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I - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
  
1. Licença de operação (LO) ou Certificado de Dispensa de Licença (CDL)  

 
A nota atribuída neste item é “100” ou “50”, conforme especificado na Planilha de 

Informações Técnicas SMA. É importante salientar que a empresa executora de atividade, 
constante no Contrato Social, que necessita de licenciamento ambiental e não possui LO 
ou CDL, receberá nota “50”. O mesmo critério será utilizado para analisar o alvará de 
funcionamento, caso a empresa não possua este documento ou o mesmo estiver vencido, 
a nota atribuída também será “50”.  

 
 
2. Organização do pátio  
 

Para os critérios “Tipo”, “Tamanho” e “Espécie” as notas variam de “0” a “100”, 
sendo que a unidade varia de 10 em 10. Esta nota será atribuída pelos técnicos da SMA 
com base nas observações feitas durante a vistoria.  

Os itens “Etiquetas com nomes populares” e “Etiquetas com nomes científicos” 
são notas adicionais, que entrarão na média final apenas das empresas que cumprirem 
estes requisitos. Portanto, os vistoriados que obtiverem nota “0” para estes itens não serão 
prejudicados, mas perdem a chance de aumentarem a sua nota final. A nota “+2,5” será 
atribuída quando o pátio estiver parcialmente identificado e a nota “+5” quando a 
identificação for feita em todo o depósito de madeira. 

 
3. Compatibilidade entre o total de Gêneros e/ou Espécies no pátio e Sistema DOF  
 

Esta nota é atribuída conforme a identificação das espécies dos produtos e 
subprodutos (madeira) florestais feita pelos técnicos do Instituto Florestal (IF). Será 
considerado erro, para fins desta vistoria, a ausência ou presença de espécies no pátio da 
empresa que não conferem com o registro no Sistema DOF. Para a análise deste item 
serão consideradas apenas as espécies, cujo volume no Sistema DOF ou no pátio for 
superior a 0,2m3. A “Nota parcial (3)” é expressa em porcentagem e corresponde ao 
número dos acertos (espécie presente no pátio e no Sistema DOF) dividido pelo número 
de espécies declaradas no Sistema DOF.  
 
4. Operação correta do Sistema DOF 

 
Os itens, “Emissão para consumidor final” e “Destinação final” são notas que 

variam de “0” a “100”. A seguir será detalhado cada um destes critérios avaliados: 
 
- Emissão de DOF para consumidor final: é considerado erro a emissão de DOF para 
consumidor final para as pessoas físicas ou jurídicas que obrigatoriamente devem estar 
cadastradas no Cadastro Técnico Federal (CTF) – como madeireiras, marcenarias, 
indústria moveleira, olarias, etc -, conforme a Lei 6938/81. Nestes casos, a venda se  
 
realizará no Sistema DOF através de “oferta” e “aceite”. Deste modo, a venda para 
consumidor final só deverá ser utilizada pelas empresas nos casos em que o comprador 
for isento de CTF. 
 
- Destinação final: é considerado erro a destinação final feita por uma empresa que não 
condiz com a sua categoria declarada no CTF. Apesar desta ferramenta estar disponível 



para todos os usuários do Sistema DOF, o ônus pela informação de uma determinada 
destinação final será do declarante. É correto, por exemplo, uma empresa que declarou 
ser “Indústria de Madeira – fabricação de estruturas de madeiras e de móveis” registrar o 
destino final da madeira como “Insumo para produtos industriais de madeira”. É 
incorreto, por exemplo, uma empresa que declarou a categoria “Uso de recursos naturais 
– exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais (comércio varejista 
ou atacadista)” indicar a destinação final da madeira como “Insumo ferroviário” ou 
“Insumo para produtos industriais de madeira”. Note que a categoria declarada pela 
empresa não é compatível com a destinação final efetivada. 

A “Nota parcial (4)”, que envolve todos os critérios acima mencionados, 
corresponde à média aritmética dos meses de amostragem e apesar de computado o 
número de erros, esta nota é obtida com base nos acertos. 
 
 
5. Compatibilidade entre as Notas Fiscais (NFs) e Licenças de Transporte 

 
Neste item as notas variam de “0” a “100”, sendo verificada a compatibilidade das 

informações presentes no DOF ou GF com as notas fiscais de saída e entrada, 
respectivamente. Portanto, a empresa receberá nota máxima se as notas fiscais e suas 
respectivas guias de transporte contiverem informações correspondentes. Além de todos 
os itens analisados, é importante salientar que uma nota fiscal devidamente discriminada, 
para fins desta vistoria, deverá conter: o volume (em m3), o tipo de madeira (viga, vigota, 
caibro, prancha, pranchão, bloco, etc.) e a espécie (preferencialmente o nome científico, 
conforme o registrado no DOF. Ao adotar a inclusão do nome científico na nota fiscal de 
saída será possível abreviar o nome do gênero, por exemplo, Erisma uncinatum, poderá 
ser descrita como E. uncinatum). A “Nota parcial (5.1)” e a “Nota parcial (5.2)”, 
correspondem às médias obtidas para os itens “5.1 DOFs-NFs de saída” e “5.2  
GFs/DOFs-NFs de entrada”, respectivamente, considerando os meses de amostragem. 
Embora seja computado o número de erros, as notas parciais anteriormente mencionadas 
expressam o valor dos acertos obtidos neste item. 
 
