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QUAL FOI O TRABALHO 
REALIZADO?

O trabalho teve como objetivo avaliar 
a gestão e os aspectos operacionais da 
atividade de fiscalização ambiental do 
Ibama, englobando desde o planeja-
mento das operações de fiscalização e 
sua execução até o monitoramento e 
avaliação dos resultados dessas ações 
fiscalizatórias. Objetivou também ava-
liar a estrutura disponível no Instituto 
em termos da suficiência de recursos 
humanos e materiais para realizar tais 
fiscalizações, bem como avaliar a gestão 
e os controles existentes sobre os bens 
apreendidos em decorrência das ações 
fiscalizatórias.

POR QUE O TRABALHO 
FOI REALIZADO?

A escolha das ações de fiscalização 
como objeto de avaliação por parte da 
CGU decorre da sua relevância como 
atividade finalística do Ibama, da sua 
expressiva materialidade no orçamen-
to do Instituto, representando cerca 
de 50% do total disponibilizado para as 
suas ações finalísticas, e, por fim, de seu 
grande destaque nacional e mundial, 
visto que a proteção ambiental tem sido 
cada vez mais cobrada pela sociedade, 
que espera que os recursos naturais se-
jam explorados racionalmente, buscan-
do um desenvolvimento sustentável.

QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES 
FORAM EMITIDAS?

Dentre as conclusões, em relação aos 
bens apreendidos, destaca-se a ausência 
de infraestrutura logística para retirada e 
transporte dos bens, a ausência de locais 
adequados para guarda e o baixo percen-
tual de destinação final dos bens (menos 
de 3%). Tais fragilidades representam a 
ineficácia da apreensão dos bens aprendi-
dos do Ibama e revelam falha na estratégia 
de descapitalizar o infrator, tendo em vista 
que que o próprio autuado, em regra, é o 
fiel depositário.

Quanto à estrutura disponível, verificou-
se o escasso quantitativo de fiscais am-
bientais, agravado pelo fato de que há 
uma redução maior em potencial, tendo 
em vista que 19% dos fiscais ambien-
tais recebem abono de permanência e já 
possuem os requisitos necessários para a 
aposentadoria.

Em referência ao monitoramento e ava-
liação dos resultados, identificou-se a 
ausência de indicadores de desempenho 
para mensurar a eficiência, efetividade e 
eficácia das ações de fiscalização.

Destaca-se, por último, que os esforços 
de fiscalização do Ibama estão concen-
trados no combate ao desmatamento da 
Amazônia, os quais decorrem das diretri-
zes estabelecidas pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA). Apesar dos resultados 
positivos na região (uma redução de 71% 
da área desmatada nos últimos 13 anos), 



isso causa obstáculos indiretos ao cumpri-
mento das responsabilidades do Ibama na 
proteção dos demais biomas nacionais e 
temas, podendo-se destacar a carência de 
fiscalização no bioma Cerrado e nas ativi-
dades de pesca.

Dentre os principais benefícios obtidos, 
em virtude do trabalho realizado, pode-se 
destacar:

•	 Abertura de processo interno 
para contratação de serviço de 
transporte e guarda dos bens;

•	 Desenvolvimento do sistema de 
gestão dos bens apreendidos;

•	 Conta específica para a arreca-
dação dos valores obtidos nos 
leilões de bens apreendidos;

•	 Priorização de vagas para fisca-
lização ambiental nos futuros 
concursos públicos;

•	 Abertura de processo para 
aquisição de embarcações 
para fiscalização da pesca;

•	 Elaboração de 18 indicadores 
de desempenho para as ativi-
dades de fiscalização ambien-
tal;

•	 Proposto o Índice geral de dis-
suasão de infrações.
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Competência da CGU

 Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atri-
buições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinen-
tes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à pre-
venção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência 
da gestão no âmbito da administração pública federal.

Avaliação da Execução de Programas 
de Governo

 Em atendimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal de 1988, a CGU realiza 
ações de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plu-
rianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. 

A escolha do programa de governo para avaliação de sua execução se dá por um processo de 
hierarquização de todos os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando-se 
para esse fim critérios de relevância, materialidade e criticidade. 

A partir de então, são geradas ações de controle com o fito de avaliar a efetiva aplicação dos 
recursos destinados ao cumprimento da finalidade constante da ação governamental.

As constatações identificadas nas ações de controle são consignadas em relatórios específicos 
que são encaminhados ao gestor do programa para conhecimento e implementação das medi-
das nele recomendadas.

Cada uma das medidas é acompanhada e monitorada pela CGU até a certificação de sua efetiva 
implementação. 
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Sumário-Executivo

Objetivo dos Programas

 O presente trabalho trata da avaliação da execução dos programas e ações de governo 
relacionados às atividades de Fiscalização Ambiental do Ibama. No PPA 2012-2015, tais ativida-
des estão compreendidas em três programas temáticos: 

Programa 2018 – Biodiversidade, cujo objetivo de nº 0509 refere-se ao aprimoramento dos 
instrumentos de prevenção, monitoramento, avaliação e controle do uso da biodiversidade;

Programa 2036 – Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios, que tem 
como um de seus objetivos promover a queda contínua do desmatamento ilegal, com ênfase na 
fiscalização ambiental e na articulação entre os entes federados (objetivo nº 0475);

Programa 2045 - Licenciamento e Qualidade Ambiental, que, no que se refere à fiscalização 
ambiental, visa aperfeiçoar os mecanismos de gestão e de controle voltados para a prevenção 
da contaminação e da poluição ambiental, e para o gerenciamento de substâncias perigosas, 
visando garantir a melhoria da qualidade ambiental (objetivo nº 0487).

Finalidade das Ações

 A atividade de fiscalização ambiental do Ibama objetiva, de modo amplo, garantir que 
os recursos naturais do país sejam explorados racionalmente, em consonância com as normas 
e regulamentos estabelecidos para a sua sustentabilidade, visando coibir a ação predatória do 
homem sobre a natureza. 

Em termos orçamentários (LOA 2015), a fiscalização ambiental está contemplada em três ações 
governamentais, as quais têm como finalidade: coibir o acesso ilegal ao patrimônio genético e 
ao conhecimento tradicional associado e os ilícitos ambientais relacionados aos usos dos recur-
sos pesqueiros, da fauna e da flora (Ação 20WE - Fiscalização dos recursos da biodiversidade); 
o desmatamento ilegal (Ação 6307 - Fiscalização de atividades de desmatamento), bem como o 
comércio ilegal de substâncias perigosas (Ação 6124 - Fiscalização de atividades degradadoras, 
poluentes e contaminantes). 



8

Como acontece

 De forma resumida, as atividades de fiscalização ambiental ocorrem em 4 (quatro) fases: 

Quadro 01 – Fases da fiscalização ambiental

Planejamento Execução Instrução e julgamento 
dos Autos de Infração Cobrança das multas

Materializado por meio 
do Plano Anual de 

Proteção Ambiental 
(PNAPA), elaborado 

pela Diretoria de 
Proteção Ambiental, 
com participação das 

Superintendências 
Estaduais do Ibama;

Ocasião em que as 
equipes de fiscalização 
vão a campo e execu-

tam as Ordens de 
Fiscalização. É nesta 

fase que são lavrados 
os Autos de Infração, 

os termos de embargo, 
de apreensão de bens, 
entre outros. Esta eta-

pa é realizada nas 
Superintendências 

Estaduais do Ibama;

Após a instrução pro-
cessual, a autoridade 

julgadora profere deci-
são quanto aos aspec-
tos essenciais do auto 
de infração, como au-
toria, materialidade, 
dosimetria da multa 

aplicada, entre outros, 
bem como quanto à 
destinação de bens 
apreendidos e áreas 

embargadas pela equi-
pe de fiscalização; 

Etapa em que são rea-
lizadas a cobrança ad-

ministrativa e a co-
brança extrajudicial 

das multas, por meio 
da Procuradoria-Geral 
Federal (PGF), respon-
sável pela inscrição do 
débito em dívida ativa, 
protesto extrajudicial e 

execução fiscal.

Volume de recursos envolvidos

 No período de 2010 a 2015, as três ações de governo vinculadas à fiscalização ambien-
tal realizaram despesas de aproximadamente 380 milhões de reais, o que correspondeu a uma 
execução de cerca de 78% do volume global de recursos disponibilizados para essas ações 
(cerca de 484 milhões de reais).

Gráfico 01 – Orçamento e execução 
das despesas das ações fiscalização (2010-2015)

Fonte: Siafi. Dados atualizados até dezembro/2015. 
Elaborado pela CGIMA/DI/SFC/CGU.
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Sobre a relevância das atividades de fiscalização ambiental no orçamento global do Ibama, vale 
destacar que a dotação para as ações de fiscalização representa cerca de 50% do orçamento 
total das atividades finalísticas do Ibama1. 

Questões Estratégicas

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar a gestão e os aspectos operacionais 
da atividade de fiscalização ambiental do Ibama, englobando desde o planejamento das ope-
rações de fiscalização e sua execução até o monitoramento e avaliação dos resultados dessas 
ações fiscalizatórias. Objetivou também avaliar a estrutura disponível no Instituto em termos 
da suficiência de recursos humanos e materiais para realizar tais fiscalizações, bem como ava-
liar a gestão e os controles existentes sobre os bens apreendidos em decorrência das ações 
fiscalizatórias.

Para tanto, esta avaliação se propôs a responder as seguintes questões estratégicas: 

1. Os bens apreendidos na fiscalização são geridos de forma adequada?

1.1 O Ibama dispõe de estrutura adequada para transporte e armazenamento dos bens apreendidos, 
bem como para sua destinação final?

1.2 O Ibama dispõe de instrumentos gerenciais para manter e controlar os bens apreendidos?

2. As ações de fiscalização cobrem todos os biomas e temas ambientais?

3. O Ibama dispõe de recursos humanos e de equipamentos suficientes para realizar 
as ações de fiscalização em todo território nacional?

4. As ações de fiscalização ambiental têm seus resultados avaliados sistematicamen-
te, utilizando-se de instrumentos adequados?

Além disso, como em 2014 os resultados das análises realizadas pela CGU foram encaminhadas 
aos gestores do Ibama, foi também incluída no presente trabalho a avaliação das providências 
adotadas pelo Instituto até outubro de 2016 para implementação das respectivas recomendações.

Conclusões e Resultados

 A partir das auditorias realizadas nas Superintendências Estaduais do Ibama, do traba-
lho realizado junto ao órgão central em Brasília, mais especificamente na Coordenação-Geral 
de Fiscalização Ambiental – CGFIS/DIPRO e com base nos questionários preenchidos pelos 

1 Para esse cálculo foram desconsideradas as ações de governo referentes aos pagamentos dos servidores ativos, 
aposentadorias, auxílio-transporte/alimentação, assistência médica, administração da unidade e afins.
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Agentes Ambientas Federais, foi possível obter as seguintes conclusões sobre as questões es-
tratégicas propostas:

Em relação à gestão dos bens apreendidos (questão estratégica nº 01), cabe registrar, inicial-
mente, que em um período de três anos (2010 a 2012) o Instituto apreendeu mais de 24 mil 
itens que, somados, possuem valor estimado de cerca de um bilhão e meio de reais.

Entretanto, em que pese o elevado número de apreensões e a relevância dos valores, foram 
constatadas deficiências em todas as etapas envolvidas no processo de apreensão dos bens, 
desde o seu início, com a ausência de infraestrutura para retirada, transporte e guarda dos 
produtos, até o baixo percentual de destinação final dos bens, passando ainda pela ausência de 
informações gerenciais e pelo frágil controle físico-patrimonial dos bens apreendidos.

Constatar que menos de 30% das Superintendências Estaduais do Ibama (Supes) possuem lo-
cal específico para armazenamento dos bens. E, mesmo quando existe, observou-se que este 
local não é adequado ou encontra-se em estado precário. 

Verificou-se que as Supes também não dispõem de meios de transporte adequados e suficien-
tes para realizar o transporte dos produtos apreendidos até o local de armazenamento, espe-
cialmente os de maior porte, como veículos, caminhões, tratores, embarcações e madeiras.

Como principal consequência, tem-se que, na maioria das vezes, os bens apreendidos acabam 
ficando sob a guarda dos próprios infratores, que são nomeados como fiéis depositários.

Ocorre que, em decorrência desta conduta, a eficácia da apreensão dos bens realizada pelo 
Ibama fica prejudicada, haja vista que essa medida, na prática, não vem conseguindo retirar a 
posse dos bens dos infratores (descapitalização) e, portanto, não atua de maneira eficaz como 
um fator de desestímulo e inibição ao cometimento de infrações.

Outro ponto que merece destaque é o baixo percentual de destinação final dos bens apre-
endidos. Com base nos dados disponíveis2, apurou-se que, até 2013 (época da realização da 
inspeção in loco nas Superintendências) somente 2,25% do valor total dos bens apreendidos 
no período de 2010 a 2012 havia sido efetivamente destinado.

Cabe ressaltar ainda que até 2016 nenhuma unidade do Ibama havia realizado leilão para dar 
destinação aos bens apreendidos, deixando de utilizar um instrumento que poderia agilizar a 
destinação e ainda gerar recursos para as ações de fiscalização.

Por fim, em relação aos instrumentos gerenciais existentes, verificou-se o Ibama não dispõe de 
um sistema de informação relativos aos bens apreendidos, com dados estruturados em nível 

2 Todas as 27 Superintendências Estaduais foram requisitadas a apresentar informações sobre os bens destina-
dos, entretanto, em razão da ausência de sistema institucional, apenas cinco Superintendências (SP, RR, MG, MT e PI) 
apresentaram os dados completos e tabulados conforme requerido, o que restringiu o universo analisado pela Contro-
ladoria a essas cinco Supes.
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nacional, o que dificulta o adequado monitoramento e gestão desses bens.

Assim, diante do quadro observado, avalia-se que a gestão dos bens apreendidos representa, 
ao lado do reduzido número de agentes ambientais federais, uma das principais deficiências a 
ser enfrentada pela fiscalização ambiental do Ibama. 

Em relação à abrangência das ações de fiscalização nos seis biomas nacionais e nos diversos 
temas de atuação (questão estratégica nº 02), verificou-se que a maior parte dos esforços de 
fiscalização do Ibama estão concentrados no bioma Amazônico e no combate do desmata-
mento florestal, os quais representam mais de 60% do total de tempo e de recursos humanos 
alocado nas fiscalizações.

Em termos financeiros, cabe destacar que a quase totalidade dos recursos alocados pelo Ibama 
na fiscalização ambiental são destinados ao combate do desmatamento (91%), ficando as de-
mais áreas temáticas, como o combate à pesca ilegal, biopirataria, entre outros, com somente 
9% desses recursos. 

Sobre essa priorização, é importante registrar que o emprego de maiores esforços no combate 
ao desmatamento na Amazônia decorre de diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Meio 
Ambiente – MMA, com o intuito de atender especialmente aos compromissos internacionais 
assumidos pelo Governo Brasileiro em reduzir as emissões de gases de efeito estufa associadas 
ao desmatamento.

Avalia-se que a forte concentração de recursos financeiros e de esforços nas ações de combate 
ao desmatamento ambiental na Amazônia, ao mesmo tempo em que gera resultados positivos 
na região (redução de 71% da taxa de desmatamento nos últimos 13 anos), tem, de outro 
lado, obstaculizado indiretamente o cumprimento das responsabilidades do Ibama na proteção 
ambiental nos demais temas e biomas nacionais, podendo-se destacar a carência de fiscalização 
no bioma Cerrado e nas atividades de pesca.

Ainda sobre o tema, cabe registrar um alerta sobre os recentes dados da taxa de desmata-
mento da Amazônia. Após chegar em 2012 ao seu menor índice histórico, verificou-se uma 
estagnação da trajetória queda e início de uma tendência de alta nos últimos quatro anos (2013 
a 2016). Nesse período, ocorreram os três maiores aumentos da taxa em comparação ao ano 
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anterior desde 1998, com variação de +29%, de 2012 para 2013, +24%, de 2014 para 2015 
e +29% de 2015 para 2016.

Nesse contexto, vale mencionar que neste mesmo período, de 2013 a 2016, registrou-se tam-
bém uma redução de cerca de 42% no orçamento da fiscalização ambiental, bem como um 
encolhimento de 15% do quadro de fiscais ambientais.

Gráfico 02 – Comparativo da taxa de desmatamento x Orçamento x Nº fiscais

Fonte: SIAFI, PRODES e Ibama

Assim, avalia-se que a dificuldade atual do Ibama de manter os resultados positivos já alcan-
çados no combate ao desmatamento se relacionam, entre outros fatores, com a redução de 
orçamento e pessoal enfrentada pelo órgão, o que pode, como consequência, comprometer o 
atingimento da meta estipulada pelo Governo Federal junto à Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima.

A respeito da disponibilidade dos recursos humanos e materiais para realizar as ações de fisca-
lização (questão estratégica nº 03), conclui-se que o quantitativo atual de servidores ligados às 
atividades de fiscalização ambiental é insuficiente para desempenhar satisfatoriamente as ações 
de fiscalização necessárias em todos os biomas e temas ambientais.

Nos últimos seis anos, de 2010 a 2016, verificou-se que o número de fiscais do Ibama teve uma 
significativa redução de aproximadamente 26%, saindo de 1.311 agentes em 2010 para 965 
fiscais em 2016. Além disso, cerca de 38% dos agentes ambientais possuem 30 anos ou mais de 
tempo de serviço, sendo que aproximadamente 19% estão usufruindo do abono permanência.

Diante desse quadro, conclui-se que existe um elevado risco de haver uma substancial redução 
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no já escasso quantitativo de agentes ambientais, comprometendo os trabalhos de fiscalização.

Sob esse contexto, vale destacar que, considerando a prioridade dada ao combate do desmata-
mento no Bioma Amazônico e o reduzido quadro de agentes ambientais, a estratégia do Ibama 
tem sido deslocar grande parte dos fiscais de suas Superintendências de origem para realizar 
operações em outros locais, principalmente na Amazônia. 

Ocorre que, como efeito adverso, tem-se que tal modelo reduz a capacidade operacional das 
Superintendências Estaduais de implementar operações de combate ao ilícito ambiental espe-
cíficos de sua região. 

Ademais, foram constatadas as seguintes situações referentes aos recursos humanos e materiais:

a) Insegurança jurídica do porte de arma dos Agentes Ambientais Federais, uma vez o Esta-
tuto do Desarmamento não conferiu explicitamente o porte de arma aos fiscais ambientais 
do Ibama. Atualmente, o porte de armas é garantido pela legislação específica de combate 
à caça. Contudo, muitas ações de fiscalização não estão relacionadas diretamente com a 
proteção da fauna, o que gera insegurança jurídica quanto à possibilidade de utilização de 
armas por parte dos agentes;

b) Reduzido número de cargos de chefia nas áreas finalísticas das Supes;

c) Carência de embarcações para as ações fiscalizatórias da pesca; 

d) Funcionamento precário dos núcleos de monitoramento ambiental nas Supes, responsá-
veis pelo uso das ferramentas de georreferenciamento, que não contam com infraestrutura 
adequada nem com pessoal capacitado; 

e)  Fragilidades nos sistemas de informação que apoiam as atividades de fiscalização am-
biental, como a inconsistência de dados contidos no sistema Sicafi e a baixa utilização de in-
formações gerenciais estruturadas nos sistemas de TI, destacando-se a ausência de sistema 
para gestão de bens apreendidos.

No tocante à avaliação dos resultados dos trabalhos de fiscalização (questão estratégica nº 04), 
evidenciou-se que não há no Ibama um processo institucionalizado para acompanhamento e 
avaliação da execução das ações fiscalizatórias, de forma sistemática e periódica. 

O Ibama não utiliza indicadores de desempenho para mensurar a eficácia, eficiência e efetivida-
de de suas ações de fiscalização. Ademais, foi possível identificar a pouca utilização, por parte 
da alta administração do Ibama, de metas e objetivos institucionais para as áreas envolvidas com 
as atividades de fiscalização ambiental. 

Por fim, vale destacar que na consolidação da opinião de 278 agentes ambientais federais, quan-
tidade que representa cerca de 25% do total de fiscais do Ibama em 2013, verificou-se que os 
temas relativos à “apreensão e destinação de bens apreendidos” e aos “recursos disponíveis 
para fiscalização (humanos, financeiros e materiais)” foram os mais citados entre as fragilida-
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des existentes na execução das atividades de fiscalização ambiental. Mais de 80% dos fiscais 
pesquisados entendem que estas áreas representam as maiores deficiências enfrentadas pela 
fiscalização ambiental no Ibama, resultado esse que vai ao encontro das conclusões obtidas pela 
equipe de auditoria no presente trabalho.

Benefícios obtidos

 Nessa sessão são destacadas algumas providências adotadas pelo Ibama para dar cum-
primento às recomendações da CGU, as quais foram encaminhadas em 2014. 

