBRE O IBAMA 
 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) é uma autarquia 
federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, dotada de personalidade jurídica de direito 
público e autonomia administrativa e financeira. Foi criado em 1989 pelo art. 2º da Lei nº 7.735 e 
possui a estrutura regimental estabelecida pelo Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017. 

O Ibama atua em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente, tendo como 
principais atribuições exercer o poder de polícia ambiental federal e executar ações de meio ambiente 
referentes às atribuições federais de licenciamento ambiental, controle da qualidade ambiental, 
autorizações e gestão do uso dos recursos faunísticos, pesqueiros e florestais, elaboração de sistemas 
de informação e fiscalização, monitoramento e controle ambiental, além de realizar ações supletivas 
e subsidiárias de competência da União, em conformidade com a legislação vigente. 

O Ibama tem como base legal: 

 

• Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989 – Dispõe sobre a extinção de órgão e entidade autárquica, 
cria o Ibama e dá outras providências; 

• Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017 – Aprova a estrutura regimental e o quadro 
demonstrativo dos cargos em comissão do Ibama e dá outras providências. 

Vale destacar que o Ibama oferece diversos serviços ao cidadão, constantes na Carta de Serviços do 
Ibama, publicada em seu sítio na internet, além de facilidades para o cidadão na forma de consultas 
às informações técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7735.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7735.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d8973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7735.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D8973.htm
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2. SOBRE A PLATAFORMA SINAFLOR 
 

A Plataforma Sinaflor integra quatro sistemas de informação que controlam a produção, 
industrialização, comércio e transporte destes produtos, desde a origem até o consumidor final, seja 
em território nacional seja para fins do comércio exterior. 

 

Figura 1 - Plataforma Sinaflor 

 
No sistema Sinaflor os requerentes interessados em promover o uso sustentável do recurso florestal 
ou converter o solo para uso alternativo, conforme prevê a Lei 12.651/2012, devem apresentar uma 
caracterização do empreendimento, baseado em informações geoespaciais e mapas, além de um 
projeto com informações sobre as árvores (inventário florestal) e áreas objeto de exploração. Os 
órgãos ambientais competentes avaliam as informações e a critério da baixa magnitude do impacto 
ambiental emitem uma autorização.  

Quando da efetiva exploração do recurso ou da área, o detentor da autorização deve declarar a 
informação no Sinaflor+, devendo se atender o controle da origem da produção por meio da 
rastreabilidade da madeira, desde a sua localização na floresta até o seu local de aproveitamento. Nos 
casos em que o recurso florestal não é utilizado na própria propriedade e seja destinado para fins de 
doação ou industrialização e comércio, o “crédito florestal” gerado na declaração de corte a partir 
daquilo que foi autorizado pelo órgão, pode migrar para o Módulo DOF, acobertando o transporte da 
madeira entre a origem e o seu ponto de desdobro. 

No Módulo DOF registra-se toda a transformação industrial promovida com base em fatores de 
conversão aprovados pelos órgãos competentes. Para a comercialização dos produtos, deve o 
vendedor submeter no sistema uma oferta ao comprador, que, se aceita, firma a transação, como um 
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contrato virtual entre as partes. Assim, é possível habilitar a emissão do Documento de Origem 
Florestal (DOF) que acoberta o transporte físico da carga. 

Para o consumidor final no país, quando da aquisição de um produto madeireiro de origem nativa, 
como uma madeira serrada de Maçaranduba, o comerciante deverá emitir um DOF Isento de CTF, 
associado à Nota Fiscal, de forma que o cidadão esteja acobertado legalmente no momento do 
transporte da mercadoria até sua obra ou residência.  

 

A exigência da emissão do DOF em todas as etapas da cadeia é que confere não tão somente a 
legalidade da carga, mas a adequada gestão do crédito florestal. 

 
Para o comércio destinado ao exterior, há a necessidade de emissão do DOF Exportação que se integra 
à Plataforma PAU Brasil de uso exclusivo do Ibama enquanto anuente do comércio exterior. Esta 
plataforma é integrada ao Portal Único do Comércio Exterior (Siscomex), que processa as informações 
e com base em métodos de gerenciamento de riscos auxilia o agente público na deliberação da LPCOs, 
permitindo assim o despacho final da carga.   
 
 

... ao comprar madeira de origem nativa,  
exija o Documento de Origem Florestal! 
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3. PAINÉIS ANALÍTICOS DA GESTÃO MADEIREIRA 
 

Os Painéis Analíticos da Gestão Madeireira apresentam informações relacionadas à produção, 
industrialização, comércio e transporte de produtos florestais de origem nativa a partir do tratamento 
e cruzamento de dados dos sistemas federais de controle e sistemas estaduais integrados. 