6. Compatibilidade entre a cubagem e o saldo no Sistema DOF 

 
Esta nota é atribuída com base na cubagem realizada pelos técnicos no dia da 

vistoria, comparando o volume aferido no pátio da empresa com o saldo livre existente no 
Sistema DOF. Esta nota varia de “0” a “100” e a “Nota parcial (7)” corresponde à média 
aritmética de cada espécie, cujo volume tenha sido medido.  

O campo “Volume vistoria (m3)” será preenchido com o volume de uma 
determinada espécie e/ou tipo de madeira amostrado no pátio da empresa. 

 
O campo “Volume DOF (m3)” corresponde ao volume registrado no Sistema DOF 

no dia da vistoria. 
Será adotada uma correção, referente a erros de cubagem e operação do Sistema 

DOF, de ± 10% sobre o volume registrado no Sistema DOF no dia da vistoria. O 
resultado desta correção será chamado de “Volume DOF corrigido”. 

A nota da cubagem será calculada de acordo com as fórmulas abaixo, 
considerando três situações previstas:  

 
a) Quando o “Volume vistoria” estiver dentro da variação aceitável (± 10%) 
 



 Para saber se o “Volume vistoria” está dentro da variação aceitável, a fórmula 
utilizada será a seguinte: 

 
0,9 x Vdof ≤ Vv ≤ 1,1 x Vdof 

 
Onde,  

Vdof (Volume DOF): volume registrado no Sistema DOF no dia da vistoria  
Vv (Volume Vistoria): volume medido no pátio da empresa 
 

Neste caso, a nota considerada será a máxima, ou seja, “100”. 
 
 
b) Quando o “Volume vistoria” for MAIOR que o “Volu me DOF corrigido”  

 
Vdc = Vdof + (0,1 x Vdof) 
                             

Nota = 1001 x
Vdc

VdcVv















 −−  

 
Onde, 

Vdof (Volume DOF): volume registrado no Sistema DOF no dia da vistoria  
Vdc (Volume DOF Corrigido): corresponde ao volume do Sistema DOF ajustado com a variação de 10% 
Vv (Volume Vistoria): volume medido no pátio da empresa 

  
 
c) Quando o “Volume vistoria” for MENOR que o “Volume DOF corrigido”  

 
Vdc = Vdof - (0,1 x Vdof) 
 

Nota: 100x
Vdc

Vv







  

Onde, 
Vdof (Volume DOF): volume registrado no Sistema DOF no dia da vistoria  
Vdc (Volume DOF Corrigido): corresponde ao volume do Sistema DOF ajustado com a variação de 10% 
Vv (Volume Vistoria): volume medido no pátio da empresa 

  
 
7. Nota final 
 

A “Nota Final” corresponde à média aritmética de todos os itens que compõem o 
Laudo SMA, exceto para aqueles que não se aplicam à realidade ou atividade  
desenvolvida pela empresa. Esta nota varia de “0” a “100” e reflete o nível de 
comprometimento da empresa com as questões administrativas e ambientais. 
 
II – RESULTADO FINAL 
 

Após realizada a vistoria, os possíveis resultados do Laudo SMA serão: 
 
 
SELO MADEIRA LEGAL:  será concedido às empresas que apresentarem as seguintes 
condições dos casos abaixo: 
 
 



A empresa passou pela 1º vistoria após ter se cadastrado no programa 
 
- “Nota Final” igual ou superior a 70 e, 
- Todas as notas dos subitens iguais ou superiores a 40, exceto no item 4, que não entra 
como condicionante para o Selo, mas apenas na média da nota final e, 
- Especificamente no item 6, referente à cubagem, nota de cada espécie/gênero amostrado 
igual ou superior a 50 e nota parcial igual ou superior a 70; 
 
 A empresa já foi vistoriada anteriormente: 
 
- “Nota Final” igual ou superior a 70 e, 
- Todas as notas dos subitens superiores a 50 e, 
- Especificamente no item 6, referente à cubagem, nota de cada espécie/gênero amostrado 
superior a: 

a) 50, quando o volume DOF corrigido for menor ou igual a 2 m3. 

b) 60, quando o volume DOF corrigido for maior que 2 m3 e menor ou igual a 5 m3. 

c) 70, quando o volume DOF corrigido for maior que 5 m3. 

  
O Selo Madeira Legal terá validade de um ano, podendo ser renovado se atingidos 

todos os requisitos para sua obtenção, os quais estão descritos acima para as empresas que 
já passaram por vistoria. 
 
 
SEM SELO: a empresa não obterá o Selo Madeira Legal quando: 
 
: 
 
- “Nota Final” menor que 70 ou, 
- Nota de algum subitem inferior a 40 (exceto do Item 4) ou,  
- Especificamente no item 6, referente a cubagem, nota de cada espécie/gênero amostrado 
inferior a 50 e nota parcial inferior a 70. 
 
A empresa já foi vistoriada anteriormente: 
 
- “Nota Final” menor que 70 ou, 
 
- Nota de algum subitem igual ou inferior a 50 ou, 
  
- Especificamente no item 6, referente a cubagem, nota de cada espécie/gênero amostrado 
igual ou menor que: 

a) 50, quando o volume DOF corrigido for menor ou igual a 2 m3. 
b) 60, quando o volume DOF corrigido for maior que 2 m3 e menor ou igual a 5 m3. 
c) 70, quando o volume DOF corrigido for maior que 5 m3.  

 
 Todavia, após atendidas as recomendações feitas pelos técnicos da SMA a 

empresa poderá agendar uma nova vistoria com a finalidade de obter este selo.



 

 