Inicialmente, quanto aos bens apreendidos, o Instituo afirmou que está implementando três 
ações para sanar parte das fragilidades constatadas neste trabalho, como: a) contratação de 
serviço de transporte de bens apreendidos; b) contratação de serviço de guarda de barcos 
apreendidos; e c) contratação de transporte de agrotóxicos apreendidos.

Além disso, o gestor calcula para 2017 a aprovação do projeto “Fortalecimento do controle e 
do monitoramento ambiental para o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia – Profisc 
2”, submetido ao Fundo Amazônia do BNDES, que prevê, entre outras ações, a implemen-
tação de soluções de logística para o transporte, guarda e destinação de bens apreendidos, 
como a criação de áreas fechadas para o armazenamento dos bens e produtos apreendidos e 
aquisição de caminhão guindaste, caminhão prancha e empilhadeira para o transporte dos bens 
e produtos apreendidos.

Sobre as fragilidades na destinação dos bens apreendidos, destaca-se que, em decorrência das 
recomendações da CGU, o Ibama adotou algumas iniciativas visando mitigar as deficiências 
identificadas, tais como: 

a) aprovação de minuta padrão de edital de leilão de bens apreendidos, inclusive madeiras, 
e previsão de realização do primeiro leilão de madeiras apreendidas, a ser realizado pela 
Supes/GO; 

b) obtenção de conta específica para arrecadação dos valores obtidos nos leilões de bens 
apreendidos; 

c) cooperação com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) para uso do seu 
sistema de leilão eletrônico; 

d) obtenção de aval jurídico para realização de venda antecipada do bem apreendido; 

e) encaminhamento de proposta de alteração na lei eleitoral visando permitir alienação de 
bens apreendidos em anos eleitorais e 

f) desenvolvimento (em fase final) do módulo de controle e destinação de bens apreendi-
dos.

Diante dessas medidas, vale salientar a contribuição positiva resultante do trabalho realizado 
pela CGU, o qual levou o Ibama a concluir pela viabilidade de utilizar outros instrumentos para 
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destinação dos bens, como o leilão, até de forma antecipada, e a possibilidade de reverter a 
receita oriunda para o próprio Instituto, conforme havia sido recomendado.

Quanto às medidas adotadas relacionadas aos recursos humanos e materiais, avalia-se que o 
Ibama tem, dentro de sua margem de atuação, empreendido esforços no sentido de recompor 
o quadro de pessoal da área de fiscalização ambiental. Como resultado, obteve-se um acrés-
cimo de 35 fiscais ambientais em 2016, o que representa 4% a mais em relação a 2015, totali-
zando assim 965 agentes ambientais federais na área de fiscalização ambiental no ano de 2016.

No tocante ao porte de armas, cabe registrar a informação de que se encontram em análise no 
MMA dois processos encaminhados pelo Ibama com propostas relativas ao tema: um sugere 
incluir o porte de armas na lei de criação da carreira de especialista em meio ambiente e outro 
sugere incluir o porte de armas para agentes ambientais federais na lei do estatuto do desar-
mamento.

Quanto às fragilidades identificadas relativas à carência de embarcações e à precária estrutura 
das unidades de geoprocessamento das Superintendências, destaca-se: i) em relação ao primei-
ro, a criação de grupo de trabalho em 2016 com o objetivo de elaborar estratégias e soluções 
para a implementação efetiva da fiscalização ambiental de pesca e a previsão da realização de 
ata de registro de preço para aquisição de frota própria de embarcações; ii) em relação ao se-
gundo item, a proposta denominada InfraGeo feita ao Fundo Amazônia (BNDES) em 2014 para 
renovar o parque computacional para uso nas atividades de monitoramento ambiental (ainda 
pendente de aprovação).

Sobre a necessidade de atuação efetiva do Ibama também nos demais biomas nacionais, em 
que pese o Instituto não ter governabilidade exclusiva para elevar seu orçamento e prover 
outras soluções que dependam do incremento de pessoal ou de recursos financeiros, cabe 
registrar que em 2015 o Ibama submeteu dois projetos ao Fundo Amazônia para fomento de 
projetos de atividades com despesas de custeio e para a implantação de ações estruturantes, os 
quais, segundo informação do próprio gestor, possibilitariam desafogar o orçamento do órgão 
para outras atividades, em outros biomas. 

No que se refere à avaliação dos resultados, cabe destacar positivamente que o Ibama, con-
soante recomendação dessa CGU, publicou a Portaria nº. 16, de 26 de novembro de 2015, 
na qual são estabelecidos 18 indicadores de eficácia das atividades de fiscalização ambiental do 
Instituto. Além disso, no âmbito do planejamento estratégico do Ibama, foi proposto o índice 
geral de dissuasão de infrações, o qual tem como propósito aferir a efetividade e a eficácia da 
fiscalização ambiental.

Por fim, diante das conclusões expostas a partir desse trabalho, espera-se, além da efetiva con-
tribuição para o aprimoramento dos aspectos relacionados à fiscalização ambiental, evidenciar 
para os agentes públicos e para a sociedade em geral as fragilidades e carências enfrentadas 
pelo Ibama para fazer frente às necessidades de fiscalização ambiental no pais.



Sumário

1. Introdução 17

1.1 A Biodiversidade Brasileira 17

1.2 Fiscalização Ambiental 17

1.3 O papel do Ibama na fiscalização ambiental 18

1.4 Realização da ação fiscalizatória 19

1.5 Volume dos recursos 22

2. Objetivos e abordagem 24

3. Escopo da avaliação 25

4. Resultados 26

4.1 Os bens apreendidos na fiscalização são geridos de forma adequada? 26

4.2 As ações de fiscalização cobrem todos os biomas e temas ambientais? 45

4.3 O Ibama dispõe de recursos humanos e de equipamentos suficientes para realizar as ações de 
fiscalização em todo território nacional? 58

4.4 As ações de fiscalização ambiental têm seus resultados avaliados sistematicamente,          
utilizando-se de instrumentos adequados? 79

5. Conclusão 84



17

1. Introdução

1.1 A Biodiversidade Brasileira

 A variedade de biomas existentes no país (Amazônia, Cerrado, Mata atlântica, Caatinga, 
Pampa e Pantanal) reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileira, que se traduz em 
mais de 20% do número total de espécies da Terra. Esses fatores fazem com que o Brasil seja 
considerado o país com a maior biodiversidade do planeta3.

Nesse contexto, vale mencionar que em um estudo sobre os serviços ambientais fornecidos 
pela Floresta Amazônica, os pesquisadores estimaram o seu valor em 1,5 a 3 trilhões de dóla-
res. Isso considerando apenas os serviços da floresta de estocagem e sequestro de CO2, que 
gera o benefício de regular o clima no planeta4.

Entretanto, ações desordenadas do homem junto ao meio ambiente, como desmatamento 
ilegal, captura ilegal de animais, pesca predatória, queimadas não autorizadas, degradação dos 
ambientes naturais, entre outros, provocam um desequilíbrio ecológico, comprometendo a 
sustentabilidade do meio ambiente e a disponibilidade de recursos naturais. 

1.2 Fiscalização Ambiental

 As atividades de fiscalização ambiental, foco do presente trabalho, objetivam, portanto, 
garantir que os recursos naturais do país sejam explorados racionalmente, em consonância 
com as normas e regulamentos estabelecidos para o seu desenvolvimento sustentável, visando 
diminuir a ação predatória do homem sobre a natureza e fomentar o desenvolvimento de téc-
nicas de cultivo e manejo que garantam a sustentabilidade econômica e ecológica. 

Por se tratar de atividade administrativa ambiental, a fiscalização é de competência comum a 
todos os entes da Federação, conforme estabelecido pelos incisos VI e VII do art. 23 da Consti-
tuição Federal. Em outras palavras, cabe à União, aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal 
realizarem atividades de fiscalização ambiental com o intuito de proteger o meio ambiente e 
preservar os recursos naturais. A competência comum em matéria ambiental foi regulamen-
tada em 2011 pela Lei Complementar nº 140, que fixou normas para a cooperação entre os 
entes federados nas ações administrativas de proteção ao meio ambiente.

Destaca-se que, além da previsão constitucional, a necessidade de fiscalização está prevista em 
diversas leis ordinárias, como: (a) na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), 

3 Extraído do site do Ministério do Meio Ambiente (www.mma.gov.br/biodiversidade)
4 Estudo com dados sobre os serviços ambientais fornecidos pela Floresta Amazônica (Portela, Rosimeiry, Kille-
en, Timothy J., 2010)
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que tem como princípios, dentre outros, o planejamento e fiscalização do uso dos recursos 
ambientais; proteção dos ecossistemas; e proteção de áreas ameaçadas de degradação; e (b) 
na Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC (Lei 12.187/2009), que possui, como 
um dos componentes para implementação dos Planos de Ação para a Prevenção e Controle do 
Desmatamento nos biomas nacionais (PPCDAm, PPCerrado e PPCaatinga)5, o eixo temático 
de monitoramento e controle ambiental, com ações de fiscalização ambiental.

1.3 O papel do Ibama na fiscalização ambiental

 No âmbito federal, as ações de fiscalização ambiental cabem, essencialmente6, ao Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, que tem como 
principais atribuições: a) exercer o poder de polícia ambiental; b) executar ações das políti-
cas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento 
ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais 
e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do 
Ministério do Meio Ambiente; e c) executar as ações supletivas de competência da União de 
conformidade com a legislação ambiental vigente.

Para tanto, o Ibama realiza operações de fiscalização para combater ilícitos ambientais como 
desmatamento ilegal, biopirataria, pesca predatória, queimadas não autorizadas, tráfico de ani-
mais e degradação de áreas com o plantio de organismos geneticamente modificados, entre 
outros. 

Para o desempenho de suas funções, o Ibama pode atuar em articulação com os órgãos e enti-
dades da administração pública federal, direta e indireta, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente -Sisnama7 e com a sociedade 
civil organizada, para a consecução de seus objetivos, em consonância com as diretrizes da 
Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA).

5 PPCDAm - Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal: lançado em 
2004 com a finalidade de promover a redução das taxas de desmatamento na Amazônia; PPCerrado - Plano de Ação 
para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado: lançado em 2009 e prevê ações para 
reduzir a perda da cobertura vegetal e promover a proteção e o uso sustentável dos recursos do bioma Cerrado; PPCa-
atinga – Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Caatinga: ainda em fase de estudos, também 
prevê iniciativas governamentais no sentido de reduzir a taxa do desmatamento e assim contribuir para estabelecer um 
modelo de desenvolvimento sustentável no Bioma Caatinga
6 De acordo com a Lei nº 11.516/2007, cabe ao ICMBio exercer o poder de polícia ambiental para proteção 
das Unidades de Conservação instituídas pela União.
7 O SISNAMA foi instituído pela Lei nº 6938/1981, com o objetivo de estabelecer um conjunto articulado e 
descentralizado de ações para a gestão ambiental no País, sendo constituído pelos órgãos e entidades da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental.
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1.4 Realização da ação fiscalizatória

 De uma forma geral, as atividades de fiscalização ambiental ocorrem em 4 (quatro) fa-
ses principais, quais sejam: 1) Planejamento das ações de fiscalização, materializado pelo Plano 
Nacional Anual de Proteção Ambiental (PNAPA); 2) Execução da ação fiscalizatória em campo, 
com a lavratura dos Autos de Infração (AI) e emissão de termos de apreensão de bens, termos 
de embargo de áreas, entre outros; 3) Instrução e julgamento dos processos relativos aos Au-
tos de Infração, incluindo a destinação dos bens apreendidos; e 4) Cobrança, administrativa e 
extrajudicial, das multas decorrentes dos AI lavrados. 

Os principais atores envolvidos na execução dessas etapas são: a Diretoria de Proteção Am-
biental (Dipro), as Superintendências Estaduais do Ibama (Supes) e a Diretoria de Planejamen-
to, Administração e Logística (Diplan).

Gráfico 01 – Fluxo com as etapas da fiscalização ambiental

1. PLANEJAMENTO 2. EXECUÇÃO DAS AÇÕES 3. INSTRUÇÃO / JULGAMENTO 4. COBRANÇA

Responsáveis:

DIPRO + SUPES SUPES + DIPRO SUPES + DIPLAN SUPES + DIPLAN + PGF

Elaboração do PNAPA Cobrança Administrativa

Cobrança Extrajudicial

Instruçaõ do processo do AI

Julgamento do AI

Destinação dos 
bens apreendidos

Lavratura do AI

Apreensão de bens, animais, 
embargos de áreas e outros

Fonte: Entrevistas e Regimento Interno do Ibama 
(Portaria MMA nº 341/2011). Elaborado pela CGIMA/DR/SFC/CGU.

1. Planejamento

 As ações de fiscalização são realizadas a partir, basicamente, de três tipos de demandas: 
i) Levantamentos técnicos (demandas nacionais e estaduais); ii) Denúncias recebidas por meio 
da Linha Verde (sistema gratuito (0800) para recebimento de denúncias); iii) outras deman-
das (determinação judicial/ Ministério Público, denúncias recebidas fora da Linha Verde, ação 
emergencial, iniciativa própria do Agente de Fiscalização, entre outras).

Destes três tipos de demanda, as relativas aos levantamentos técnicos, que decorrem de estu-
dos prévios e levantamento das necessidades de atuação, são aquelas efetivamente planejadas, 
com a definição formal de um plano de operações de fiscalização, o Plano Nacional Anual de 
Proteção Ambiental (PNAPA). 
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O PNAPA é o principal instrumento de planejamento das ações de fiscalização do Ibama. Nele 
estão contidas as operações nacionais, que são coordenadas pela Dipro e envolvem o desloca-
mento de fiscais de diversas Superintendências Estaduais para atuação conjunta em uma fisca-
lização, e as operações estaduais, cuja responsabilidade de execução fica a cargo da respectiva 
Supes.

2. Execução da fiscalização “in loco”

 De acordo com o Regulamento Interno de Fiscalização (RIF)8, a ação de fiscalização é 
iniciada com a emissão da Ordem de Fiscalização (OF) que orientará a execução dos trabalhos 
em campo. 

No momento da emissão da Ordem de Fiscalização, o coordenador operacional da ação fisca-
lizatória realiza o planejamento tático-operacional da fiscalização, devendo avaliar as situações 
que poderão ocorrer durante os trabalhos, inclusive a logística necessária para destinação dos 
eventuais bens apreendidos durante a operação.

A equipe fiscalizatória deve ser integrada por, no mínimo, dois agentes públicos, sendo, ao me-
nos um, Agente Ambiental Federal.

Os Agentes Ambientais Federais são os servidores integrantes da Carreira de Especialista em 
Meio Ambiente, designados mediante Portaria do Presidente do Ibama, para exercerem a fun-
ção de fiscalização ambiental. Investido nesta função, o agente ambiental federal é competente 
para lavrar auto de infração e demais documentos inerentes à ação fiscalizatória, bem como 
adotar as medidas administrativas decorrentes de seu poder de polícia, como embargar um 
empreendimento ou apreender bens utilizados nas infrações ambientais.

3. Instrução e julgamento 

 Finalizado o trabalho em campo, inicia-se a fase de instrução dos processos relaciona-
dos às infrações identificadas. 

Para cada Auto de Infração lavrado é aberto um processo administrativo específico,  encami-
nhado para o Núcleo Técnico de Instrução Processual de Autos de Infração (NUIP), que irá 
realizar a instrução do processo para posterior julgamento pela autoridade julgadora. 

A autoridade julgadora proferirá então decisão que será expressa quanto à constituição de 
autoria e materialidade; enquadramento legal; dosimetria das penas aplicadas; agravamento, 
majoração ou minoração do valor da multa considerando a existência de circunstâncias agra-
vantes ou atenuantes.

Caso tenha havido apreensão de bens durante a fiscalização, compete à autoridade julgadora 

8 Portaria Normativa Ibama nº 11/2009, substituída em 2016 pela Portaria nº 24, de 16 de agosto de 2016.
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promover a destinação dos bens apreendidos ou apreciar a destinação sumária realizada antes 
da homologação do AI.

Vale registrar que todos os Autos de Infração terão julgamento obrigatório, inclusive aqueles 
pagos, parcelados ou sem defesa.

O julgamento do AI pode ocorrer em até 2 (duas) instâncias, sendo que a decisão de primeira 
instância é passível de recurso pelo autuado e a de segunda instância é aquela contra a qual não 
cabe mais recurso. 

Transitado em julgado administrativamente, o processo relativo ao AI é encaminhado para o 
setor de cobrança.

4. Cobrança

 Não havendo mais possibilidade de recurso, o infrator é intimado a promover o paga-
mento do débito em cinco dias, com o desconto de 30% (trinta por cento).

Caso não seja feito o pagamento no prazo ou não seja requerido o parcelamento, o débito é 
inscrito no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) 
pelo setor de cobrança que, na sede, fica a cargo da Coordenação de Cobrança e Controle de 
Créditos Administrativos (COADM/DIPLAN); e, nas Superintendências Estaduais ou Gerências 
Executivas, a cargo do núcleo correspondente designado para esse fim.

Transcorrido o prazo de inscrição no CADIN, sem que se verifique o pagamento, o processo 
deverá ser encaminhado aos órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal (PGF) para 
inscrição em Dívida Ativa, protesto extrajudicial e execução fiscal.

Principais responsáveis pela execução das ações de fiscalização

a) Diretoria de Proteção Ambiental (Dipro), localizada na sede do Ibama em Brasília: responsá-
vel pelo planejamento, coordenação e execução das ações de fiscalização ambiental e avaliação 
dos seus resultados. É a DIPRO quem elabora, propõe e avalia a execução do PNAPA.

Tem como atribuições, ainda, planejar, controlar e supervisionar a execução física e financeira 
das ações de governo de fiscalização; propor normas de interesse da fiscalização, realizar o 
monitoramento ambiental; realizar atividades de inteligência na área de fiscalização ambiental, 
entre outras;

b) Superintendências Estaduais do Ibama (Supes), localizadas em cada uma das vinte e seis 
Unidades da Federação, além do DF: são responsáveis pela realização, em campo, das ações 
fiscalizatórias e lavratura dos AIs. Os setores de fiscalização descentralizados das Superinten-
dências Estaduais, que executam as fiscalizações, são orientados e supervisionados pela Dipro.
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As Supes têm como atribuição, também, a instrução, julgamento e cobrança das multas rela-
tivas aos AIs decorrentes dos ilícitos ambientais (para as multas com valores inferiores a qui-
nhentos mil reais). Nessas superintendências, a competência para a instrução dos processos 
administrativos de multa ambiental cabe aos NUIPs – Núcleos Técnicos Setoriais Descentrali-
zados de Instrução Processual de Autos de Infração. As atividades destes NUIPs estaduais são 
acompanhadas e avaliadas pela Coordenação de Cobrança e Controle de Créditos Administra-
tivos (COADM), da DIPLAN;

Simplificação das etapas e responsáveis pelas 
atividades de fiscalização ambiental

 De modo simplificado, pode-se citar que o “divisor de águas” das atividades de fiscali-
zação, no sentido dos responsáveis pela sua implementação, é o cadastro dos AIs lavrados em 
campo pelos Agentes Ambientais Federais no Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização 
do Ibama (Sicafi). 

Todas as atividades anteriores a esse ato (etapas 1 e 2) - como planejamento, fiscalização em 
campo, lavratura de AI e apreensão de bens - são realizadas pela área de fiscalização do Ibama, 
representada pelos setores de fiscalização das Supes, como executores, e pela Dipro, como 
órgão supervisor.

Com o cadastro do AI no Sicafi, finaliza-se as atividades da área de fiscalização. Tem início, en-
tão, a fase de cobrança da multa (etapas 3 e 4), em sentido amplo, com a instrução, julgamento, 
destinação dos bens apreendidos e execução administrativa das multas. Tais atividades estão 
sob responsabilidade da Diplan, como órgão executor e supervisor dos núcleos de instrução 
dos processos administrativos de AI (NUIPs), das autoridades julgadoras e dos setores de co-
brança existentes na Superintendências Estaduais do Ibama.

1.5 Volume dos recursos

 O orçamento destinado às ações de fiscalização ambiental do Ibama são provenientes 
de três ações de governo: “20WE - Fiscalização dos recursos da biodiversidade”, “6307 - Fis-
calização de atividades de desmatamento” e “6124 - Fiscalização de atividades degradadoras, 
poluentes e contaminantes”.

A seguir, apresenta-se o total de despesas executadas pelo Ibama nessas ações no período de 
2010 a 2015.
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Gráfico 02 – Evolução da execução da despesa das ações de fiscalização (em milhões)

Fonte: SIAFI. Dados atualizados até dezembro/2015. Elaborado pela CGIMA/DI/SFC/CGU.

Sobre a relevância das atividades de fiscalização ambiental no orçamento global do Ibama, vale 
destacar que a dotação para as ações de fiscalização representa cerca de 50% do orçamento 
total das atividades finalísticas do Ibama. O gráfico abaixo ilustra tal situação.