Os painéis são divididos em três visões: 

▪ Painel da Produção Madeireira utiliza dados do Sistema Nacional de Controle da Origem dos 
Produtos Florestais (Sinaflor) e sistemas estaduais a ele integrado para apresentar 
informações relacionadas aos projetos sob análise e autorizações concedidas pelos órgãos 
ambientais do Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, para fins do uso sustentável 
dos recursos florestais ou conversão do solo para uso alternativo, atividades estas previstas 
na Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei 12.651/2012).  

▪ Painel da Industrialização, Comércio e Transporte utiliza dados do Módulo DOF (Documento de 
Origem Florestal) e sistemas estaduais a ele integrado, apresentando informações 
relacionadas às transações de produtos florestais em território nacional. 

▪ Painel da Exportação de Produtos Florestais utiliza dados do Módulo DOF (Documento de 
Origem Florestal) e sistemas estaduais a ele integrado, apresentando informações 
relacionadas às transações de produtos florestais para fins de exportação. 

A seguir discorreremos sobre as principais funcionalidades dos painéis, dicas de navegação e 
informações disponíveis em cada visão analítica. 

 

3.1. DICAS DE NAVEGAÇÃO 
 

Para acessar os painéis analíticos vá ao seguinte endereço: 

 

https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/biodiversidade/flora-e-madeira/paineis-analiticos-da-
gestao-madeireira-1/paineis 

 

http://www.ibama.gov.br/sinaflor
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
http://www.ibama.gov.br/flora-e-madeira/dof/o-que-e-dof
http://www.ibama.gov.br/flora-e-madeira/dof/o-que-e-dof
https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/biodiversidade/flora-e-madeira/paineis-analiticos-da-gestao-madeireira-1/paineis
https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/biodiversidade/flora-e-madeira/paineis-analiticos-da-gestao-madeireira-1/paineis
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Figura 2 - Página Web - Painéis Analíticos da Gestão Madeireira 

 

Os grandes números (KPIs) apresentados no item 1 da Figura 2 são atualizados diariamente e refletem 
algumas das informações mais significativas dos painéis. 

Os três links de acesso a cada um dos painéis são apresentados nos itens 2, 3 e 4 . Ao clicar em cada 
link, o usuário será redirecionado ao Painel Analítico correspondente, conforme ilustra Figura 3. 
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No item 5 da Figura 2 são apresentados os documentos relacionados aos painéis, como este Manual 
além de relatórios estatísticos produzidos pelo Ibama, dentre outros materiais técnicos relevantes. 

Ao acessar cada um dos painéis o usuário será apresentado a uma tela inicial onde encontrará os 
grandes números (KPIs) relacionados àquele painel (Figura 3). 

 

Figura 3 - Tela de KPIs 

Na lateral esquerda, item 1 da Figura 3, o usuário tem à sua disposição os filtros que podem ser 
aplicados unitariamente ou de forma combinada. Uma vez aplicados, o painel responderá à sua 
correspondência.  

Na lateral direita, item 2 da Figura 3, o usuário tem à sua disposição botões de navegação, que uma 
vez clicado redirecionará para estórias específicas do painel. 

 

Figura 4 - Tela de estórias 
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Cada estória é composta por três visões de detalhamento de informações, sendo possível navegar 
por cada uma delas clicando nos respectivos botões na margem superior da tela, item 1 da Figura 4.  

 

3.1.1. UTILIZANDO FILTROS E FUNCIONALIDADES DA FERRAMENTA 
 

Os painéis analíticos permitem a aplicação de filtros de duas maneiras: 

▪ Utilização das combos de filtros na lateral esquerda; 

▪ Utilização do clique direto sobre o gráfico apresentados nas estórias. 

Caso o usuário tenha interesse em aplicar uma combinação de filtros, cujas respostas sejam 
percebidas em cada uma das estórias de um painel, recomenda-se a utilização dos combos de filtros 
na lateral esquerda, uma vez que se selecionadas eles ficam “embarcados” até que o usuário remova 
o filtro (vide Figura 5). 

 

Figura 5 - Combo de filtros 

a) selecione os campos desejados e aplique ; b) para remover os filtros clique no ícone com um x 

 

É possível clicar diretamente no gráfico, sendo apresentada a resposta conforme o filtro aplicado por 
este clique, porém este filtro se mantém apenas para aquela visão daquela estória, não sendo 
“embarcado” nos combos de filtros da lateral esquerda. 

Algumas das visões possuem interface de transformação do gráfico ao se clicar sobre ele, sobretudo 
os gráficos com visões geográficas, como o da Figura 6.  
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Figura 6 - Filtro sobre o gráfico 

 

a) neste exemplo, ao clicar sobre o país o painel filtra e apresenta uma nova visão, indicando as 
rotas entre a origem do produto por UF do Brasil e o país de destino 

 

b) para remover o filtro, clique novamente no campo em que inicialmente se aplicou o filtro. 