Gráfico 03 – Distribuição do orçamento autorizado para o Ibama no período de 2010 a 2015

Fonte: Siafi. Dados atualizados até dezembro/2015. Elaborado pela CGIMA/DI/SFC/CGU.
* 12 ações: Pagamento de pessoal ativo (20TP), Aposentadorias (0181), Contribuição para pre-

vidência (00G5 e 09HB), Assistência medica e pré-escolar (2004 e 2010), Auxílio alimenta-
ção e transporte (2011 e 2012), reserva de contingência (0Z00), Precatórios (0005) e Cum-

primento de débitos judiciais (0716) e Administração da Unidade (2000).

Cabe registrar ainda que a fiscalização e controle das atividades de desmatamento ilegal (ação 
6307), que ocorre em grande parte no bioma amazônico, representa cerca de 90% do total 
das despesas executadas nas três ações de fiscalização do Ibama, evidenciando a predominância 
de atuação do Instituto neste tipo de ilícito ambiental.
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2. Objetivos e abordagem

 A escolha das ações de fiscalização como objeto de avaliação por parte da CGU de-
corre da sua relevância como atividade finalística do Ibama, da sua expressiva materialidade 
no orçamento do Instituto, representando cerca de 50% do total disponibilizado para as suas 
ações finalísticas, e, por fim, de seu grande destaque nacional e mundial, visto que a proteção 
ambiental tem sido cada vez mais cobrada pela sociedade, que espera que os recursos naturais 
sejam explorados racionalmente, buscando um desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a gestão e os aspectos opera-
cionais da atividade de fiscalização ambiental do Ibama, englobando desde o planejamento das 
operações e execução das ações fiscalizatórias até o monitoramento e a avaliação dos resulta-
dos dessas ações. Avaliou-se também a estrutura disponível na entidade (Sede e Superinten-
dências Estaduais) em termos de recursos humanos e materiais para realizar tais fiscalizações, 
bem como a gestão e os controles existentes sobre os bens apreendidos em decorrência das 
ações fiscalizatórias.

Para tanto, a avaliação das ações governamentais relativas à fiscalização ambiental se propôs a 
responder as seguintes questões estratégicas de auditoria: 

1. Os bens apreendidos na fiscalização são geridos de forma adequada?

1.1 O Ibama dispõe de estrutura adequada para transporte e armazenamento dos bens apreendidos, 
bem como para sua destinação final?

1.2 O Ibama dispõe de instrumentos gerenciais para manter e controlar os bens apreendidos?

2. As ações de fiscalização cobrem todos os biomas e temas ambientais?

3. O Ibama dispõe de recursos humanos e de equipamentos suficientes para realizar 
as ações de fiscalização em todo território nacional?

4. As ações de fiscalização ambiental têm seus resultados avaliados sistematicamen-
te, utilizando-se de instrumentos adequados?

Além disso, com a apresentação das conclusões sobre as questões avaliadas e as respectivas 
recomendações da CGU ao Ibama em 2014, realizou-se desde então o acompanhamento das 
providências adotadas pelo Instituto para sua implementação, as quais também se encontram 
registradas no presente relatório.
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3. Escopo da avaliação

 A avaliação teve como universo de análise as fiscalizações realizadas e os autos de infra-
ção lavrados no período de 2010 a 2013. Os trabalhos de campo, realizados em 26 Superinten-
dências Estaduais do Ibama9 e no órgão central em Brasília, foram desenvolvidos durante o ano 
de 2013. 

O trabalho incluiu, ainda, a avaliação das providências que foram adotadas pelo Instituto até ou-
tubro de 2016, em decorrência das recomendações encaminhadas pela CGU no ano de 2014.

Quanto à estratégia adotada, a equipe de auditoria realizou a avaliação das ações de fiscalização 
por meio de duas abordagens: 

a) uma centralizada na sede do Ibama em Brasília, que abrangeu a realização de: i) entre-
vistas não estruturadas e semiestruturadas com gestores das principais área envolvidas na 
fiscalização ambiental, como a Dipro (CGFIS, Cofis, Coaer) e a Diplan (COADM); ii) análise 
da base de dados do Sistema Sicafi e cruzamento com dados do Sistema de Concessão de 
Diárias e Passagens (SCDP), do Governo Federal; iii) análise documental, a partir de infor-
mações disponibilizadas pelo Ibama em resposta às Solicitações de Auditoria encaminhadas; 
e vi) análise de trabalhos prévios realizados pela CGU, com destaque para o Relatório nº 
2012008220, realizado na Supes/RJ; e

b) outra, descentralizada, executada em 26 (vinte e seis) Superintendências Estaduais do 
Ibama (Supes), que compreendeu: i) a aplicação de questionários aos Agentes Ambientais 
Federais para coleta das suas percepções sobre diferentes aspectos das atividades de fisca-
lização na sua unidade de atuação; ii) entrevistas não estruturadas e semiestruturadas com 
os chefes dos setores de fiscalização das Superintendências e com os respectivos Supe-
rintendentes; e iii) inspeção física do local de guarda dos bens apreendidos, bem como de 
armazenamento dos processos administrativos de AI nas Supes.

Além disso, para análise dos dados relativos às atividades de fiscalização do Ibama, como as Or-
dens de Fiscalização emitidas e Autos de Infração lavrados, foram obtidas extrações da base 
de dados do Sicafi contendo a relação: i) das Ordens de Fiscalização emitidas no período de 
10/06/2009 a 31/08/2013; ii) dos Autos de Infração lavrados entre 19/05/2009 a 31/08/2013; e iii) 
dos Termos de Apreensão e Depósito de bens – TAD lavrados nos anos de 2010, 2011 e 2012.

Por fim, como um limitador ao trabalho desta equipe na análise das informações, vale registrar 
as inconsistências observadas nos dados contidos no banco de dados do sistema Sicafi relativos 
às ordens de fiscalização, bem como a ausência de dados estruturados sobre os bens apreen-
didos, situações essas que foram abordadas no presente relatório.

9 Em virtude de fatores operacionais internos da CGU, a auditoria prevista na Supes/RN não pôde ser realizada.
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4. Resultados

 A partir dos exames realizados, obteve-se um conjunto de constatações que foram 
previamente submetidas e discutidas com os gestores responsáveis pela execução da ação de 
governo. Para cada uma das constatações, foram acordadas recomendações de caráter estru-
turante, com vistas ao aperfeiçoamento da gestão e dos controles internos, para as quais o 
gestor federal apresentou as providências que foram adotadas10. 

A seguir, apresentam-se os registros dos resultados das quatro questões estratégicas que foram 
objeto de avaliação.

4.1 Os bens apreendidos na fiscalização são geridos de 
forma adequada?

 Conforme definido no artigo 72 da Lei nº 9.605/98, conhecida como Lei de Crimes 
Ambientais, a apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, 
petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração ambiental 
representa, assim como a multa por auto de infração, uma das sanções aplicáveis pelos órgãos 
fiscalizadores para desestimular e coibir a prática de infrações ambientais.

Deste modo, com o intuito de avaliar se o Ibama vem realizando adequadamente a gestão dos 
bens apreendidos em decorrência de suas ações fiscalizatórias, foram analisados os aspectos 
relativos: i) à existência de meios adequados para armazenamento e destinação dos bens apre-
endidos (subquestão 1.1); e ii) à existência de instrumentos gerenciais para manter e controlar 
os bens que foram apreendidos pelo Ibama (subquestão 1.2).

De início, cabe destacar a relevância deste tema no âmbito da fiscalização ambiental em termos 
de quantitativos de itens apreendidos e de valores envolvidos. 

No levantamento dos bens apreendidos pelo Ibama no período de 2010 a 2012, observou-se 
que o Instituto apreendeu mais de 24 mil itens que, somados, possuem valor estimado na or-
dem de um bilhão e meio de reais, conforme quadro a seguir.

10 As informações relativas às medidas implementadas pelo Ibama estão atualizadas até outubro/2016.
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Quadro 01 - Bens apreendidos nos anos de 2010, 2011 e 2012:

ANO QTDE. BENS 
APREENDIDOS

VALOR DOS BENS 
APREENDIDOS

2010 9.981 R$ 592.443.626,24
2011 8.818 R$ 625.414.768,23
2012 5.374 R$ 324.429.644,36

TOTAL 24.173 R$ 1.542.288.038,83

Fonte: CGFIS/DIPRO/IBAMA

Quanto aos resultados das avaliações empreendidas, foram identificadas deficiências em todas 
as etapas envolvidas na apreensão dos bens: desde a ausência de estrutura para transporte e 
armazenamento dos itens apreendidos; ausência de informações gerenciais sobre os bens e 
frágil controle físico-patrimonial; até a baixa destinação dos bens, que, conforme o universo 
apurado, destinou definitivamente menos de 3% dos itens apreendidos, o que permite concluir 
pela inadequada gestão desses bens.

Verificou-se, também, que grande parte dos produtos apreendidos (cerca de 74%11) foram 
mantidos com o próprio infrator, que fica como fiel depositário do bem até a sua destinação 
final.

Como consequência, fica prejudicada a eficácia da apreensão dos bens realizada pelo Ibama, 
haja vista que essa medida, na prática, não vem conseguindo retirar a posse dos bens dos infra-
tores (descapitalização) e, portanto, não atua de maneira eficaz como um fator de desestímulo 
e inibição à prática da infração.

Etapas do processo de apreensão e destinação dos bens 

No âmbito do Ibama, a apreensão de bens, bem como sua destinação, é atualmente regulada 
pela Instrução Normativa nº 19/2014. O referido normativo estabelece que, constatada a prá-
tica de infração administrativa ambiental, os fiscais do Ibama devem emitir o Auto de Infração 
– AI – e realizar a apreensão dos produtos e instrumentos utilizados na prática da infração, 
lavrando-se o respectivo Termo de Apreensão e Depósito - TAD, que deverá identificar, com 
exatidão, o bem apreendido, seu valor e suas características.

Efetuada a apreensão, os bens deverão, sempre que possível, ser encaminhados a locais pre-
viamente indicados para armazenamento, até sua destinação final. A responsabilidade sobre a 
guarda dos bens apreendidos é da unidade responsável pela ação fiscalizatória.

11 Devido à ausência de dados estruturados acerca dos bens apreendidos, apenas três das 27 Superintendências 
informaram o quantitativo de bens que estava sob guarda dos autuados.
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Compete à autoridade julgadora do AI a confirmação da apreensão e da aplicação de penalida-
de de perdimento administrativo dos bens, assim como promover sua destinação final.

As modalidades previstas de destinação de animais e bens apreendidos em razão da prática de 
infração administrativa ambiental são: I - liberação no habitat natural ou entrega a instituições com 
capacidade técnica para a guarda, conforme disposto no art. 107, I do Decreto nº 6.514/2008; 
II - utilização pela administração pública; III - doação; IV - leilão; e V - destruição ou inutilização.

4.1.1 O Ibama dispõe de estrutura adequada para transporte e 
armazenamento dos bens apreendidos, bem como para sua destinação final?

 Tendo por base os levantamentos realizados nas Superintendências Estaduais e na Sede 
do Ibama, foi possível constatar que, em regra, essas Unidades não dispõem de locais apro-
priados para a guarda dos bens apreendidos em decorrência de suas ações fiscalizatórias, bem 
como não possuem logística adequada para transporte e remoção destes bens. 

Estrutura precária para transporte e guarda dos bens apreendidos

Das 26 Superintendências avaliadas, em apenas sete (CE, AC, PB, PE, RO, RR e SP) foi identifi-
cada a existência de local específico para guarda dos bens apreendidos nas fiscalizações, o que 
representa menos de 30% das Superintendências.

Gráfico 04 – Superintendências que possuem local para guarda dos bens apreendidos

Fonte: Levantamento realizado pela CGU junto a 26 Superintendências Estaduais do Ibama

Como, em regra, as Superintendências não dispõem de local amplo para guarda dos bens apre-
endidos, itens de pequeno porte e de fácil transporte, como motosserras, apetrechos de caça 
e pesca, gaiolas, redes de pesca, entre outros, acabam sendo armazenados na própria sede da 
Unidade, em locais improvisados, frequentemente de forma precária.

Além disso, observou-se que, mesmo nas Superintendências que possuem local específico para 
guarda dos bens, tais depósitos não dispõem de condições adequadas de conservação e segu-
rança para os produtos apreendidos. 
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Entre as principais deficiências verificadas quando das visitas aos locais de guarda dos bens 
apreendidos pode-se citar: produtos e materiais armazenados a céu aberto, sem a devida pro-
teção contra o tempo; precária estrutura física dos depósitos; espaço insuficiente frente ao 
volume de bens apreendidos; ausência de vigilância nos depósitos, com risco de extravio dos 
bens; petrechos e outros materiais acondicionados aleatoriamente; ausência de identificação 
dos bens apreendidos; entre outros.

Abaixo, seguem alguns registros fotográficos que ilustram a precária estrutura desses depósitos 
encontrada pelas equipes de auditoria da CGU: 

Motosserras amontoadas em um quar-
to da Paróquia São Francisco - Supes/RO

Madeira depositada ao relento no pá-
tio da Unidade - Supes/PI

Embarcação armazenada na gara-
gem junto a entulhos - Supes/TO

Veículo guardado em local impróprio - Supes/AL

Constatou-se, portanto, que, em regra, não existe local específico para armazenamento dos 
bens apreendidos nas Superintendências do Ibama. E, quando existe, o local não é adequado 
para este fim ou encontra-se em estado precário.
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Em decorrência, tem-se que a conservação dos bens apreendidos até sua destinação final, cuja 
responsabilidade é do Ibama (art. 9º, §1 da IN 28/2009), fica prejudicada, ocasionando, confor-
me relatos nas entrevistas realizadas, diversas perdas e deterioração de produtos e materiais 
devido às más condições de estocagem. 

Além da inexistência de depósitos específicos, verificou-se que as Unidades também não dis-
põem de meios de transporte adequados e suficientes para transportar os produtos apreen-
didos até o local de armazenamento, especialmente os de maior porte, como veículos, cami-
nhões, tratores, embarcações e madeiras.

Alto índice de infratores como depositários fiéis dos bens apreendidos

Com isso, devido à ausência de estrutura logística para apreensão, as Superintendências não 
têm como assumir a responsabilidade pelo transporte e armazenamento dos bens apreendidos 
e, em consequência, acabam por deixá-los, na maioria das vezes, sob a guarda dos próprios 
infratores, na condição de fiel depositário. 

Esta situação pôde ser evidenciada no levantamento realizado sobre os responsáveis pela guar-
da dos bens apreendidos no período de 2010 a 2012. 

Sobre esses dados, cabe registrar a dificuldade, e quase inviabilidade, de se obter tais informa-
ções, haja vista que o Ibama não possuía sistema gerencial com dados estruturados dos respon-
sáveis pela guarda dos bens apreendidos e sua destinação (conforme detalhado no item 1.2). 

Assim, mesmo a solicitação de informações tendo sido feita na Sede do Ibama e nas 26 Supe-
rintendências visitadas, apenas três apresentaram os dados relativos ao quantitativo de bens 
apreendidos de forma tabulada, discriminando-os por responsável pela guarda, conforme abai-
xo. As demais unidades que apresentaram os dados o fizeram de modo não organizado, o que 
impossibilitou a consolidação geral.

Quadro 02 – Responsáveis pela guarda dos bens apreendidos (SP, RR e PI – 2010/2012)

Responsável pela 
guarda Qtde. itens % bens / total Valor dos bens % valor / total

Autuado 1.350 77,7% 45.237.252,20 74,1%

Ibama 218 12,6% 13.396.743,61 21,9%

Outro órgão 169 9,7% 2.422.458,54 4,0%

Total 1.737  61.056.454,35  

Fonte: Dados consolidados a partir das informações das Supes em res-
posta à Solicitação de Auditoria nº 20134731/004

Com base nos dados obtidos das três Superintendências, verificou-se que, de um total de 1.737 
itens apreendidos no período de 2010 a 2012, 1.350 foram deixados com o próprio infrator. 
Isto é, a expressiva maioria (77,7%) dos bens apreendidos por essas Superintendências foram 
postos sob responsabilidade do autuado, ficando este como fiel depositário.



31

Em termos de valores, aproximadamente 45 milhões de reais em bens continuaram em posse 
dos infratores, representando cerca de 74% do valor total estimado dos bens apreendidos.

Gráfico 05 – Responsável pela guarda dos bens apreendidos (SP, RR e PI – 2010-2012)

Fonte: Dados consolidados a partir das respostas à Solicitação de Auditoria nº 20134731/004

Diante desses números, verifica-se que um dos objetivos da apreensão de bens, que é a desca-
pitalização do infrator, não vem sendo atingida (pelo menos nessas Unidades).

Vale citar que a legislação (art. 105 e 106 do Decreto nº 6.514/2008) estabelece que o órgão 
fiscalizador é o responsável pelo bem apreendido, mas que, excepcionalmente, o bem poderá 
ser confiado a um fiel depositário, o qual pode ser o próprio autuado, até o julgamento final do 
processo administrativo.

Entretanto, conforme apurado, o que se verificou é que a excepcionalidade acabou se tornan-
do a regra.

É fundamental ressaltar que esse modo de atuação do Ibama vai em sentido oposto às diretri-
zes estratégicas do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 
Legal - PPCDAm.

Este Plano - que norteia a implementação das principais operações de fiscalização do Ibama – 
estabelece, como diretriz, uma atuação voltada à descapitalização do infrator, sendo esta uma 
das principais ferramentas para dar efetividade e eficácia às ações de fiscalização e, no caso 
específico do PPCDAm, para redução do desmatamento.

Como agravante, observou-se ainda que não existe monitoramento sistemático por parte do 
Ibama sobre os bens apreendidos que ficam sob a guarda dos infratores. Desta forma, o Institu-
to acaba por possibilitar que os autuados utilizem os bens para cometer novos crimes ou deem 
uma destinação (venda ou transferência) ilegal a eles.

Nesse sentido, vale mencionar alguns relatos feitos pelos fiscais do Ibama nos questionários 
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distribuídos pela equipe de auditoria da CGU que retratam a fragilidade desse tipo de solução. 
Em mais de uma oportunidade foi apontado que é comum acontecer de os infratores ficarem 
com a posse da madeira apreendida e, durante a tramitação administrativa do auto de infração 
no Ibama, acabarem vendendo-a. Assim, quando o Instituto, após transitado em julgado o AI e 
definida a destinação final do bem, retorna ao pátio da madeireira para recolhê-la, os infratores 
alegam que ela estragou.

Outra situação descrita é a de empresas infratoras mudarem de endereço, levando junto os 
bens apreendidos, sem qualquer comunicação ao Ibama. 

Diante disso, verifica-se que a prática comum de nomear os infratores como depositários dos 
bens, em função dos fatores já expostos, acaba tornando a sanção de apreensão inócua, uma 
vez que os infratores, de fato, não perdem a posse do bem.

Considerando que a principal razão para o elevado percentual de bens deixados com os in-
fratores é a ausência de logística para transporte e guarda dos bens apreendidos e que essa 
situação estrutural, observada nas três Superintendências (SP, RR e PI), é a mesma verificada 
nas demais unidades estaduais do Ibama, calculou-se, apenas a título de estimativa, sem utilizar 
critérios estatísticos, a ordem de grandeza dos valores apreendidos deixados sob responsabi-
lidade dos autuados.

Assim, mantido o percentual médio obtido nas três Superintendências (74%) para as demais 
unidades do Ibama e considerando apenas o valor total de bens apreendidos em três anos (um 
bilhão e meio de reais de 2010 a 2012), haveria cerca de um bilhão de reais em produtos, mer-
cadorias e veículos apreendidos sendo guardado com os próprios infratores ambientais.

Sobre a carência de estrutura logística para apreensão dos bens, vale destacar que o Ibama in-
formou, em 2016, estar implementando três ações com o intuito de atender à necessidade de 
transporte e guarda de bens apreendidos, conforme recomendado pela CGU em 2014, quais 
sejam: a) contratação de serviço de transporte de bens apreendidos; b) contratação de serviço 
de guarda de barcos apreendidos; e c) contratação de transporte de agrotóxicos apreendidos.

Além disso, o Instituto noticiou que encaminhou ao Fundo Amazônia do BNDES o Projeto 
“Fortalecimento do controle e do monitoramento ambiental para o combate ao desmatamen-
to ilegal na Amazônia – Profisc 2”, que prevê, entre outras ações, a implementação de soluções 
logísticas, como a criação de áreas fechadas para o armazenamento dos bens e produtos apre-
endidos e aquisição de caminhão guindaste, caminhão prancha e empilhadeira para o transpor-
te dos bens e produtos apreendidos. 

Segundo informado, a aprovação deste projeto estaria prevista para 2017.

Nessa linha, destaca-se também a informação, prestada em outubro de 2016, de que estava 
em vias de ser assinado pelas partes um acordo de cooperação técnica do Ibama com o MMA 



33

e o Fundo Brasileiro para Biodiversidade (Funbio), no qual havia previsão de aquisição de dois 
caminhões tipo auto guincho.

Desse modo, observa-se que, após a entrega do Relatório de Acompanhamento das Ações de 
Fiscalização Ambiental - RAc nº 02/2014, o Ibama, em que pese as restrições orçamentárias 
impostas no período recente, vem adotando medidas a fim de sanar as deficiências existentes 
em relação a sua estrutura logística para apreensão e guarda dos bens apreendidos.

Baixo percentual de destinação dos bens apreendidos

Outra fragilidade observada em relação à gestão dos bens apreendidos refere-se ao baixo per-
centual de destinação final desses bens.

Com base nos dados disponíveis relativos à destinação dos bens apreendidos (cinco Superin-
tendências)12, apurou-se que, até 2013, somente 2,25% do valor total dos bens apreendidos 
no período de 2010 a 2012 havia sido efetivamente destinado.

Quadro 03 – Destinação dos bens no período 2010-2012 nos Estados de SP, RR, MG, MT e PI

ANO Valor dos Bens 
Apreendidos

Valor dos bens 
destinados

Valor dos bens não 
destinados

% destina-
ção

2010 R$ 23.289.559,38 R$ 380.859,01 R$ 22.908.700,37 1,64%

2011 R$ 20.297.177,90 R$ 770.353,70 R$ 19.526.824,20 3,80%

2012 R$ 25.069.046,87 R$ 396.719,55 R$ 24.672.327,32 1,58%

TOTAL R$ 68.655.784,15 R$ 1.547.932,26 R$ 67.107.851,89 2,25%

Fonte: Consolidação dos dados obtidos em resposta à Solicitação de Auditoria nº 20134731/004

Ou seja, cerca de 67 milhões de reais em produtos e mercadorias apreendidas, de um total 
aproximado de 68 milhões de reais, ainda aguardavam decisão sobre a destinação final a ser 
aplicada pelo Ibama (gráfico abaixo). 

12 Todas as 27 Superintendências Estaduais foram requisitadas a apresentar informações sobre os bens destina-
dos, entretanto, em razão da ausência de sistema institucional, apenas cinco Superintendências (SP, RR, MG, MT e PI) 
apresentaram os dados completos e tabulados conforme requerido, o que restringiu o universo analisado pela Contro-
ladoria a essas cinco Supes.
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Gráfico 06 – Valor dos bens apreendidos destinados x não destinados

Fonte: Dados obtidos em resposta à Solicitação de Auditoria nº 20134731/004

Sobre a destinação dos bens, cabe destacar que um dos indicadores utilizados no PPCDAm 
para avaliação dos resultados das ações do Eixo Monitoramento e Controle é o percentual de 
itens apreendidos destinados para doação ou leilão, como se vê abaixo:

PPCDAm 2012-2015:
2. EIXO MONITORAMENTO E CONTROLE
2.5. Promover a responsabilização ambiental das principais cadeias produtivas relacio-
nadas ao desmatamento ilegal
 (...)
Indicadores de Resultados:
% de itens apreendidos destinados para doação ou leilão (meios de produção e 
produtos)

Tal fato reforça, portanto, a importância de uma efetiva destinação dos bens apreendidos pelo 
Ibama para melhoria do resultado das ações fiscalizatórias.

De outro lado, cabe registrar que quando a apreensão se refere a materiais perecíveis, quando 
impróprios para comercialização, mas aptos para consumo (p.ex., pescado), ou animais silves-
tres, as Superintendências conseguem, via de regra, destiná-los sem grande dificuldade.

No caso dos perecíveis, eles normalmente são destinados, de forma sumária, a entidades de 
utilidade pública. Quanto à avifauna apreendida, a destinação é feita para os CETAS – Cen-
tro de Triagem de Animais Silvestres, bem como outras instituições credenciadas pelo Ibama, 
como criadouros conservacionistas e zoológicos.

Ausência da utilização do leilão como forma de destinação dos bens

Com base na consolidação dos dados apresentados por cinco Superintendências (SP, RR, MG, 
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MT e PI)13, avaliou-se a distribuição das modalidades aplicadas para destinar os bens apreendi-
dos no período de 2010 a 2012, conforme a seguir:

Gráfico 07 – Modalidades de destinação utilizadas para os bens apreendidos, 
período 2010-2012

Fonte: Dados apresentados pelas SUPES de SP, RR, MG, MT e PI, em res-
posta à Solicitação de Auditoria nº 20134731/004

Da análise do gráfico, chama atenção o fato de essas Unidades não utilizarem o leilão como forma de 
destinar os bens apreendidos. No período avaliado, nenhum bem foi destinado por meio de leilão.

Considerando que os dados apresentados se referem somente a cinco Superintendências, ha-
veria a possiblidade de, em outros Estados, ter havido a realização de leilões para este fim.

Entretanto, com base nas informações coletadas pela equipe da CGU diretamente nas 26 Su-
perintendências visitadas, verificou-se que, de fato, nenhuma das Unidades Estaduais do Ibama 
realizou, no período de junho de 2009 até 2016, qualquer leilão para destinação dos bens 
apreendidos, conforme possibilita o Decreto 6.514/1998 (art. 138) e a Instrução Normativa do 
Ibama nº 19/2014 (art. 25 e arts. 52 a 61).

Sobre este tema, cabe ressaltar a oportunidade que o Instituto vem perdendo de gerar mais 
receita própria, haja vista que a renda decorrente da alienação dos produtos apreendidos se 
constitui em recurso do Ibama, conforme art. 25 do Decreto nº 6.099, de 26 de abril de 2007, 
que aprova a Estrutura Regimental do Instituto.

Deste modo, avalia-se que a utilização do leilão traria benefícios ao Ibama, uma vez que os 
valores obtidos com os leilões poderiam ser revertidos para fortalecer a própria fiscalização 
ambiental, inclusive com a estruturação dos meios de transporte e de depósitos dos bens apre-
endidos que, como visto, encontram-se em situação crítica.

Aqui, a fim de ressaltar a importância da implementação de medidas efetivas na destinação de 
bens, cabe relembrar que o valor total dos bens apreendidos pelo Ibama no período de três 
anos (2010-2012) foi de aproximadamente um bilhão e meio de reais.

13  Somente as SUPES de SP, RR, MG, MT e PI apresentaram informações estruturadas sobre a destinação dos 
bens
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Nessa linha, e com o intuito de se obter uma destinação rápida dos bens apreendidos, em 
obediência ao princípio constitucional da eficiência, uma importante medida recomendada pela 
CGU ao Instituto foi a realização de leilão dos bens apreendidos, inclusive de forma antecipada. 

Como o custo de armazenagem e manutenção dos produtos é proporcional ao tempo que o 
bem permanece sob a guarda do Ibama, então quanto maior for a demora para julgar o proces-
so de AI e destinar o bem, maior será o gasto do Ibama na sua estocagem e, provavelmente, 
menor será o valor associado ao bem, devido a sua depreciação. 

Assim - considerando a realidade do Ibama, em que 65% dos julgamentos dos processos ad-
ministrativos de AI levam mais de 2 anos14 para serem concluídos, bem como a inexistência de 
estrutura adequada para guarda - a alienação antecipada dos bens apreendidos proporcionaria 
uma diminuição dos custos com gerenciamento, armazenagem e conservação dos bens, além 
de evitar a sua deterioração, obsolescência e depreciação.

Sobre o assunto, cumpre destacar que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, buscando a desburo-
cratização da destinação dos bens apreendidos, recomenda, em seu Manual dos Bens Apreendidos 
(2011), o estímulo à adoção da alienação antecipada de bens apreendidos, inclusive para os crimes 
ambientais, como solução para o problema da superlotação dos depósitos e destinação dos bens.

Cabe destacar que – em decorrência das recomendações da CGU para que o órgão avaliasse 
a operacionalização de leilões dos bens apreendidos (inclusive com obtenção das respectivas 
receitas), bem como adotasse medidas a fim de tornar mais célere e aumentar o percentual de 
destinação dos bens apreendidos – o Ibama adotou, nos anos de 2015 e 2016, algumas iniciati-
vas que tendem a mitigar as deficiências na destinação dos bens, como:

•	 Aprovação de minuta padrão de edital de leilão de bens apreendidos, inclusive madeiras; 

•	 Previsão de realização do primeiro leilão de madeiras apreendidas, a ser feito pela Su-
perintendência do Ibama no estado de Goiás;

•	 Cooperação com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) para uso do Sis-
tema de Leilão Eletrônico e a elaboração de procedimentos orientadores e atos normativos 
relativos ao leilão de bens apreendidos;

•	 Gestão junto à Secretaria do Tesouro Nacional para disponibilização de conta para ar-
recadação dos valores obtidos nos leilões de bens apreendidos. Deste modo, a receita dos 
leilões ficará disponível para uso nas despesas do Instituto;

•	 Obtenção de aval jurídico para realização de venda antecipada do bem apreendido, o qual 
somente poderá ser feito após a devida decretação de perdimento pela autoridade julgadora. 
Como vantagem, destaca-se que o perdimento ocorre em prazo relativamente curto, em 
comparação com o tempo decorrido para o trânsito em julgado dos processos de apuração.

•	 Elaboração de acordo de cooperação técnica com o Serviço Social do Comércio (SESC), 

14 Situação verificada em 2013, a partir de levantamento realizado pela CGU com os dados extraídos do SICAFI, 
relativos aos julgamentos de Autos de Infração realizados entre 19/05/2009 e 31/09/2013.
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para a destinação ao Programa Mesa Brasil de alimentos apreendidos pelo Ibama;

•	 Encaminhamento de proposta de alteração na lei eleitoral visando permitir alienação 
de bens apreendidos em anos eleitorais, uma vez que nesse período apenas a doação é 
permitida;

Diante dessas medidas, vale salientar a contribuição positiva resultante do trabalho realizado 
pela CGU em 2014, o qual levou o Ibama a concluir pela viabilidade de utilizar outros instru-
mentos para destinação dos bens, como o leilão, até de forma antecipada, e a possibilidade de 
reverter a receita oriunda para o próprio Instituto.

Armas de fogo apreendidas mantidas sob guarda do Ibama.

Conforme dispõe o art. 12, §3º da Instrução Normativa nº 19/2014, “as armas de fogo apreen-
didas serão encaminhadas ao órgão de Segurança Pública competente”. 

Entretanto, na apuração realizada junto às Superintendências, verificou-se que o Ibama vinha 
mantendo, sob sua responsabilidade, armas de fogo e munições apreendidas, em desacordo ao 
que estabelece a legislação. 

Como agravante, ressalta-se o fato de o Ibama armazenar estas armas, junto com diversos 
outros tipos de bens apreendidos, em locais que não apresentavam as condições de segurança 
necessárias para guarda deste tipo de artefato, pondo em risco os servidores do órgão que 
trabalham nesses locais.

A título ilustrativo, vale citar uma unidade estadual onde as armas de fogo apreendidas eram 
armazenadas em um banheiro localizado próximo à sala do chefe de fiscalização, na sede da 
Superintendência (imagem abaixo).

Armas de fogo armazenados num banheiro em desuso
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Sobre a questão, vale notar que, após a atuação desse órgão de controle, o Ibama realizou um 
inventário das armas apreendidas e publicou a Portaria nº 20/2014, que determina o encami-
nhamento à autoridade policial competente de todas as armas e munições apreendidas, bem 
como das armas e munições do Ibama consideradas inservíveis ou inapropriadas para uso.

Ausência de convênios com outros órgãos para guarda e destinação dos bens

Conforme previsto na legislação15, o Ibama poderá celebrar acordos, convênios, ajustes ou 
instrumentos similares, com órgãos e entidades, com o intuito de dispor de pátios e locais ade-
quados para o armazenamento dos bens aprendidos.

Entretanto, verificou-se que nenhuma das 26 Supes avaliadas possuía convênios ou acordos de 
cooperação formalizados com instituições, de modo a suprir a carência de depósitos de bens 
apreendidos. 

Em algumas Superintendências, a exemplo de SC, RO e PB, foi relatado que, normalmente, o 
Exército Brasileiro, Batalhões de Polícia Ambiental, Prefeituras, Órgãos Estaduais Ambientais 
ou órgãos públicos nas proximidades do local de apreensão recebem, para armazenamento, 
alguns bens apreendidos pelo Ibama. Todavia, tal prática depende da “boa vontade” desses 
entes, uma vez que não existe nenhum compromisso formal nesse sentido.

Registra-se que essa situação, por vezes, dificulta também o planejamento das operações de 
fiscalização, na medida que o Ibama não pode contar com a certeza da existência de local para 
guarda dos bens eventualmente apreendidos.

Vale ressaltar que, mesmo nas Superintendências que dispendem os maiores esforços de fisca-
lização e recursos do Ibama - Pará e Mato Grosso, com 44% do esforço total - foi observada 
tanto a ausência de estrutura própria adequada para apreensão, transporte e armazenamento 
de bens, como a inexistência de acordos formais com outras entidades para sua guarda. 

No tocante à existência de acordos para destinação das apreensões, a situação verificada é 
semelhante.

No levantamento feito junto às 26 Superintendências Estaduais do Ibama, apurou-se que so-
mente 19% delas possuem algum acordo de cooperação com instituições públicas ou privadas 
para doação dos bens apreendidos.

Avalia-se, portanto, que o Ibama e suas unidades estaduais, considerando sua deficiente estru-
tura para depósito dos bens apreendidos, os escassos recursos orçamentários e a importância 
de se dar um rápido destino aos itens apreendidos, deveriam adotar, de modo mais frequente, 
a alternativa de realização de acordos e convênios com entidades como forma de suprir sua 
carência.

15 Art. 106 do Decreto nº 6.514/2008 e o art. 12 da IN 19/2014.
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Sobre o tema, de acordo com as informações prestadas pelo Ibama em outubro de 2016, não 
se verificou grande avanço em relação à situação existente à época da auditoria, em 2013.

Entretanto, na linha do que foi recomendado, registra-se que as superintendências do Ibama 
nos estados de Roraima, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e Pará estão realizando tratativas 
para estabelecimento de Acordos de Cooperação Técnica com as respectivas polícias militares. 
Ademais, está em avaliação acordo com o Sesc a fim doar os alimentos apreendidos para o 
combate à fome e ao desperdício alimentar no âmbito do Programa Mesa Brasil.

4.1.2 O Ibama dispõe de instrumentos gerenciais para 
manter e controlar os bens apreendidos?

 A partir das informações levantadas nas Superintendências Estaduais e na Dipro, foi 
possível constatar que o Ibama não dispõe de informações estruturadas, em nível nacional, 
relacionadas aos bens apreendidos, que identifique sua localização, os responsáveis pela guarda 
e a destinação final efetuada.

Nesse sentido, ressalta-se a inexistência de sistema informatizado ou banco de dados institu-
cional do órgão que permita a obtenção, de forma célere e confiável, de informações essenciais 
para gerenciar e acompanhar a situação dos bens apreendidos.

Cabe registrar também os frágeis controles utilizados pelas Superintendências para monito-
ramento dos bens apreendidos, bem como a baixa confiabilidade das informações existentes 
sobre o local de depósito desses bens.

Assim, entende-se que tais elementos evidenciam a frágil instrumentalização do Instituto para 
adequada gestão dos bens que apreende.

Ausência de informações estruturadas para gestão dos bens apreendidos e sua des-
tinação

Em virtude da dificuldade do Ibama em apresentar, conforme solicitado pela CGU, o levanta-
mento geral dos bens apreendidos no período de 2010 a 2012, com informações sobre os bens 
eventualmente já destinados, as modalidades de destinação utilizadas e os atuais responsáveis 
pela guarda dos bens, foi possível constatar que o Instituto não dispõe de dados estruturados, 
consolidados em nível nacional, sobre os bens que apreende, principalmente em relação à des-
tinação efetuada e a sua guarda.

Na resposta à consulta da equipe de auditoria, a Dipro somente conseguiu apresentar os dados 
totalizados relativos à quantidade e ao valor dos bens apreendidos (conforme visto acima). Entre-
tanto, quanto aos demais dados solicitados, relativos à destinação e guarda dos bens, a informação 
prestada foi de que tais dados não constavam em sistema e, para obtê-las, haveria necessidade 
de consulta individual a cada Superintendência Estadual onde os bens haviam sido apreendidos. 
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Mesmo assim, apenas as Unidades de SP, RR e PI conseguiram apresentar os dados solicitados 
de forma completa. Algumas Unidades, como MG, MT e AM, apresentaram dados incompletos 
(não havia informação sobre a guarda dos bens) e outras encaminharam os dados de forma não 
tabulada, a partir de consulta individualizada a cada processo administrativo

Ou seja, somente 11% das Superintendências disponibilizaram os dados completos e estrutu-
rados a respeito de seus bens apreendidos.

De início, a situação descrita evidencia, de forma clara, a ausência de registros apropriados que 
permitam apresentar, de forma célere, a situação dos bens apreendidos pelo Ibama. 

Ademais, ressalta-se que a prática exposta, além de ser extremamente antieconômica, mostra-
se inviável, haja vista a necessidade de, para um simples levantamento de dados, como o solici-
tado, ter de se alocar servidores em cada Superintendência para consultar, individualmente, os 
milhares de processos administrativos de Auto de Infração existentes, para, então, deles extrair 
as informações referentes aos bens apreendidos.

Cabe registrar que, em decorrência da ausência de um sistema central que trate dos bens 
apreendidos, verificou-se que algumas Superintendências acabam por desenvolver planilhas de 
controle, banco de dados locais e sistemas próprios que lhe permitam gerenciar, minimamente, 
a apreensão e destinação dos bens em seu Estado.

Entretanto, há de se ressaltar que essa prática gera um gasto desnecessário de esforço e de 
recursos, com o desenvolvimento de soluções para o mesmo fim em cada Superintendência, 
com dados estruturados de formas diversas, sem integração alguma entre eles e nem com os 
sistemas de informação institucionais já existentes, como o Sicafi. 

Além disso, como pôde ser observado a partir da dificuldade de se apresentar as informações 
gerais requeridas (bens apreendidos, bens destinados, responsáveis pela guarda), tem-se que 
estes controles criados pontualmente em cada Unidade não suprem a carência de um sistema e 
de uma base de dados institucional, que agregue e contenha informações dos bens apreendidos 
em âmbito nacional.

Nesse sentido, vale trazer algumas das informações colhidas nas auditorias realizadas nas Supe-
rintendências Estaduais do Ibama:

“Em relação à quantificação dos bens destinados e os responsáveis pela guarda do 
que ainda permanece com o status de apreendido é tarefa que exige maior período de 
tempo em face a ausência de dados no sistema resultando na necessidade de consulta 
individualizada a cada processo administrativo que atualmente encontram-se com car-
ga em diferentes setores desta SUPES”

“Em relação à destinação dos bens apreendidos, o órgão não dispõe de uma forma 
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de controle eficiente que permita identificar com celeridade o destino final dos bens 
inicialmente apreendidos, tendo em vista que essa informação não está compilada em 
nenhum sistema ou banco de dados”

Diante das situações expostas, percebe-se também a ausência de uma efetiva coordenação e 
supervisão das atividades relacionadas aos bens apreendidos. 

Fragilidade nos controles existentes nas Superintendências sobre os bens apreendidos

Com o objetivo de avaliar os controles existentes nas Superintendências sobre os bens apre-
endidos, as equipes de auditoria da CGU nos Estados realizaram inspeções “in loco” em alguns 
bens apreendidos, verificando se estavam no local de depósito, conforme indicado no Termo 
de Apreensão e Depósito – TAD. 

De início, cabe registrar que a seleção dos bens a serem vistoriados não foi baseada em uma 
amostra estatística. Como critério, foi dada preferência aos bens que fossem de fácil identifica-
ção, como veículos (carros, motos, barcos, tratores, caminhões), e que estivessem depositados 
na capital do Estado, de modo a facilitar a visita ao local.

Como resultado das inspeções físicas, verificou-se que dos 161 bens inspecionados, apreendi-
dos em 19 Superintendências, 56 deles não foram localizados pelas equipes de fiscalização da 
CGU. Ou seja, cerca de um terço (34%) dos bens examinados não se encontravam no local 
que constava nos registros do Ibama.

A seguir, apresenta-se o gráfico com os quantitativos de bens inspecionados e localizados em 
cada Supes:

Gráfico 08 – Bens apreendidos examinados x localizados

Fonte: Levantamento realizado pela CGU junto a 19 Superintendências Estaduais do Ibama
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Sobre as inspeções realizadas, cabe mencionar, a título ilustrativo, algumas das situações obser-
vadas em campo. 

No Mato Grosso do Sul, um dos únicos bens localizados, um reboque tipo carreta, encontrava-
se retornando de uma viagem, carregado de soja. A equipe de fiscalização verificou que, após o 
término da vistoria, o reboque seria liberado para novas viagens, pois, segundo o representante 
da empresa, dois dias do reboque parado estavam gerando prejuízos à empresa.