 

Obs 1: todos os painéis e visões já vem embarcados com o filtro pré-estabelecido na unidade de 
medida em m3 . Para visualizar todos os projetos, autorizações e transações ocorridas, o usuário 
deverá selecionar todas as unidades de medida, porém os quantitativos de volume não serão 
somados, uma vez que não há como somar a partir de unidades diferentes. 
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Figura 7 - Filtro pré-selecionado de unidade de medida 

 

Obs 2: para múltiplas seleções de filtros nos gráficos, clique no primeiro campo e depois pressione a 
tela Ctrl + clique do mouse nos campos seguintes. 

 

A ferramenta de ciência de dados apresenta algumas funcionalidades que podem ser utilizadas pelo 
usuário durante sua navegação. 

Na margem inferior esquerda são apresentadas as seguintes funcionalidades: 

▪ Desfazer: remove o último filtro aplicado; 

▪ Refazer: aplica o último filtro removido; 

▪ Reverter: remove todos os filtros aplicados; 

▪ Atualizar: atualiza as informações do painel; 

▪ Pausar: pausa a interatividade com o painel, devendo-se retomar para continuar a navegar. 

 

 

Figura 8 - Funcionalidades de interatividade com os painéis 

Na margem inferior direita são apresentadas as seguintes funcionalidades: 

▪ Métricas: funcionalidade desabilitada para usuários externos; 

▪ Compartilhar: compartilha o link do painel; 

▪ Baixar (vide Figura 10): apresenta caixa de diálogo com opções de download que podem ser 
realizados para capturar imagem (imagem, pdf, powerpoint) ou dados brutos (dados, tabela 
de referência cruzada). 

 

 

Figura 9 - Funcionalidades de interatividade com os painéis e dados 
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Figura 10 - Opções para download de imagens ou dados 

 

Os dados e informações são atualizados diariamente no período matutino. 

 

3.2. PAINEL DA PRODUÇÃO MADEIREIRA 
 

O Painel da Produção Madeireira apresenta duas estórias, tendo cada uma três visões: 

▪ Estória de Projetos 

a) Visão Projetos por localização: distribui os projetos geograficamente; a evolução anual da 
aprovação de projetos no Sinaflor ou a ele integrado pelos sistemas estaduais; e quais 
órgãos ou esferas de atuação (municipal, estadual e federal). 

 

Figura 11 - Visão projetos por localização 
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b) Visão Projetos por atividade: distribui os projetos por tipo de atividade prevista em norma; 
categorização dos projetos conforme critérios estabelecidos no Art. 3° da Lei 12.651/2012; 
tipos de empreendimentos; e qual status de cada projeto sob análise e deliberação nos 
órgãos competentes;  

 

Figura 12 - Visão projetos por atividade 

c) Visão Projetos por produto: distribui os projetos por UF e por tipos de produtos a serem 
explorados, associando-se as espécies e nomes populares.  

 

Figura 13 - Visão projetos por produto 
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▪ Estória de Autorizações 

a) Visão Autorizações por localização: distribui as autorizações geograficamente; a evolução 
anual da emissão das autorizações no Sinaflor ou a ele integrado pelos sistemas estaduais; 
e quais órgãos ou esferas de atuação (municipal, estadual e federal). 

 

Figura 14 - Visão autorizações por localização 

b) Visão Autorizações por atividade: distribui as autorizações por tipo de atividade prevista 
em norma; status das autorizações; tipos de empreendimentos associados; e status de 
vinculação dos Responsáveis Técnicos;  

 

Figura 15 - Visão autorizações por atividade 
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c)  Visão Autorizações por produto: distribui as autorizações por UF e por tipos de produtos 
autorizados de serem explorados, associando-se ás espécies e nomes populares. 

 

Figura 16 - Visão Autorização por produto 

 

3.3. PAINEL DA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMÉRCIO E TRANSPORTE 
 

O Painel da Industrialização, Comércio e Transporte apresenta duas estórias, tendo cada uma três 
visões: 

▪ Estória de Transações 

a) Visão Comercialização de Produtos: distribui os documentos geograficamente por origem 
de emissão no Módulo DOF ou a ele integrado pelos sistemas estaduais. 

 

Figura 17 - Visão comercialização de produtos 
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b) Visão Produtos e espécies: distribui o ranking de produtos e espécies 

 

Figura 18 - Visão produtos e espécies 

c) Visão Evolução de documentos: distribui os documentos emitidos ao longo do tempo por 
tipo de produto e espécies, com análise de variação percentual por ano a partir da média 
histórica.   