Em três outros locais visitados no MS, as empresas infratoras mudaram de endereço, levando 
junto os bens apreendidos, sem qualquer comunicação ao Ibama. Desse modo, os bens não 
foram localizados.

Em Goiás, nenhum dos doze bens selecionados para averiguação foi encontrado, sendo que 
todos estavam sob guarda dos infratores, como fiel depositários.

Os exemplos citados acima, além de evidenciarem a ausência de controle e monitoramento 
dos bens apreendidos, ressaltam a ineficácia atual da apreensão dos bens pelo Ibama, conforme 
já citado, uma vez que, em regra, os bens ficam com o infrator, que continua deles usufruindo, 
quando não os vende.

Foi possível observar também as precárias condições de identificação dos bens apreendidos 
que ficam sob guarda do Instituto. Em algumas Superintendências, como no Acre e na Bahia, 
verificou-se que os bens não possuíam etiquetas de identificação, descumprindo a norma (IN 
19/2014, art. 4º, §3º e 4º).

Outra fragilidade verificada, esta já a partir de breve análise da base de dados dos Termos de 
Apreensão e Depósitos (TADs), relativos ao período de junho/09 até setembro/2012, foi a bai-
xa confiabilidade das informações existentes sobre o local de depósito dos bens apreendidos.

Nesse período, constam, na base de dados do Sicafi, 29.029 Termos de Apreensão do tipo 
“Depósito”, tendo sido verificado que 1.510 destes Termos não possuíam a localização do bem 
apreendido. Isto é, 5,20% dos Termos de Depósito estavam com o campo de localização do 
depósito em branco.

Não foi identificado se a ausência de preenchimento foi originada no lançamento do TAD pelo 
agente ambiental ou quando do registro no Sicafi pela divisão de Cadastro. De concreto, esses 
1.510 registros no Sicafi corroboram a baixa confiabilidade das informações no sistema.

Por fim, observou-se, como regra geral, que as Superintendências não mantêm tabela atualizada 
com os valores de mercado dos bens usualmente apreendidos, conforme previsto na IN 19/201416.

16 IN 19/2014, Art. 6º - “De modo a facilitar o procedimento e a constituir uma referência para avaliação no âmbito 
de sua circunscrição, as Superintendências deverão manter tabela, atualizada, no mínimo, anualmente, dos bens usualmente 
apreendidos e os respectivos valores de mercado, os quais poderão figurar como valor de avaliação a ser informado no Termo 
de Apreensão, se outro não for mais adequado”.
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Na apuração feita junto às Superintendências, verificou-se que quase a totalidade (88%) das 
Unidades não possui esta informação atualizada regularmente, como forma de subsidiar a ava-
liação dos bens apreendidos. O gráfico abaixo apresenta o resultado desta avaliação nas Supe-
rintendências:

Gráfico 09 – Supes que possuem tabela com os 
valores de referência para os bens apreendidos

Fonte: Consolidação do levantamento realizado pela CGU junto a 26 Superintendências do Ibama

Vale ressaltar que este é um instrumento, proposto na norma, com o intuito de subsidiar a 
avaliação dos bens apreendidos pelos fiscais em campo, haja vista que muitas vezes não há 
possibilidade de aferição do valor do bem no ato da apreensão.

Sobre as fragilidades relacionadas à ausência de sistema de informação de bens apreendidos, 
em 2014 esta CGU recomendou a adoção de solução gerencial única, de caráter institucional, 
que contivesse os dados relativos aos bens apreendidos e sua respectiva destinação em âmbito 
nacional. 

Nesse sentido, vale destacar que se encontra em fase final de desenvolvimento o módulo de 
controle e destinação de bens apreendidos. Todavia, em função do Ibama não possuir, em outu-
bro de 2016, contrato de manutenção e desenvolvimento de software, a finalização do referido 
sistema e sua disponibilização para os usuários encontrava-se pendente.

Avaliação dos Fiscais e Chefes de Fiscalização

A fim de ter um diagnóstico sobre a gestão dos bens apreendidos a partir da visão dos próprios 
Agentes Ambientais Federais do Ibama, aplicou-se questionário a 278 fiscais, lotados em 26 
Superintendências do Ibama, solicitando uma avaliação dos recursos disponíveis para armaze-
namento e destinação dos bens apreendidos em sua Unidade.

Quando questionados quais seriam, entre sete opções não exclusivas, as principais dificuldades 
na execução das ações de fiscalização, a gestão dos bens apreendidos foi a fragilidade que obte-
ve o maior número de indicações, representando a opinião de 232 dos 278 fiscais, isto é, 83% 
do universo pesquisado, conforme apresentado no gráfico abaixo:
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Gráfico 10 – Quais as fragilidades existentes na execução da fiscalização ambiental?

Fonte: Questionários aplicados a 278 fiscais ambientais em 26 Superintendências Estaduais

Em outra questão, solicitou-se que os agentes classificassem os recursos disponíveis em suas 
respectivas Unidades para armazenamento e destinação dos bens apreendidos. Na consoli-
dação das respostas, verificou-se que, dos 278 agentes que responderam o questionário, 242 
definiram a gestão dos bens apreendidos como inexistente (39%) ou precária (48%). Ou seja, 
este tema foi avaliado como insatisfatório pela grande maioria dos fiscais ambientais, com um 
elevado percentual de 87%, conforme a seguir:

Gráfico 11 – Classificação dos recursos disponíveis para armazenamento e destinação dos 
bens apreendidos.

Fonte: Levantamento realizado pela CGU junto a 26 Superintendências Estaduais do Ibama

Portanto, considerando os expressivos resultados obtidos por meio da aplicação das duas ques-
tões acima, ambas com percentuais superiores a 80%, tem-se que, sob o ponto de vista dos 
servidores que realizam o trabalho de fiscalização ambiental em campo, a gestão dos bens 
apreendidos é identificada como sendo uma das principais fragilidades existentes nas ações de 
fiscalização ambiental do Ibama, ao lado da carência de recursos humanos, conforme abordado 
mais à frente no presente relatório. 

De forma a retratar, mais diretamente, a percepção dos fiscais quanto à gestão dos bens apre-
endidos, cabe reproduzir alguns comentários feitos nos questionários aplicados pela equipe da 
CGU:
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Relatos dos agentes ambientais federais quanto à apreensão de bens 
realizada nas ações de fiscalização

“Quando se sai para uma ação fiscalizatória sujei-
ta à apreensão de qualquer coisa, o órgão não 

oferece a mínima condição para a destinação do 
que foi apreendido” 

“A inexistência de locais do próprio órgão 
como depósitos demandam um precioso tem-
po da ação de fiscalização quando na busca 

destes locais, geralmente públicos, por exem-
plo Prefeitura”

“Ibama não possui nenhum apoio logístico e não 
disponibiliza estrutura ao agente de campo para 
apreensão, deslocamento e destinação dos bens 
apreendidos, tratores, motores, caminhões, ma-

deira”

“Não existe logística para remoção de bens 
apreendidos”

“Os órgãos parceiros como o exército e outros es-
tão rejeitando receber bens apreendidos pelo 

IBAMA”

“Falta de local adequado, com vigilância, para 
depósito dos bens apreendidos”

4.2 As ações de fiscalização cobrem todos os biomas e 
temas ambientais?

 As atividades de fiscalização do Ibama têm como objetivo a preservação do meio am-
biente em todo o território nacional (biomas), procurando, para isso, coibir a ação predatória 
do homem sobre a natureza em suas diversas formas (temas ambientais), de modo a assegurar 
o uso sustentável dos recursos naturais.

Desta forma, a presente questão de auditoria buscou verificar se as ações de fiscalização am-
biental realizadas pelo Ibama ocorrem em todos os seis biomas brasileiros (Amazônia, Cerra-
do, Mata atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal) e abarcam ações de proteção à fauna, à flora, 
de combate à pesca predatória e à biopirataria, dentre outros temas ambientais.

Figura 01 – Biomas Nacionais

Fonte: IBGE e MMA
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Antes de apresentar as análises realizadas, vale contextualizar como estão estruturadas as in-
formações relativas às atividades de fiscalização, como as Operações de Fiscalização e as Or-
dens de Fiscalização, que foram a base para a presente análise, bem como citar as limitações 
encontradas pela equipe para realizar a avaliação.

A cada ano, o Ibama elabora o planejamento anual de suas Operações de Fiscalização, o PNA-
PA. No decorrer do ano, essas operações são executadas por meio da emissão de Ordens de 
Fiscalização (OF), que são os instrumentos formais que dão início efetivo à uma ação fiscaliza-
tória. 

Deste modo, para identificar as áreas onde o Ibama vem atuando, foram analisadas as informa-
ções relativas às operações de fiscalização do PNAPA e às OFs, quais sejam: 

i) a relação das Operações de Fiscalização contidas no Planejamento Anual de Proteção 
Ambiental – PNAPA para o ano de 2013; e

ii) todas as OFs emitidas pelo Órgão, no período de 2010 até setembro de 2013.

Em relação às limitações impostas ao objeto da presente análise, tem-se que, das relações 
apresentadas, apenas aquela relativa às Operações de Fiscalização do PNAPA possuía, de for-
ma estruturada, a classificação das ações por Bioma e por tema ambiental. A base de dados 
das Ordens de Fiscalização (OFs) não continha essas informações, apenas o local (município e 
estado) da fiscalização.

Além disso, vale ressaltar que foi solicitada ao Ibama a relação das Operações de Fiscalização 
referente ao PNAPA 2012, todavia o Instituto apresentou somente a de 2013, com atualização 
das operações que foram realizadas até agosto de 2013. Assim, restou prejudicada a análise das 
operações realizadas pelo Ibama referente a um ano completo, de janeiro a dezembro, que 
seria feito sobre o PNAPA 2012, mas que não foi disponibilizado à equipe.

Feitas essas considerações iniciais, apresenta-se a seguir as análises efetuadas sobre a distribui-
ção das ações fiscalizatórias do Ibama, por bioma e por tema ambiental.

a) Distribuição das ações fiscalizatórias por Bioma

A partir dos dados relativos às operações de fiscalização executadas do PNAPA 2013, a atuação 
do Ibama, sob o enfoque do Bioma, está distribuída da seguinte forma:
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Gráfico 12 – Número de operações executadas por Bioma

Fonte: Relação das operações do PNAPA 2013. 
Elaborado pela CGIMA/DI/SFC/CGU

Em uma análise inicial, o gráfico acima mostra um equilíbrio na distribuição das operações entre 
os biomas nacionais. Todavia, conforme mostrado a seguir, o número de operações não é o me-
lhor indicador para se analisar o esforço de fiscalização dispendido pelo órgão em cada bioma, 
uma vez que trata, de igual forma, uma operação com duração de cinco dias, composta por um 
fiscal (ex.: Viracopos I), com uma operação que possui um efetivo de 26 fiscais, durante 30 dias 
(ex.: operação Onda Verde IV).

Em virtude dessa distorção, a equipe da CGU criou o indicador de “Esforço de Fiscalização”, 
que procura mensurar a atuação do Ibama em função da quantidade de tempo (dias de fisca-
lização) e de recursos humanos alocados, pois entende-se que este indicador representa, de 
forma mais realista, a atuação do Ibama sobre os biomas nacionais.

Assim, o esforço de fiscalização é o resultado obtido a partir da multiplicação do número de 
dias da operação com a quantidade de fiscais alocados na fiscalização, conforme a seguir. Sua 
unidade de medida é “fiscal-dia”. 

Esforço de Fiscalização = Qtde. dias da operação x Qtde. de fiscais

Nos exemplos citados acima, o esforço de fiscalização da operação Viracopos I seria de 5 fis-
cal-dia, enquanto que a da operação Onda Verde IV de 780 fiscal-dia. Ou seja, duas operações 
equivalentes em termos unitários, mas distantes 15.500% em esforço de fiscalização.

Desse modo, tendo como base o esforço de fiscalização, a distribuição da atuação do Ibama em 
cada bioma ocorre conforme abaixo:
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Gráfico 13 – Esforço de fiscalização executado por Bioma (ref. PNAPA 2013)

Fonte: Relação das operações do PNAPA 2013. 
Elaborado pela CGIMA/DI/SFC/CGU

Já a partir da análise do gráfico em função do esforço de fiscalização, verifica-se a existência de 
uma concentração das ações fiscalizatórias do Ibama no bioma amazônico, representando mais 
de 50% do esforço total executado. 

Comparando-se os dois gráficos, observa-se que a atuação do Ibama na Amazônia salta de 
27% em termos quantitativos de operações para 53%, quando analisada em função do esforço 
dispendido na fiscalização (fiscais alocados e dias de atuação). Ou seja, com a utilização desse 
indicador consegue-se visualizar a existência, de fato, da priorização de ações do Instituto nesse 
bioma.

Além da análise das operações de fiscalização realizadas a partir do planejamento contido no 
PNAPA 2013, foi efetuado também levantamento das Ordens de Fiscalização emitidas pelo 
Instituto no período de 2010-2013.

Conforme citado anteriormente, mesmo a base de dados das OFs não possuindo informação 
estruturada referente ao bioma de sua atuação, optou-se por fazer essa análise por meio das 
Unidades da Federação onde foram realizadas as ações fiscalizatórias. 

Nesta avaliação, verificou-se, novamente, uma concentração de cerca de 60% do esforço de 
fiscalização nos estados que fazem parte do bioma amazônico (AC, AM, AP, PA, RR, RO, além 
de MT e MA), conforme visto no gráfico abaixo, referente às fiscalizações no período de 2010 
a 2013:
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Gráfico 13 – Evolução do esforço de fiscalização no período 2010-2013

Fonte: Relação das OFs de 2010 a 2013 (até set). Elaborado pela CGIMA/DI/SFC/CGU
Obs.: Foram considerados no bioma Amazônia os estados do AC, AP, 

AM, PA, RR, RO, além do MT e MA (Amazônia legal)

Do histórico apresentado, além da concentração de mais de 60% na Amazônia, pode-se obser-
var também o aumento do esforço da fiscalização nesse bioma, saindo de 48% em 2010 para 
quase 70% em 2012 e 2013.

Ainda sobre o levantamento por UF, vale destacar que 44% de todo esforço de fiscalização 
nacional do Ibama foi centralizada em apenas 2 (dois) estados: Pará, com 26%, e Mato Grosso, 
com 18%.

Gráfico 14 – Esforço de fiscalização por UF

Fonte: Relação das OFs de 2010 a 2013 (até set). 
Elaborado pela CGIMA/DI/SFC/CGU-PR

Considerando-se apenas as fiscalizações realizadas nos 8 (oito) estados que compõem o bioma 
amazônico, tem-se que o PA e MT acumulam 71% de todo esforço na região.

Nesse contexto, ao se analisar os dados de desmatamento na Amazônia, avalia-se que a distri-
buição do esforço feito pelo Ibama mostra-se compatível com a maior necessidade de fiscaliza-
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ção exigida no PA e MT, haja vista que eles concentram os níveis mais altos de desmatamento 
da região amazônica. No período de 2010 a 2013, do total de 23.665km² de área desmatada, 
62% ocorreu nos estados do PA e MT. 

A seguir, apresenta-se um quadro comparativo da distribuição do esforço de fiscalização na 
Amazônia com suas taxas de desmatamento:

Gráfico 15 – Comparativo do esforço de fiscalização com a taxa de desmatamento na 
Amazônia (2010-2013)

Fonte: Relação das OFs de 2010 a 2013. Prodes/INPE

A partir dos dados apresentados, pode-se concluir que, no tocante à região amazônica, o Iba-
ma tem priorizado adequadamente sua atuação nas áreas mais críticas, focando aquelas onde 
ocorrem as maiores pressões de desmatamento.

Adicionalmente, de modo a ter um parâmetro para avaliar a distribuição de esforços e recur-
sos entre os biomas nacionais, comparou-se os dados obtidos de esforço de fiscalização com a 
área que cada bioma ocupa no território nacional (extensão dos biomas), conforme mostrado 
abaixo:
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Gráfico 16 - Extensão dos biomas e esforço de fiscalização

Fonte: IBGE e Relação das operações do PNAPA 2013.  Elaborado pela CGIMA/DI/SFC/CGU
*Para fins de comparação dos biomas, foi excluída a Zona Costeira e Marítima.

A partir desse comparativo, verifica-se que o esforço de fiscalização dispendido pelo Ibama em 
cada bioma mostra-se simétrico com a extensão territorial ocupada por eles. 

Nesse sentido, vale notar que a ordem dos biomas na ocupação territorial é mantida também 
na distribuição dos recursos para as fiscalizações, com a Amazônia em primeiro e, na sequên-
cia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal.

Por outro lado, comparando-se os dados apresentados, observa-se que a maior variação entre 
os percentuais de ocupação territorial e de fiscalização se dá justamente em relação à Amazô-
nia, que é o único bioma onde, proporcionalmente, o esforço de fiscalização é superior à sua 
extensão (49% x 63%).

b) Distribuição das ações fiscalizatórias por Tema Ambiental

Para avaliação da distribuição das ações fiscalizatórias por tema ambiental, cabe inicialmente 
apresentar, a título de contextualização, uma breve descrição das atividades de fiscalização 
relacionadas aos cinco principais temas ambientais fiscalizados pelo Ibama:
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Quadro 04 – Atividades realizadas em cada tema ambiental

Tema Descrição

Fauna Fiscalização do comércio de fauna silvestre, nativa ou exótica e venda de pro-
dutos animais procedentes da caça;

Flora Fiscalização do desmatamento, queima controlada, manejo florestal, fiscaliza-
ção em empreendimentos e atividades florestais;

Pesca Fiscalização da indústria de pescado, comércio e transporte, fiscalização em 
embarcação de pesca

Degradação e po-
luição ambiental

Fiscalização de construções e indústrias (metalúrgica, de produtos químicos, 
de papel e celulose, etc.), fiscalização dos produtos e substâncias controladas 

pelo Protocolo de Montreal

Organismo 
Geneticamente 
Modificado – 

OGM e 
Biopirataria

Fiscalização do transporte ao exterior de amostras de componentes do patri-
mônio genético brasileiro; fiscalização do uso de informações de origem gené-
tica de espécimes da biodiversidade brasileira (PG – Patrimônio Genético) para 
finalidade de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e econômica.

Fonte: Cadastro de ações LOA 2015

A partir dos dados relativos às operações de fiscalização executadas no PNAPA 2013, elabo-
rou-se o seguinte gráfico representando a alocação do esforço de fiscalização do Ibama entre 
os temas ambientais:

Gráfico 17 – Esforço de fiscalização executado por Tema (ref. PNAPA 2013)

Fonte: Relação das operações do PNAPA 2013. 
Elaborado pela CGIMA/DI/SFC/CGU

Da análise do gráfico, verifica-se a predominância da atuação do Ibama nas atividades relacio-
nadas à Flora, com 63% do esforço total dispendido, seguido das fiscalizações da Pesca (26%) 
e Degradação ambiental (7%), além dos demais temas (Fauna e Biopirataria) com cerca de 4% 
do total.

Sobre esse resultado, vale ressaltar que a fiscalização da Flora é representada pelas atividades 
de controle do desmatamento ambiental, o qual ocorre, predominantemente, no bioma ama-
zônico. 
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Assim, verifica-se uma convergência dos resultados obtidos sobre a distribuição do esforço de 
fiscalização do Ibama em função do Bioma e do Tema ambiental. Combinando-se as duas ava-
liações pode-se concluir que há uma forte concentração da atuação do Instituto na fiscalização 
das atividades ilegais de desmatamento (tema) na região amazônica (bioma).

Reforçando essa conclusão, cabe destacar que - na análise das despesas executadas pelas ações 
de governo relativas à fiscalização ambiental no período de 2010 até 2015 - foi apurado que 
91% de todo esse gasto se destinou a custear a fiscalização das atividades de desmatamento, 
conforme mostrado abaixo:

Gráfico 18 – Despesas executadas nas ações de fiscalização ambiental (2010-2015)

Execução total das despesas no período de 2010-2015

Ação de governo Tema ambiental Despesas (R$)

6307 - Fiscalização 
de atividades de 
desmatamento

Flora 346.486.503,19

20WE - Fiscalização 
dos recursos da 
Biodiversidade

Pesca + Fauna + 
Biopirataria/OGM

31.836.601,89

6124 - Fiscalização 
de atividades degra-
dadoras, poluentes 
e contaminantes

Degradação e po-
luição ambiental

2.105.443,96

Total 2010-2015 380.428.549,04

Fonte: SIAFI (atualizado até dez/2015)

Dessa forma, observa-se que quase a totalidade dos recursos aplicados pelo Ibama na fiscali-
zação ambiental são destinados ao combate do desmatamento (91%), ficando as demais áreas 
temáticas com somente 9% desses recursos. 

Sobre a questão, é importante citar que a priorização no combate ao desmatamento na Ama-
zônia decorre de diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA, espe-
cialmente com o intuito de atender aos compromissos assumidos pelo Governo Brasileiro em 
reduzir as emissões de gases de efeito estufa associadas ao desmatamento. 

Nesse contexto, destaca-se que em 2009, na COP1517, o Brasil se comprometeu, volunta-
riamente, a alcançar uma redução de 80% até 2020 dos índices anuais de desmatamento na 
Amazônia Legal em relação à média verificada entre os anos de 1996 a 2005. Essa meta foi ofi-
cializada, posteriormente, por meio da Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC (Lei 
n° 12.187/2009) e do Decreto nº 7.390/2010 (art. 6º, § 1º, inciso I). Além disso, cabe registrar 
que na COP 21, realizada em 2016 em Paris, o Brasil apresentou como meta zerar o desmata-
mento ilegal da Amazônia até 2030.

17 COP15 - 15ª Conferência das Partes, realizada pela UNFCCC – Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima, em Copenhague em dezembro de 2009.
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Como resultado, vale destacar que a concentração de esforços e recursos do Ibama na Amazô-
nia - juntamente com a implementação do PPDCAm, entre outros fatores - permitiu o alcance 
de expressiva diminuição das taxas de desmatamento na região (78%), conforme visto a seguir. 

Expressiva redução no desmatamento da Amazônia

Sobre a atuação no bioma Amazônico, cabe registrar que em 2004 foi lançado o Plano de Ação 
para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAm, que é um 
plano interministerial com a finalidade de propor e coordenar ações que visem à redução dos 
índices de desmatamento na Amazônia. O plano é composto por 18 órgãos ministeriais, que 
atuam conjuntamente e são coordenados pelo MMA18. 

Conforme mostra o gráfico abaixo, a partir do ano seguinte ao lançamento do Plano, nota-se 
uma inversão da curva da taxa de desmatamento, que era ascendente, tendo início uma traje-
tória contínua de redução.

Gráfico 19 - Taxa de desmatamento na Amazônia Legal

Fonte: PRODES/INPE/MCTI

Sobre esses dados, vale ressaltar que, nos últimos 13 anos, a taxa de desmatamento anual na 
Amazônia teve uma expressiva queda de cerca de 71%, passando de 27.772 km² em 2004 para 
7.989 km² em 2016.

18 Alguns dos órgãos que compõem o PPCDam são: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da 
Defesa, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da Repú-
blica, entre outros.
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Para alcance dessa redução, entre outros fatores19, merece ser destacada a contribuição efetiva 
do Ibama com suas ações de fiscalização ambiental, tendo sido citado na 3ª fase do PPCDAm 
(2012-2015) como principal responsável pela diminuição do desmatamento20.

Tendo como referência a meta de redução de 80% para 2020 estabelecida no Decreto nº 
7.390/2010, em decorrência do compromisso assumido na COP15, a taxa anual de desmata-
mento a ser perseguida é de 3.925 km², haja vista que a média de 1996 a 2005, que é a base 
para o cálculo da redução, foi de 19.625 km².

Assim, considerando a taxa de 2016 (7.989 km²), vê-se que já foi alcançado 60% de redução 
frente a meta estipulada de 80%. Ou seja, os resultados obtidos até aqui na redução do des-
matamento na Amazônia foram consideravelmente positivos.

Entretanto, cabe registrar um alerta sobre os recentes dados do desmatamento.

Após chegar em 2012 ao seu menor índice histórico, com 4.571 km², verificou-se uma inter-
rupção na tendência de queda nos três anos seguintes. Nesse período, a taxa vem oscilando em 
torno do patamar de 5.700 km². Além disso, no período de 2012 a 2016, ocorreram os maiores 
aumentos, desde 1998, da taxa em comparação ao ano anterior, com variação de +29%, de 
2012 para 2013, +24%, de 2014 para 2015 e, novamente, +29% de 2015 para 2016.

Nesse contexto, vale destacar que, nos últimos quatro anos (de 2013 a 2016), ao mesmo tem-
po que se observou a estagnação da queda do desmatamento e até o início de uma tendência 
de alta, registrou-se também uma redução de cerca de 42% no orçamento da fiscalização am-
biental, bem como um encolhimento de 15% do quadro de fiscais ambientais, conforme pode 
ser visto no comparativo a seguir:

19 Segundo avaliação contida no PPCDAm, contribuíram para a redução: i) Desenvolvimento em 2004 do DE-
TER - sistema de Detecção de Desmatamento na Amazônia em Tempo Real, que emite alertas sobre desmatamento 
em intervalos curtos, permitindo reduzir o tempo de resposta das operações de fiscalização do Ibama; ii) Unidades de 
Conservação: foram criadas novas UCs em mais de 50 milhões de hectares, principalmente em áreas de expansão de 
desmatamento; iii) Terras indígenas: foram demarcados mais de 10 milhões de hectares de terras indígenas, que com-
provadamente têm números de desmatamento significativamente menores, até mesmo se comparados a unidades de 
conservação de uso sustentável.
20 PPCDAm - 3ºfase (2012-2015): “Já na segunda fase (2009-2011), o eixo Monitoramento e Controle foi o grande 
responsável pela queda das taxas de desmatamento, principalmente devido a eficiência do sistema DETER e a agilidade das 
ações integradas de fiscalização do desmatamento e combate ao crime organizado, realizadas pelo IBAMA, pelas Polícias 
Federal e Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública e com apoio do Exército Brasileiro.”
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Gráfico 20 – Comparativo da Taxa desmatamento, Orçamento e Pessoal (2012-2016)

Fonte: SIAFI, PRODES e Ibama

Assim, avalia-se que a dificuldade atual do Ibama de manter os resultados positivos já alcan-
çados no combate ao desmatamento se relacionam com a redução de orçamento e pessoal 
enfrentada pelo órgão, o que pode, como consequência, comprometer o atingimento da meta 
estipulada pelo Governo para 2020.

Cabe registrar ainda que os excelentes resultados obtidos no combate ao desmatamento na 
Amazônia não foram repetidos nas demais áreas e temas de fiscalização. Ao contrário, a forte 
concentração de recursos financeiros e de esforços, como o deslocamento constante de fiscais 
para o combate ao desflorestamento, contribuiu para dificultar uma ampla atuação nas diversas 
frentes de proteção ambiental.

Essa deficiência foi apontada pelos principais atores envolvidos nas atividades de fiscalização 
ambiental do Ibama, a partir de entrevistas realizadas com os gestores da Dipro e com os che-
fes dos setores de fiscalização das Superintendências Estaduais do Ibama, bem como a partir 
da consolidação das informações coletadas junto aos agentes ambientais federais, por meio de 
questionários enviados pela CGU.

Como exemplo do impacto que essa priorização do desmatamento da Amazônia causa na 
cobertura dos demais biomas e temas ambientais, pode-se citar a avaliação apresentada pela 
Coordenação de Fiscalização Ambiental (Cofis/Dipro), em que é informado que todas as ope-
rações de fiscalização relativas à Fauna e à Pesca foram canceladas a partir de setembro do 
ano avaliado (2012), uma vez que houve o deslocamento de agentes de todo o Brasil para o 
combate ao desmatamento na Amazônia. 

No tocante à biopirataria, a situação se repetiu, sendo descrito que a demanda de fiscais para 
Amazônia reduziu o efetivo disponível capacitado para participar das operações contra biopira-
taria planejadas, resultando no cancelamento destas.
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Sobre essa situação, cabe registrar que, embora o fato destacado seja relativo ao período ava-
liado à época da auditoria21, estes cancelamentos ainda continuam ocorrendo atualmente.

Outra evidência da atuação deficiente da fiscalização em outras regiões são os números do 
desmatamento no Cerrado, o segundo maior bioma nacional. De 2009 a 2011, período para 
o qual há dados disponíveis para esse bioma22, verificou-se um total de cerca 21,3 mil km² de 
área desmatada, correspondendo a uma taxa média de 7.118 km²/ano. Comparando-se com 
os números da Amazônia, o total desmatado no mesmo período foi de 20,8 mil km².

Ou seja, verifica-se que o desmatamento ocorrido do Cerrado atinge níveis superiores ao da 
Amazônia, mesmo aquele bioma possuindo uma extensão territorial menor que a metade da 
região amazônica23.

Nesse sentido, registra-se que, segundo os dados disponíveis até 2009, quase metade (48%) 
do bioma Cerrado já havia sido desmatado. Na Amazônia, o percentual total de desmatamento 
é de 18%, segundo dados de 2015. 

Desse modo, tem-se que, em números absolutos, o Cerrado já perdeu 987.074,41 km² da sua 
cobertura vegetal nativa, enquanto a Amazônia possui perda acumulada de 755.449,74 km². 
Isto é, o desmatamento total do Cerrado é 30% superior ao da Amazônia.

Gráfico 21 – Área desmatada por bioma

Fonte: Relatórios de avaliação dos biomas - Ibama/MMA. 
Dados atualizados até: Amazônia – 2015, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas e Pantanal - 2009

Avalia-se, portanto, que a forte concentração de esforços nas ações de combate ao desma-
tamento ambiental na Amazônia, ao mesmo tempo em que registra resultados positivos na 
região, tem, de outro lado, obstaculizado indiretamente o cumprimento das responsabilidades 
do Ibama na proteção ambiental nos demais temas e biomas nacionais, podendo-se destacar o 
bioma Cerrado e as atividades de pesca.

21 A auditoria realizada pela CGU ocorreu durante o ano de 2013 e avaliou os dados relativos ao período de 
2010 a 2013.
22 O bioma Cerrado não conta com os instrumentos de monitoramento sistemático por satélite como os utiliza-
dos na Amazônica, e exemplo do PRODES e DETER.
23 Cerrado: 2.038.520,41 km². Amazônia: 4.196.943,00 km²
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Diante dessa realidade, avaliou-se a necessidade do Ibama, em conjunto com o MMA, atuar 
de modo a obter os recursos (orçamentários, humanos, logísticos, entre outros) compatíveis 
para atender as exigências de fiscalização nos demais biomas e temas ambientais, sem prejuízo 
daquele direcionado à proteção da Amazônia, e, a partir daí, distribuir seu esforço de modo a 
contemplar essas áreas, atualmente deficientes de ações fiscalizatórias.

Contudo, de acordo com as informações obtidas em 2016, o Ibama comunicou que, diante do 
atual cenário de restrições orçamentárias, em que houve redução do orçamento anual, não é 
possível atender todas as expectativas de trabalho, principalmente para aumentar a capacidade 
de produção da fiscalização ambiental. 

Por outro lado, em que pese o Instituto não ter governabilidade exclusiva para elevar seu or-
çamento e prover outras soluções que dependam do incremento de pessoal ou de recursos 
financeiros, cabe registrar que em 2015 o Ibama submeteu dois projetos ao Fundo Amazônia, 
para fomento de projetos de atividades com despesas de custeio e para a implantação de ações 
estruturantes, os quais possibilitariam desafogar o orçamento do órgão para outras atividades, 
em outros biomas. 

Além disso, vale mencionar também que em 2015 foi criado pelo MMA24 o Programa de Moni-
toramento Ambiental dos Biomas Brasileiros, com o objetivo de mapear e monitorar o desma-
tamento, avaliar a cobertura vegetal e o uso/cobertura da terra e sua dinâmica, as queimadas, 
a extração seletiva de madeira e a recuperação da vegetação.

4.3 O Ibama dispõe de recursos humanos e de 
equipamentos suficientes para realizar as ações de 

fiscalização em todo território nacional?

 As atividades de fiscalização requerem a utilização de diversos meios para sua imple-
mentação, como recursos materiais e humanos. Deste modo, considerando que a deficiência 
em alguns desses recursos pode inviabilizar a adequada execução das operações de fiscalização, 
procurou-se avaliar se o Ibama - órgão central e as Superintendências Estaduais - dispõe dos 
recursos humanos e materiais adequados para realizar as ações de fiscalização ambiental em 
todo o território nacional.

Conforme será detalhado a seguir, as análises realizadas indicaram que a escassez de servidores 
ligados à área de fiscalização ambiental é o principal fator que limita atualmente uma maior 
abrangência das ações de fiscalização do Ibama. 

Já em relação aos recursos materiais - compreendendo os equipamentos utilizados nas fisca-
lizações, veículos, armas e coletes balísticos, cursos de capacitação, entre outros - a situação 
verificada não se apresentou tão crítica como a de recursos humanos, tendo o Ibama realizado 

24 Portaria MMA nº 365, de 27 de novembro de 2015
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investimentos nessa área. Contudo, vale registrar que, especialmente quanto às fiscalizações 
das atividades da pesca, o deficiente quantitativo de embarcações disponibilizado às Superin-
tendências Estaduais vem prejudicando diretamente a atuação do órgão nesse tema. 

A seguir, apresenta-se o detalhamento das análises feitas sobre os recursos humanos e mate-
riais existentes para realização dos trabalhos de fiscalização ambiental:

4.3.1 Recursos Humanos

Carência de recursos humanos para as atividades de fiscalização ambiental

De acordo com a Lei nº 10.410/2012, as atividades de fiscalização ambiental do Ibama podem 
ser exercidas pelos servidores que ocupam os cargos de Analista Ambiental e Técnico Ambien-
tal, integrantes da Carreia de Especialista em Meio Ambiente.

Ocorre que, para poder desempenhar as atividades de fiscalização, os Analistas e Técnicos 
Ambientais devem estar investidos da função de Agente Ambiental Federal - AAF. Tal desig-
nação se dá mediante ato específico (Portaria) do Presidente do Ibama, conforme definido no 
Regulamento Interno da Fiscalização – RIF (Portaria Ibama nº 11/2009).

Portanto, os Agentes Ambientais Federais (fiscais ambientais) são os servidores, nomeados 
pelo Presidente do Instituto, competentes para lavrar Autos de Infração, notificações, emitir 
termos de apreensão de bens, de embargo de áreas e demais documentos inerentes à ação fis-
calizatória, bem como adotar as medidas administrativas decorrentes de seu poder de polícia. 

Em 2015, o Ibama dispunha de um total de 930 Agentes “portariados”25 para realizar as ativi-
dades de fiscalização ambiental em todo o país. Abaixo segue quadro com a evolução do quan-
titativo de fiscais de 2009 a 2015.

Quadro 05 – Quantidade de Agentes Ambientais Federais de 2009 a 2015

Ano Qtde. fiscais porta-
riados

Variação em rela-
ção ano anterior

Força de trabalho em 
relação a 2010

2009 1.600 - -

2010 1.311 - 100%

2011 1.255 -4,27% 95,7%

2012 1.139 -9,24% 86,9%

2013 1.129 -4,13% 83,3%

2014 997 -8,70% 76,0%

2015 930 -6,72% 70,9%

2016 965 +3,76% 73,6%

Sobre os números acima, cabe registrar inicialmente que em 2009 houve uma revisão do ca-

25 A expressão “portariados” vem do fato de que os Agentes Ambientais Federais são nomeados por meio Por-
taria do Presidente do Ibama.
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dastro de agentes “portariados”, o que explica, portanto, a grande redução do quantitativo de 
2009 para 2010, haja vista que alguns fiscais presentes no cadastro já se encontravam aposen-
tados, outros não estavam mais exercendo atividades de fiscalização, além de outras situações. 

Analisando o histórico do quantitativo após a referida atualização do cadastro em 2010, ve-
rificou-se que, nos cinco anos seguintes, o número de fiscais do Ibama teve uma expressiva 
redução de aproximadamente 26%, saindo de 1.311 agentes naquele ano para menos de mil 
fiscais em 2016 (965 fiscais).

Observa-se ainda que a perda da força de trabalho para fiscalização ambiental vem ocorrendo 
de forma constante, tendo havido diminuição da quantidade de fiscais em relação ao ano ante-
rior em todo o período avaliado.

Portanto, o quadro de agentes ambientais disponível para as ações de fiscalização ambiental em 
2016 é de somente 73% daquele que havia em 2010.

Perfil dos Agentes Ambientais Federais

A partir das informações cadastrais dos agentes relativos ao ano de 201326, elaborou-se um 
perfil da força de trabalho da área de fiscalização daquele ano, com a consolidação dos dados 
sobre a faixa etária dos fiscais, tempo de serviço, nível de ensino e formação na área ambiental.

Sobre a situação descrita ser referente a 2013, cabe registrar que, ainda que não seja exata-
mente a mesma da atual, entende-se que é bem semelhante e continua válida, haja vista que 
não houve significativa entrada de novos servidores nesse período que pudesse alterar substan-
cialmente o perfil geral dos fiscais.

A seguir, são apresentados alguns gráficos contendo as informações sobre o perfil dos agentes 
ambientais federais.

26 Como o trabalho de auditoria foi concluído em 2014, a elaboração do perfil dos fiscais utilizou os dados dispo-
níveis à época, que foram os referentes ao ano de 2013.
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Gráficos 22 e 23 – Faixa etária e tempo de serviço dos agentes ambientais federais

Fonte: Elaborado pela CGIMA/SFC/DI/CGU a partir dos dados apresentados pelo Ibama

Gráficos 24 e 25 – Nível de ensino e formação dos agentes ambientais federais

Fonte: Elaborado pela CGIMA/SFC/DI/CGU a partir dos dados apresentados pelo Ibama

Diante das informações acima, verificou-se que:

i) Mais da metade dos fiscais ambientais (58%) possuem idade igual ou superior a 50 anos.

Avalia-se que a predominância deste perfil, de idade mais avançada, dificulta a realização de 
ações de fiscalização em campo, uma vez que as rotinas de trabalho deste tipo de atividade 
são, de acordo com o órgão, “muitas vezes sacrificantes”, exigindo “um bom condicionamento 
físico”

ii) Cerca de 38% dos agentes ambientais possuem 30 anos ou mais de tempo de serviço.

Tal situação indica que, nos próximos anos, muitos deles se aposentarão ou estarão aptos a se 
aposentar por tempo de serviço.
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Nesse sentido, cabe ressaltar que, de acordo com dados atualizados de 2016, 19% do total dos 
agentes estão usufruindo do abono permanência27, isto é, possuem condição de se aposentar, 
mas optaram por continuar em atividade.

Assim, diante desse quadro, conclui-se que existe um elevado risco de haver, caso nenhuma 
medida seja adotada em curto prazo de tempo, uma substancial redução no já escasso quanti-
tativo de agentes ambientais, comprometendo os trabalhos de fiscalização ambiental.

iii) 61% dos agentes possuem escolaridade de nível superior

Avalia-se como um aspecto positivo o fato de quase 2/3 dos fiscais ambientais possuírem o 3º 
grau completo, o que, em tese, possibilita a execução de trabalhos mais complexos e a evolu-
ção dos métodos e procedimentos de fiscalização.

Entretanto, a partir do gráfico de nível de ensino, é possível observar a existência de 10% de 
agentes ambientais que possuem somente o 1º grau ou que não concluíram o 2º grau. Conside-
rando que estes servidores são, em sua maioria, aqueles que possuem mais tempo de serviço, 
então se percebe que no futuro esta situação tende a não mais existir.

iv) Quase 70% dos agentes com nível superior possuem formação em áreas correlatas ao 
meio ambiente

Novamente, entende-se como um bom indicador o fato de grande parte dos agentes com 
nível superior possuírem formação acadêmica em áreas ligadas ao meio ambiente, como ciên-
cias biológicas, engenharia agrônoma, engenharia florestal, geografia, veterinária, entre outras, 
possibilitando, assim como citado no caso do nível superior, o desenvolvimento e o aperfei-
çoamento das atividades de fiscalização do Instituto, utilizando-se das competências técnicas 
específicas da área ambiental.

Portanto, considerando as informações apresentadas nos gráficos acima, especialmente quanto 
à faixa etária e ao tempo de serviço dos agentes ambientais, verifica-se um envelhecimento do 
corpo funcional alocado nas atividades de fiscalização (com quase 60% do quadro com idade 
igual ou superior a 50 anos) e uma perspectiva de forte queda no contingente disponível, haja 
vista a iminente aposentadoria de vários servidores.

Assim, avalia-se que caso não sejam adotadas medidas em curto espaço de tempo para recom-
posição do quantitativo de agentes ambientais federais, a situação que já é crítica, tende a se 
agravar.

Vale ressaltar que o último concurso público para o cargo de Analista Ambiental foi realizado 
em 2012, com 108 vagas na área ambiental.

Entretanto, 75% das vagas foram destinadas a outras áreas de atuação do Instituto, como 

27 O abono de permanência é o reembolso da contribuição previdenciária devido ao funcionário público que 
esteja em condição de aposentar-se, mas que optou por continuar em atividade.
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licenciamento ambiental (60 vagas) e qualidade ambiental (21 vagas). As 27 vagas restantes fo-
ram divididas entre a fiscalização ambiental, auditoria ambiental e a instrução e julgamento de 
processos administrativos de infração ambiental.