 

Figura 19 - Visão evolução dos documentos 

▪ Estória Volumes, Origens e Destinos 

a) Visão Volumes por localidade: distribui as métricas geograficamente por origem de 
emissão dos documentos. 
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Figura 20 - Visão volumes por localidade 

b) Visão Volumes por espécie: distribui as métricas por espécies e documentos 

 

Figura 21 - Visão volume por espécie 

c)  Visão produtos e espécies transportados: distribui os produtos e espécies por tipo de 
transporte e tipos de documentos. 
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Figura 22 - Visão produtos e espécies transportados 

 

3.4. PAINEL DA EXPORTAÇÃO 
 

O Painel da Exportação de Produtos Florestais apresenta duas estórias, tendo cada uma três visões: 

▪ Estória Produtos Florestais 

a) Visão Panorama de exportação: distribui os documentos geograficamente por origem de 
emissão no Módulo DOF ou a ele integrado pelos sistemas estaduais; e informações sobre 
as últimas transações. 

 

Figura 23 - Visão panorama de exportação 

b)  Visão Tipo de produto e espécie: distribui o ranking de produtos e espécies 
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Figura 24 - Visão tipo de produto e espécie 

c) Visão Evolução dos documentos: distribui os documentos emitidos ao longo do tempo por 
tipo de produto e espécies, com análise de variação percentual por ano a partir da média 
histórica. 

 

Figura 25 - Visão evolução dos documentos 

▪ Estória Volumes, Origens e Destinos  

a) Visão Localidade de origem: distribui as métricas geograficamente por origem de emissão 
dos documentos e países de destino; 
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Figura 26 - Visão localidade de origem 

b) Visão Produtos e espécies: distribui as métricas por produtos e espécies 

 

Figura 27 - Visão produtos e espécies 

c) Visão evolução da exportação: distribui as métricas ao longo do tempo por tipo de produto, 
espécies e localidades de origem com análise de variação percentual por ano a partir da 
média histórica. 
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Figura 28 - Visão evolução da exportação 

 

4. INTERPRETAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 
 

Atualmente o Sinaflor é utilizado como sistema próprio por 18 (dezoito) estados e pelo Distrito Federal. 
Isso quer dizer que os órgãos ambientais recepcionam os projetos, analisam e emitem as autorizações 
diretamente na aplicação. 

Oito estados optaram por utilizar sistemas próprios integrados no Sinaflor (BA, ES, MS, MT, PA, RS, SC 
e SP), sendo as informações referentes aos projetos e autorizações enviadas via aplicação de 
integração, compondo a base de dados do sistema. 

Informações integradas são constantemente auditadas pelo Ibama, sendo realizadas conferências 
com as informações dos sistemas estaduais. Apesar disso, é possível que o universo de projetos e 
autorizações integradas não represente o total contido nos sistemas estaduais, o que requer um 
esforço destes estados no cumprimento das regras de integração. 

Destaca-se que o acréscimo significativo de projetos e autorizações no ano de 2021 decorre 
substancialmente em função dos esforços para que os dados e informações dos sistemas estaduais 
do Pará e Mato Grosso fossem efetivamente integrados no Sinaflor. 

São 23 (vinte e três) estados da federação e o Distrito Federal que utilizam o Módulo DOF como 
sistema próprio para controle da industrialização, comércio e transporte. Os estados do Pará, Mato 
Grosso e Minas Gerais possuem sistemas próprios e se integram no Módulo DOF somente quando as 
mercadorias saem ou entram em seus estados, inclusive para exportação. Isso quer dizer que as 
informações de industrialização, comércio e transporte que ocorrem no interior destes estados não 
compõem a base de dados do Módulo DOF.    
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Diante da necessidade de avaliar projetos e autorizações com dados e informações discrepantes, 
estes estão em processo de fiscalização pelo Ibama e não foram evidenciados na primeira versão do 
painel analítico da gestão madeireira. 

 

5. COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
 

A institucionalização dos Painéis Analíticos da Gestão Madeireira visa atender não tão somente ao  
estabelecido nos artigos 35, 36 e 37 da Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei 12.651/2012) , que 
atribuiu ao Ibama a coordenação, fiscalização, regulamentação e publicização dos sistemas de 
controle e seus dados, mas também às diretrizes do Plano de Dados Abertos da autarquia e ao 
compromisso assumido pelo Ibama no âmbito do 5º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto, 
enquanto coordenador do tema Meio Ambiente, Floresta e Dados Abertos. 

Ao garantir a promoção da abertura de dados, zelando pelos princípios da publicidade, transparência 
e eficiência, objetivo central do Plano de Dados Abertos do Ibama (3° revisão), a autarquia entrega 
aos cidadãos uma solução tecnológica de fácil navegação, oportunizando sua coparticipação na 
manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, preconizada na Constituição Federal. 

 

... faça parte desta ação! 

 encaminhe suas críticas e sugestões 

sinaflor.sede@ibama.gov.br 

 

 

 

 

 

mailto:sinaflor.sede@ibama.gov.br
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