Deste modo, sem entrar no mérito da priorização adotada pelo Ibama na distribuição das va-
gas, verifica-se que, de fato, a área de fiscalização ambiental, como evidenciado pela redução 
de seu quantitativo nos últimos anos, não teve ingressos de pessoas suficientes para, ao menos, 
cobrir as saídas que ocorreram, de forma a manter sua força de trabalho.

Segundo as avaliações obtidas junto aos principais atores envolvidos na fiscalização ambiental 
(Coordenação-Geral de Fiscalização Ambiental - CGFIS, Dipro, Superintendências Estaduais e 
Agentes Ambientais Federais) o atual quantitativo de fiscais é insuficiente para desempenhar, de 
forma adequada, as ações de fiscalização no amplo território nacional.

A CGFIS, quando solicitada por esta CGU a se manifestar sobre a suficiência do quantitativo 
de recursos humanos para executar as ações de fiscalização, avaliou que “o quadro funcional 
do IBAMA está muito aquém do necessário para exercer o poder de polícia ambiental no âmbito 
federal, por isso, é de fundamental importância que seja realizado o mais breve possível concurso 
público para suprir a escassez de servidores e assim, conseguir atender de forma ampla e satisfatória 
a defesa do meio ambiente.”28

Esse entendimento foi o mesmo observado nas entrevistas com os chefes de fiscalização e 
superintendentes das 26 Superintendências Estaduais do Ibama visitadas durante o trabalho. 
Na avaliação da suficiência dos recursos humanos disponíveis nessas Unidades para realização 
das fiscalizações, apurou-se que, em 73% das Superintendências (19 das 26), o quantitativo 
de servidores foi considerado insuficiente para atender a demanda de fiscalizações, conforme 
mostrado no gráfico abaixo.

Gráfico 26 – Percepção das Superintendências sobre a suficiência dos recursos humanos

Além disso, de modo a ter uma percepção dos próprios Agentes Ambientais Federais sobre 
o tema, aplicou-se questionário a 278 fiscais lotados em 26 Superintendências do Ibama, so-

28 Nota Técnica nº 6502/2013 CGFIS/IBAMA.
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licitando-lhes uma avaliação dos recursos humanos disponíveis, entre outros temas afetos à 
fiscalização ambiental.

Como resultado, apurou-se que 57%29 dos fiscais ambientais pesquisados entendem que os 
recursos humanos disponíveis são precários. Somente 14% deles avaliam como bom o quanti-
tativo existente. Abaixo segue o gráfico com os números totais e percentuais obtidos.

Gráfico 27 – Avaliação dos fiscais ambientais sobre a quantidade disponível para fiscalização

Nota-se, portanto, uma avaliação uniforme entre aqueles que estão diretamente envolvidos 
nos trabalhos de fiscalização ambiental, qual seja: o quantitativo atual de agentes ambientais 
federais é insuficiente para cobrir todos os temas ambientais (fauna, flora, pesca, degradação e 
poluição ambiental, patrimônio genérico) em todo território nacional.

Nesse sentido, cabe registrar que, especialmente em função do reduzido quantitativo dispo-
nível e como forma de conseguir pessoal suficiente para executar as principais operações de 
fiscalização, o Ibama tem adotado como prática deslocar fiscais de uma Superintendência para 
realizar as ações fiscalizatórias em outro Estado.

A partir de levantamento efetuado pela CGU com base em dados extraídos do Sicafi relativos 
aos deslocamentos realizados pelos fiscais ambientais para executar ações de fiscalização30, 
observou-se que 19 Superintendências (70% do total) tiveram mais da metade de seus fiscais 
cedidos para a realização de ao menos uma operação em outro Estado. O gráfico abaixo mos-
tra a relação do número de fiscais cedidos sobre o quantitativo de fiscais existente em cada 
Superintendência.

29 Considerando as avaliações “Precário” (53% ) e “Não Existe” (3%).
30 Os dados são referentes ao levantamento dos deslocamentos realizados pelos fiscais ambientais no ano de 
2012.
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Gráfico 28 – Comprometimento da força de trabalho estadual

Do quadro acima, cabe destacar que cinco Superintendências tiveram de realizar suas ativida-
des locais com a “perda” temporária de mais de 70% de sua força de trabalho31.

Sob esse contexto, vale destacar, conforme visto no gráfico seguinte, que grande parte dos fis-
cais são deslocados para estados do bioma amazônico, com significativa concentração no Pará 
e Mato Grosso. 

Gráfico 29 – Qtde de fiscais que se deslocaram para cada Supes

Esse fato evidencia, mais uma vez, que a prioridade e centralização dos esforços de fiscalização 
do Ibama, conforme diretriz governamental, estão no combate ao desmatamento da Amazô-
nia. Se, por um lado, esse fato trouxe bons resultados no combate ao desmatamento, por ou-
tro lado a capacidade operacional das Superintendências Estaduais de implementar operações 
de combate ao ilícito ambiental específicos de sua região ficou reduzida, prejudicando, por 
consequência, sua atuação em outros temas ambientais relevantes.

Como exemplo, vale mencionar que no período avaliado32 ocorreram diversos cancelamentos 
de operações locais relativas à fauna e à pesca, em virtude do deslocamento de agentes am-
bientais federais de todo o país para a Amazônia.

31 Sobre esses números, cabe registrar que os fiscais cedidos pelas Unidades não se afastaram, necessariamente, 
no mesmo período, isto é, simultaneamente.
32 Ações de fiscalização nos anos de 2010 a 2012.
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Quanto às medidas adotadas desde o encaminhamento do relatório de auditoria da CGU com 
as respectivas recomendações em 2014, observou-se que o Ibama tem, dentro de sua margem 
de atuação, empreendido esforços no sentido de recompor o quadro de pessoal da área de 
fiscalização ambiental.

Nesse sentido, cabe destacar a solicitação feita em 2015 ao Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MP) para autorização de concurso para 500 vagas de Analista Ambiental, bem 
como para autorização de provimento adicional de 50% de vagas do último concurso para o 
cargo de Analista Administrativo. Entretanto, os dois pedidos foram indeferidos.

Em relação à distribuição das vagas para o novo concurso, ressalta-se que o Ibama decidiu 
alocar, no pedido feito ao MP, 70% do total das vagas para a área de fiscalização. Ou seja, dos 
500 cargos de Analista Ambiental, 354 seriam destinados às atividades de fiscalização, o que 
demonstra a priorização do Ibama para suprir a carência existente nesse setor.

Vale mencionar que em 2016 o Instituto, ao reiterar ao MMA a necessidade de obter autori-
zação para a realização de concurso público, conforme previsto em 2015, solicitou a inclusão 
da referida proposta de dotação orçamentária no Projeto de Lei de Orçamento Anual – LOA 
2017.

Entretanto, até o presente momento, não houve autorização do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão para a realização de novo concurso público para o Ibama. 

Alternativamente, para a recomposição do quadro de fiscais, o Ibama informou que foram feitas 
remoções internas de servidores provenientes de outras diretorias para as unidades responsá-
veis pela fiscalização ambiental. Além disso, em 2016 a Dipro capacitou, no âmbito do Curso de 
Formação de Agentes Ambientais Federais, 41 analistas ambientais para esta atividade.

Como resultado, obteve-se o acréscimo de 35 fiscais ambientais em 2016, o que representa 
4% a mais em relação a 2015, totalizando assim 965 agentes ambientais federais na área de 
fiscalização ambiental no ano de 2016.

Todavia, apesar dos esforços empreendidos pelo Instituto, conclui-se que não houve avanço 
significativo em relação a situação verificada em 2013, época da auditoria. Ao contrário, verifi-
cou-se um agravamento do quadro existente tendo ocorrido, conforme visto, uma redução de 
15% da força de trabalho entre 2013 e 2016 (de 1.129 em 2013 para 965 em 2016).

Baixa atratividade da função de Agente Ambiental Federal

Como a fiscalização ambiental é apenas uma atividade dentro do universo das atribuições dos 
Analistas e Técnicos Ambientais, cabe observar que alguns fatores acabam por reduzir a atrati-
vidade da função de agente ambiental federal. Dentre eles, destacam-se: 
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a) os riscos a que estão submetidos os agentes pela característica do poder de polícia am-
biental;

b) porte de arma; 

c) necessidade do servidor se ausentar de casa frequentemente; 

d) constantes deslocamentos e viagens durante as operações, normalmente para lugares 
afastados dos grandes centros urbanos; 

e) jornada de trabalho irregular, com a necessidade de se trabalhar em dias não úteis (sába-
dos, domingo e feriados); 

f) maior desgaste físico inerente ao tipo de atividade, entre outros.

Em virtude dessas características próprias, verificou-se, baseado nos relatos dos agentes am-
bientais federais (via questionário) e dos chefes de fiscalização entrevistados, que é comum os 
limites de carga horária previstos na legislação serem excedidos e, por vezes, esses servidores 
acabam sendo prejudicados pela falta de amparo legal para gozar as horas extras trabalhadas. 

Deste modo, a utilização destas horas acaba sendo feita de modo informal entre a chefia e o 
servidor. Contudo, essa frágil situação, ocasionalmente, traz prejuízos aos agentes. Conforme 
mencionado durante a realização do trabalho, existem Unidades que, em função da insuficiên-
cia de servidores, dificultam a compensação das horas trabalhadas a mais pelos fiscais.

Portanto, verifica-se a necessidade de uma política de recursos humanos no Ibama que preveja 
a formalização dessa situação (compensação das horas extras trabalhadas), dada a sua frequên-
cia no âmbito da fiscalização ambiental.

Aliado a isso, observou-se que não há gratificação para exercício da atividade de fiscalização, 
dificultando a retenção ou admissão de novos servidores do instituto para a função de fiscal 
ambiental.

Nesse sentido - afora aqueles servidores que sempre tiveram intenção de atuar na fiscalização 
ambiental – muitos vem optando, segundo as informações obtidas, por mudar de área ou reali-
zar outras atividades da fiscalização ambiental que não estejam diretamente ligadas ao exercício 
do poder de polícia e que precisem ir a campo, como aquelas que podem ser feitas na sede 
administrativa.

Desta maneira, avalia-se a necessidade de serem estudadas possibilidades de modificações na 
estrutura, remuneração, gratificações e outros aspectos das carreiras existentes no Ibama, de 
modo a fornecer as condições adequadas para a valorização, qualificação, atração e retenção 
dos profissionais, especialmente para a área de fiscalização ambiental.

Além disso, em virtude da combinação do pequeno número de servidores da área administra-
tiva e do constante deslocamento dos fiscais de suas Unidades de origem, observou-se que é 
comum os agentes ambientais, que são servidores capacitados e especializados em atividades 
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de fiscalização, atuarem também em atividades tipicamente administrativas.

Entre essas atividades realizadas pelos fiscais, além dos trabalhos de fiscalização propriamente 
ditos, foram citadas: a estruturação e tramitação dos processos administrativos de AI lavrados, 
notificação de infratores por correio, lançamentos das informações nos sistemas corporativos, 
além de diversos outros procedimentos administrativos de escritório. 

Vale ressaltar que parte dos fiscais exercem ainda atividades de chefia de divisões e núcleos, de 
autoridade julgadora, de coordenador de equipe técnica, entre outras. 

Destaca-se também a sobrecarga de atribuições dos servidores “locais” com o passivo admi-
nistrativo (autos de infração lavrados, termos de embargo, bens apreendidos) acumulado pelas 
ações de fiscalização continuadas e executadas pelos fiscais de outros estados que, após reali-
zadas as operações, retornam às suas Unidades.

Abaixo, reproduzem-se alguns trechos dos relatórios de auditoria realizados pela CGU junto às 
Superintendências Estaduais do Ibama que retratam essa situação:

“Dentro desse quadro a fiscalização também é afetada, principalmente por ter de lo-
tar servidores para exercerem atribuições fora do núcleo de fiscalização, porém, esse 
mesmo servidor deixa de exercer suas funções como Agente Ambiental Federal. A falta 
de pessoal compromete diversos setores e o andamento dos trabalhos desenvolvidos, na 
medida em que sempre faltam servidores para compor equipes para as atividades de 
fiscalização” (Relatório CGU nº 201305454)

“Muitos Agentes Ambientais Federais lotados em outros Estados vêm apoiar as ativi-
dades de fiscalização ambiental, sendo lavrados vários autos de infração e notificações, 
gerando muitos procedimentos administrativos. 
Esses documentos são todos analisados e processados pelos servidores e funcionários da 
Superintendência, ocupando nossos recursos humanos com atividades administrativas. 
Contudo, vários de nossos Agentes Ambientais Federais não podem sair a campo, para 
executar ação fiscalizatória, pois estão ocupados em atividades administrativas.
Por outro lado, também a falta de servidores para atuar em atividades tipicamente ad-
ministrativas dá origem a um desvio de função, fazendo com que os servidores treinados 
e capacitados para atuar como agentes ambientais sejam designados pela Superinten-
dência para exercer também as funções administrativas, em prejuízo das atividades 
ambientais” (Relatório CGU nº 201305463)

“A SUPES conta hoje com cerca de 25 Agentes Ambientais Federais, dos quais menos da 
metade exerce função exclusiva de fiscalização. Isto faz com que o mesmo agente te-
nha que ser acionado para ações consecutivas atrapalhando a elaboração dos relatórios 
necessários e a entrega da documentação dentro do prazo estipulado” (Relatório CGU 
nº 201305468)
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“Insuficiência de pessoal para as atividades finalísticas (ações fiscalizatórias de campo 
e análises e pareceres/laudos técnicos), agravada por convocações extraordinárias de 
servidores para atuarem na Amazônia Legal no cumprimento de ações de combate ao 
desmatamento” (Relatório CGU nº 201216445)

Em decorrência da recomendação para que o Ibama formalizasse a possibilidade de compen-
sação das horas extras trabalhadas, foi realizada consulta ao Ministério do Planejamento, com 
vistas a disciplinar a jornada de trabalho dos servidores envolvidos nas atividades de fiscalização 
ambiental. Todavia aquele Ministério considerou que a regulamentação da jornada extraordiná-
ria feria o disposto na Lei 8.112/90, não sendo, portanto, viável.  

Além dessa iniciativa, em 2015 o Ibama abriu uma demanda, que se encontra no MMA, refe-
rente a um projeto de Medida Provisória alterando a Lei da Carreira de Especialista em Meio 
Ambiente, introduzindo a previsão de horário flexível para os servidores designados para as 
atividades de fiscalização. 

Reduzido número de cargos de chefia nas áreas finalísticas das Superintendências 

A partir de levantamento da distribuição da força de trabalho disponível e dos cargos de DAS 
(Comissão de Direção e Assessoramento Superiores) existentes em cada Superintendência, 
verificou-se uma reduzida quantidade de DAS disponível nas Divisões Técnico Ambientais  (Di-
tec) das Superintendências Estaduais para coordenar e gerenciar, de modo adequado, todas 
as atividades relacionadas às ações fiscalizatórias (além de outras finalísticas), bem como para 
supervisionar e gerenciar a quantidade de servidores lotados nessas áreas.

Sobre as atribuições das Ditecs, vale ressaltar que elas são as responsáveis pela execução de 
todas as atividades finalísticas do Ibama nos Estados. Compete a essas Divisões executar, no 
âmbito das respectivas superintendências, as ações, programas, projetos e atividades relacio-
nadas ao licenciamento, à qualidade ambiental, ao acesso ao uso dos recursos ambientais e, 
finalmente, à fiscalização ambiental federal.

Em que pese essa diversidade de atribuições, atualmente as Superintendências Estaduais do Ibama 
estão organizacionalmente estruturadas, em regra, com somente com um cargo de direção (DAS 
101.2) para cada Ditec. Assim, a execução de todas as atividades finalísticas do órgão estadual fica 
concentrada em apenas uma chefia que, além de ter de assumir a responsabilidade formal por 
todos os atos praticados nessa Divisão, tem de gerenciar uma grande quantidade de servidores.

Na prática, o que se observou, considerando as informações obtidas nas entrevistas realizadas, 
é que as Ditecs acabam por se organizar em equipes e núcleos informais. Todavia, como essas 
chefias não são oficialmente formalizadas, existem as dificuldades inerentes a este tipo de infor-
malidade, como cumprimento de hierarquia pelos subordinados; dificuldade de atrair pessoas 
para estes postos, visto que não há nenhum adicional remuneratório; problemas burocráticos 
na assinatura de atos administrativos; entre outros.
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Abaixo, segue quadro contendo o número de cargos de chefias e de servidores lotados em 
cada DITEC, conforme levantamento realizado em 201333.

Quadro 06 – Relação de cargos de DAS x nº de servidores nas DITECs

UF

Divisão Técnico-Ambiental - DITEC

Qtde. DAS Qtde. Servidores
Relação DAS x 

Servidor

 (1 DAS para cada...)

CE 1 78 78

RJ 1 71 71

PE 1 61 61

AP 1 53 53

AM 1 52 52

RN 1 52 52

MG 1 50 50

PB 1 48 48

RS 1 43 43

BA 1 39 39

TO 1 39 39

PI 1 35 35

RR 1 35 35

DF 1 34 34

SC 1 33 33

ES 1 30 30

MS 1 30 30

SP 1 30 30

GO 2 59 29,5

AC 1 28 28

MT 1 28 28

PA 3 78 26

SE 1 21 21

PR 1 20 20

RO 2 32 16

AL 1 5 5

MA 1 4 4

Total 31 DAS’s 1.088 Servidores 35 servidores/DAS

 Do quadro apresentado, avalia-se, a princípio, a existência de um elevado número de 
servidores que cada chefia da Ditec tem de gerenciar. 

Analisando-se os números observa-se que:

i) em 18 das 27 Superintendências (67%) o chefe tem de lidar com mais de 30 servidores, 

33 Considerando que até o fechamento deste relatório (outubro de 2016) não houve alterações significativas na 
estrutura e distribuição de cargos de direção das Superintendências, avalia-se que esta situação ainda persiste.
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sendo a média geral de 35 servidores para cada chefia; 

ii) em 7 (sete) Unidades essa relação chega a mais de 50 servidores; e

iii) apenas 3 (três) Superintendências possuem mais de 1 (uma) chefia na DITEC.

Adicionalmente, deve-se ressaltar os diversos temas ambientais (fiscalização, licenciamento, 
qualidade ambiental e acesso aos recursos ambientais) que os chefes da Ditec têm de lidar, de 
forma centralizada, uma vez que não contam com o apoio formal de outras chefias para dividir 
o trabalho e as responsabilidades.

A título de informação, cabe mencionar que a literatura na área da administração cita, como 
principais problemas que podem ocorrer quando o número de subordinados é maior do que 
um gerente consegue dirigir: perda de controle, desmotivação, ineficiência de comunicações, 
decisões demoradas e mal estruturadas e queda no nível de qualidade do trabalho.

Diante dos pontos expostos - relativamente à distribuição e à quantidade dos cargos de DAS 
existentes - constata-se a carência do número de cargos de direção e assessoramento superio-
res disponíveis nas Divisões Técnico-Ambientais – DITECs para coordenar todas as atividades 
finalísticas das Superintendências que estão sob sua responsabilidade, assim como para geren-
ciar o contingente de servidores existentes em cada unidade.

Em razão disso, recomendou-se ao Instituto a elaboração de diagnóstico organizacional a fim 
de subsidiar a implementação de medidas para aperfeiçoar a estrutura das Ditecs, notadamen-
te de cargos ou funções de chefias.

Sobre o assunto, o Ibama informou que havia trabalhado em uma proposta de alteração do 
decreto vigente referente a sua estrutura regimental, a qual encontrava-se em análise no MMA. 
No entanto, até o fechamento do relatório (out/16), não foram apresentadas informações adi-
cionais sobre a reestruturação das Divisões Técnicas.

Insegurança jurídica do porte de arma dos Agentes Ambientais Federais

Em análise da legislação relacionada à concessão do porte de arma de fogo no território nacio-
nal, observou-se a fragilidade na autorização do referido porte aos agentes ambientais federais 
do Ibama, designados para as atividades de fiscalização ambiental.

Tal fragilidade decorre do fato de a concessão do porte aos fiscais do Ibama se basear, atu-
almente, em uma legislação específica para o combate à caça, de 1967 (Lei nº 5.197/1967). 
Assim, em princípio, somente os fiscais que estejam realizando atividades de combate à caça é 
que teriam permissão de portar arma de fogo, conforme detalhado a seguir.

A Lei nº 10.826/2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento, não conferiu, explicitamente, 
o porte de arma aos fiscais ambientais do Ibama, ao contrário de outras categorias profissionais. 



72

“Art. 6º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os 
casos previstos em legislação própria e para (...)”

Entretanto, como observado acima, o rol de categorias indicado na Lei não é taxativo, visto que 
o caput do artigo 6º previu a possibilidade de legislação específica autorizar o porte de arma de 
fogo para outras pessoas além daquelas enumeradas em seus incisos.

Em razão disso, para conferir aos seus agentes ambientais o porte de arma de fogo, o Ibama 
tem se baseado na Lei de proteção à fauna (Lei nº 5.197/1967), conhecida como código de 
caça, que estende a prerrogativa de portar armas de fogo aos servidores que estejam fiscalizan-
do a caça, como disposto abaixo:

“Art. 26. Todos os funcionários, no exercício da fiscalização a caça, são equiparados aos 
agentes de segurança pública, sendo-lhe assegurado o porte de armas”. 

Cabe registrar que, até 2012, o Instituto também se valia do então vigente Código Florestal 
Brasileiro (Lei nº 4.771/1965), uma vez que este previa, no art. 24, o porte de arma aos “fun-
cionários florestais”.

Todavia, com a entrada em vigor do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), não se man-
teve o dispositivo que assegurava o porte de arma aos servidores que realizassem atividades 
de fiscalização ambiental.

Assim, apesar de o novo Código Florestal ter revogado a Lei nº 4.771/1965 e não ter previsto 
o porte de arma, o art. 26 do Código de Caça permanece em vigor, possibilitando aos agentes 
ambientais do Ibama, com base no caput do art. 6º do Estatuto do Desarmamento, exercer a 
prerrogativa do porte de arma.

Ressalta-se, porém, que essa prerrogativa, sob o aspecto literal, é restritiva, uma vez que ape-
nas os fiscais que estivessem realizando atividade de fiscalização de combate à caça é que 
estariam autorizados ao porte de arma. Deste modo, os agentes que estivessem executando 
ações fiscalizatórias de combate ao desmatamento florestal, à pesca predatória, à atividade ga-
rimpeira ilegal, à biopirataria, entre tantas outras, estariam impedidos de portar arma de fogo. 

Ocorre que, na prática, não há como dissociar a fiscalização da caça das demais infrações 
ambientais, haja vista que em uma mesma operação fiscalizatória pode-se identificar (o que é 
comum) uma variedade de infrações ambientais, como caça ilegal, desmatamento, empreendi-
mento sem licença ambiental e outros.

Assim, conclui-se da mesma forma que o Instituto, tendo em vista o entendimento de que 
“não assegurar integralmente o porte de arma impediria a realização de operações de fiscalização 
com a devida garantia de segurança, pois o enfrentamento de uma pluralidade de ilícitos ambien-
tais impõe a responsabilidade institucional de zelar pela vida dos servidores designados para as 
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atividades de fiscalização ambiental.”34

Diante do exposto, percebe-se a fragilidade do atual normativo que vem assegurando o porte 
de arma aos agentes ambientais do Ibama e a compreensível preocupação do órgão quanto a 
uma eventual perda dessa prerrogativa, como ocorrido na publicação do novo Código Flores-
tal Brasileiro, haja vista que atualmente o porte de arma para o Ibama não está explicitamente 
estabelecido no Estatuto do Desarmamento, como as demais categorias funcionais.

Além disso, cabe destacar que as atividades de fiscalização ambiental se revestem de carac-
terísticas que expõem os agentes a situação de risco à sua integridade física e à vida, como: 
i) execução de trabalhos em locais afastados, isolados e não policiados; ii) enfrentamento de 
infratores, muitas vezes, armados; iii) possibilidade de aplicar, no ato da fiscalização, multas e 
sanções com valores elevados, entre outras.

Desta forma, vê-se que a garantia do porte de arma aos agentes ambientais do Ibama no de-
sempenho de sua função é essencial e indispensável para protegê-lo em situações de iminente 
risco.

Vale mencionar também que no caso de o Instituto vir a perder a prerrogativa do porte de 
arma, comprometer-se-ia a agilidade e efetividade de diversas operações de fiscalização am-
biental, uma vez que, para não pôr em risco a segurança dos seus servidores, o Ibama depen-
deria de ações conjuntas com a Polícia Federal, Exército e outros órgãos. Ou seja, inviabilizar-
se-ia, por exemplo, muitas das ações que exigem rápida intervenção do Ibama, como aquelas 
deflagradas a partir dos alertas de desmatamento identificados pelo Sistema de Detecção do 
Desmatamento na Amazônia Legal em Tempo Real (Deter).

Por fim, na apuração feita sobre a gestão administrativa do Ibama relacionada ao porte de arma, 
e levando-se em consideração as informações obtidas junto aos fiscais ambientais, verificou-se 
algumas fragilidades, quais sejam:

i) não são todos os agentes ambientais federais que possuem o porte de arma, havendo 
relatos de situações onde existiam, na mesma operação, fiscais com porte de arma e outros 
sem;

ii) pouca frequência de cursos de tiro para treinamento e aperfeiçoamento dos agentes 
ambientais que possuem porte de arma;

iii) ausência de local para treinamento de tiro dos agentes;

iv) armamento insuficiente e alguns em estado precário.

Diante disso, avaliou-se a necessidade do Ibama fazer gestão junto ao MMA e à Casa Civil com 
vistas a assegurar, no estatuto do desarmamento ou em outra lei específica, a prerrogativa do 
porte de armas de fogo aos seus agentes ambientais federais, independentemente do tipo de 

34 Nota Técnica nº 016671/2013 DIPRO/IBAMA
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fiscalização realizada, de modo a proteger sua integridade física no desempenho de sua função.

Nesse sentido, cabe registrar que se encontram em análise no MMA dois processos encami-
nhados pelo Ibama com propostas relativas ao tema: um sugere incluir o porte de armas na 
lei de criação da carreira de especialista em meio ambiente e outro sugere incluir o porte de 
armas para agentes ambientais federais na lei do estatuto do desarmamento.

4.3.2 Recursos Materiais

 Em relação aos recursos materiais disponíveis para as atividades de fiscalização - como 
veículos (carros, embarcações, helicópteros), equipamentos para uso em campo, instrumentos 
informatizados e outros - vale destacar, positivamente, os investimentos realizados pelo Insti-
tuto nesse sentido, em especial a implantação do sistema de Auto de Infração Eletrônico (Ai-e). 
Entretanto, em que pese às melhorias observadas, verificou-se que ainda existem carências em 
certos itens que impactam diretamente as atividades de fiscalização ambiental.

Quanto aos investimentos realizados pelo Ibama para aprimoramento de suas ações fiscalizató-
rias, merecem ser destacados:

i) implantação do sistema de Auto de Infração Eletrônico (Ai-e) em 2013, que permite a 
emissão eletrônica dos autos de infração, com utilização de dados georreferenciados, regis-
tro fotográfico do ilícito, consulta à legislação ambiental por meio eletrônico, entre outras 
facilidades. Com essa ferramenta, possibilita-se uma maior integridade e a segurança dos 
dados, como redução do tempo de preenchimento do auto de infração pelo fiscal ambiental 
em campo e cadastramento automático do AI no Sicafi, além de proporcionar um melhor 
acompanhamento das ações de fiscalização, com os dados da execução destas ações dispo-
níveis em menor tempo;

ii) renovação, em 2013, da frota de veículos operacionais disponíveis para as ações fiscaliza-
tórias, com a locação de caminhonetes para todo o país;

iii) Compra de novos materiais e uniformes aos Agentes Ambientais Federais. Em 2013, 
cada fiscal recebeu kits de fiscalização com: protetor auditivo, óculos de proteção, luva, 
perneira de proteção, mochila, lanterna, apito, trena, cinto tático, lupa conta fio e cantil. 

iv) aprimoramento do Curso de Fiscalização Ambiental, obrigatório aos novos agentes am-
bientais, com a ampliação do conteúdo programático e da carga horária, passando de 96 
para 400 horas. 

Além disso, cabe destacar a divulgação, no site do Ibama, de todos os Autos de Infração la-
vrados e das áreas embargadas pelo órgão, cumprindo a previsão estabelecida no Decreto nº 
6.514/2008, art. 149.

Apesar dos avanços implementados pelo Ibama, é importante registrar algumas deficiências 
identificadas no decorrer do trabalho relativas aos recursos disponíveis às ações de fiscalização, 
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destacando-se: a carência de embarcações para as ações fiscalizatórias da pesca e o funciona-
mento precário dos núcleos de monitoramento ambiental nas Superintendências, responsáveis 
pelo uso das ferramentas de georreferenciamento.

Ademais, relacionado a este tema, verificou-se, conforme registrado no presente trabalho, a 
ausência de estrutura logística para transporte e armazenamento dos bens apreendidos, situa-
ção essa que faz com que o próprio infrator fique com a posse do bem apreendido (fiel depo-
sitário), prejudicando assim a efetividade das ações fiscalizatórias do Ibama, uma vez que, na 
prática, não se descapitaliza o infrator.

Isso posto, são apresentadas, a seguir, as fragilidades e carências observadas em relação aos 
equipamentos, veículos e instrumentos utilizados nas atividades de fiscalização ambiental.

Carência de embarcações para fiscalizações relacionadas à pesca

Conforme apurado no decorrer do trabalho, verificou-se que o Ibama não dispõe atualmente 
da quantidade necessária de embarcações para realizar adequadamente a fiscalização das ativi-
dades de pesca, especialmente em águas marítimas.

Esse fato pôde ser evidenciado nas auditorias realizadas nas Superintendências Estaduais e tam-
bém no órgão central em Brasília.

Nas unidades regionais, principalmente nos estados litorâneos, a falta de embarcações próprias 
do Ibama foi sempre citada, pelos Superintendentes e chefes de fiscalização, como um dos 
fatores que prejudicam as ações fiscalizatórias da pesca.

Nesse sentido, cabe reproduzir algumas informações obtidas nas auditorias feitas junto às Su-
perintendências do Ibama:

Quadro 07 – Informações obtidas sobre as atividades de pesca nas Superintendências

“As fiscalizações em rios e mares não contam com embarcação própria” (Relatório nº 201305454)

“Fez uma ressalva, no entanto, pela inexistência de embarcação que opere em águas marítimas, já 
que a fiscalização do mar territorial é competência do Ibama” (Relatório nº 201305455)

“Outro ponto em destaque está na ausência de embarcação para o combate à pesca irregular em 
alto mar, sendo necessária cooperação com outros entes públicos (Marinha do Brasil) para o exer-

cício da fiscalização nesta faixa litorânea” (Relatório nº 201305465)

“Unidade não possui embarcações, o que prejudica a execução de ações de fiscalização de pesca” 
(Relatório nº 201305460)

“Hoje a nossa principal carência é de embarcação para fiscalização de atividades de pesca princi-
palmente a pesca marinha cuja competência de fiscalização é do Governo Federal” (Relatório nº 

201305458)

“Também, que não dispõe de recursos materiais para atendimento às demandas relacionadas à 
pesca marítima (embarcações)” (Relatório nº 201305462)

Na mesma linha do verificado nas Unidades Regionais, a Coordenação de Operações de Fis-
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calização (Cofis), vinculada à CGFIS/Dipro, ao ser questionada sobre os resultados alcançados 
pelas fiscalizações das atividades do setor pesqueiro, informou que a carência de embarcações 
para atuar no controle da pesca marinha ilegal faz com que o trabalho do Ibama nesse tema 
seja “ineficaz”. 

Além disso, em relação à atividade pesqueira em águas continentais, a Cofis avalia que, por não 
contar com as necessárias embarcações, as equipes ficam sem meios efetivos de controlar os 
barcos ligados a pesca ilegal.

Como alternativa a essa carência, o Ibama tem procurado realizar operações conjuntas com a 
Marinha, Polícia Federal e ICMBio, a fim de poder compartilhar o uso das embarcações. Toda-
via, cabe ressaltar que esse modelo limita a atuação do Instituto, uma vez ele fica dependente 
do planejamento do órgão parceiro.

Vale mencionar ainda que em algumas Superintendências observou-se a existência de embar-
cações de menor porte à disposição das equipes de fiscalização, como botes e barcos de alu-
mínio, movidos a motor de popa. Entretanto, esse tipo de embarcação, de menor porte, não 
permite a realização de operações do Ibama em alto mar, bem como um aperfeiçoamento das 
modalidades de abordagem adotadas.

Associado a isso, outra dificuldade apurada nas auditorias foi a falta de pessoal devidamente 
habilitado para operar essas embarcações. 

Quanto às medidas adotadas pelo Instituto, cabe citar que em 2013 iniciou-se processo licita-
tório para locação de embarcações com vistas a apoiar as atividades de fiscalização, entretanto 
em 2015 o pregão nº 05/2015 restou fracassado. 

Na avaliação feita pelo órgão, o modelo inicialmente proposto não teve sucesso, pois não ha-
veria no mercado empresa capaz de operar simultaneamente em toda a costa do país e na área 
continental. Em decorrência, o Instituto elaborou estudos com o fim de realizar a aquisição de 
uma frota própria de embarcações, contemplando toda a costa brasileira. Registra-se que o 
edital da ata de registro de preços para essa aquisição, previsto para ocorrer em 2016, não se 
concretizou.

Sobre o tema, cabe mencionar ainda a criação, em 2016, de grupo de trabalho com o objetivo 
de elaborar estratégias e propor soluções para a implementação efetiva da fiscalização ambien-
tal de pesca no âmbito do Ibama.

Carência de infraestrutura adequada e de pessoal capacitado, especialmente nas Su-
perintendências Estaduais, para utilização de ferramentas de geoprocessamento

Conforme pôde ser apurado durante o presente trabalho, especialmente nas entrevistas re-
alizadas com os gestores da área de fiscalização, a partir do uso efetivo das ferramentas de 
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imagens de satélite e de geoprocessamento, o Ibama conseguiu aumentar sua eficiência na 
localização e identificação dos polígonos desmatados e, consequentemente, passou a obter 
melhores resultados no combate ao desmatamento ambiental.

Todavia, em que pese a importância desse instrumento no alcance dos objetivos institucionais 
do Instituto, observou-se, em especial nas Superintendências Estaduais, uma escassez de ser-
vidores com conhecimentos específicos em geoprocessamento, assim como uma carência de 
computadores com configuração adequada para uso de ferramentas de geoprocessamento, 
que exigem maior capacidade de hardware.

No âmbito do órgão central, o Ibama possui a Coordenação-Geral de Monitoramento Ambien-
tal - CGMAM, vinculada a Dipro, que tem como uma de suas coordenações a Coordenação 
de Tecnologia da Informação Geoespacial - COTIG, a qual compete, entre outras atribuições: 
“prover e manter, em consonância com o setor responsável, a infraestrutura tecnológica necessária 
para o funcionamento integrado dos Núcleos de Monitoramento Ambiental nas unidades descentra-
lizadas do IBAMA”.

Entretanto, nas visitas feitas às Superintendências do Ibama, verificou-se a ausência, ou fun-
cionamento precário, dos núcleos responsáveis pelo monitoramento ambiental nas Unidades 
Estaduais, que não possuem a estrutura tecnológica necessária nem servidores capacitados 
nesse tema.

Deste modo, avalia-se que essas restrições, tanto de recursos humanos capacitados quanto 
de equipamentos adequados, obstaculizam a ampliação da utilização de informações georefe-
renciadas para planejamento e execução das ações fiscalizatórias, que permitiriam dar maior 
eficiência e eficácia às fiscalizações.

Em relação à situação observada em 2016, verificou-se que desde 2012 a Coordenação-Geral 
de Monitoramento Ambiental tem procurado, sem sucesso, renovar a infraestrutura computa-
cional relacionada às atividades de monitoramento com uso de imagens de satélite e geopro-
cessamento. 

Nesse sentido, cabe mencionar dois processos instaurados internamente no Instituto para esse 
fim, mas que não se efetivaram até o momento: a aquisição de 38 computadores para uso 
exclusivo em geoprocessamento (aberto desde 2012) e a proposta denominada InfraGeo feita 
ao Fundo Amazônia (BNDES) em 2014 para renovar o parque computacional para uso nas 
atividades de monitoramento ambiental.

Fragilidades nos sistemas de informação que apoiam as atividades de fiscalização am-
biental

A fim de obter dados sobre os Autos de Infração, Ordens de Fiscalização, Bens apreendidos, 
entre outros, para subsidiar as avaliações apresentadas neste trabalho, foram solicitadas extra-
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ções da base de dados dos sistemas de informação do Ibama ligados à fiscalização ambiental, 
mais especificamente do Sicafi.

Ocorre que, ao se analisar as informações obtidas, identificaram-se diversas inconsistências nos 
dados contidos no banco de dados do sistema Sicafi, como AI com data de lavratura vazia; AI 
com data de pagamento anterior à data de lavratura; Ordens de Fiscalização com data de tér-
mino anterior à data de início; processos administrativos de AI que não constavam no sistema, 
entre outras inconsistências.

Além disso, diante do apurado na Sede e nas Unidades Regionais, verificou-se uma carência de 
informações gerenciais estruturadas nos sistemas de TI em algumas áreas, como de bens apre-
endidos, resultando, de um modo geral, em baixa qualidade de dados e informações disponíveis 
para o gestor da área de fiscalização ambiental na tomada de decisão.

Sobre essa deficiência em dispor de relatórios gerenciais, inicialmente cabe mencionar que isto 
foi citado em diversas oportunidades pelos chefes de fiscalização das Superintendências como 
uma dificuldade que enfrentam em suas unidades.

Avaliação dos recursos materiais nas Superintendências e percepção dos Agentes 
Ambientais Federais 

Com base nas avaliações realizadas pelas equipes da CGU sobre a realidade verificada em cada 
Unidade Estadual do Ibama, observou-se uma divisão na percepção da adequação dos recursos 
materiais disponíveis, com uma metade das Superintendências classificadas como satisfatório 
(50%) e outra como insatisfatório (50%), conforme mostrado no gráfico abaixo:

Gráfico 30 – Avaliação dos recursos materiais disponíveis nas Superintendências

Esta percepção encontra convergência com o resultado da consolidação das avaliações feitas 
pelos 278 agentes ambientais federais entrevistados, por meio dos questionários enviados. Para 
49% dos fiscais, os recursos materiais disponíveis nas Unidades Estaduais são razoáveis, como 
se vê abaixo:
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Gráfico 31 – Percepção dos fiscais sobre os recursos materiais disponíveis 

Cabe destacar, entretanto, a percepção de cerca de um terço dos agentes que a situação deste 
tipo de recurso encontra-se precária.

Desta forma, diante do quadro apresentado, pode-se concluir que - com exceção da ausência de 
embarcações para a fiscalização da pesca, que prejudica diretamente a atuação do Ibama nesse 
tema - a situação atual dos recursos materiais disponíveis não se configura como crítica para as 
atividades de fiscalização ambiental, ao contrário da observada em relação aos recursos humanos. 

4.4 As ações de fiscalização ambiental têm seus 
resultados avaliados sistematicamente, utilizando-se de 

instrumentos adequados?

 A fim de responder a esta questão, foi avaliado se o Instituto dispõe de indicadores para ava-
liação das ações fiscalizatórias, bem como de rotina de monitoramento das fiscalizações realizadas.

Como resultado, verificou-se a baixa utilização, pelo Ibama, de metas e indicadores relativos 
à fiscalização ambiental; frágeis instrumentos de monitoramento sobre a execução e os resul-
tados das ações fiscalizatórias; e a pouca utilização de informações gerenciais estruturadas, de 
modo a subsidiar os gestores na tomada de decisão.

Desse modo, avaliou-se a necessidade de um aprimoramento na sistemática de avaliação do 
desempenho das ações de fiscalização empreendidas pelo Ibama em termos de eficácia, efici-
ência e efetividade. 

A seguir, são apresentados os resultados das análises sobre tema.

Ausência de indicadores de desempenho sobre a eficácia, eficiência e efetividade das 
ações de fiscalização

No levantamento realizado junto a 26 Superintendências Estaduais do Ibama, apurou-se que 23 
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Unidades, ou quase a totalidade (88%), não utilizam indicadores de desempenho para medir os 
resultados das ações fiscalizatórias.

Verificou-se também, a partir das auditorias realizadas nessas Superintendências e no órgão 
central, que o Ibama, de um modo geral, não dispõe de rotinas para avaliação das atividades de 
fiscalização, com o objetivo de analisar a eficiência, eficácia e efetividade de suas ações.

Quanto à apuração feita na Dipro, unidade responsável pela supervisão e coordenação das 
ações federais referentes à fiscalização, observou-se que os indicadores existentes se limita-
vam a mensurar o número de fiscalizações realizadas em relação ao quantitativo inicialmente 
planejado. Não foram identificados indicadores que abordassem, de forma mais qualitativa, os 
resultados provocados por essas ações.

Avalia-se, portanto, que há uma carência do Ibama em dispor de dados e instrumentos que 
permitam avaliar as fiscalizações sob os aspectos de eficiência e dos impactos e resultados 
práticos obtidos e, em última instância, subsidiar os gestores para definição de estratégias mais 
eficientes e a priorizar fiscalizações mais efetivas.

Sobre o tema, cumpre ressaltar que o uso de indicadores de desempenho é um elemento 
essencial para adequada gestão de uma ação governamental, haja vista que por meio deles são 
geradas informações fundamentais para a análise crítica do desempenho, para as tomadas de 
decisões e para o replanejamento.

Nesse sentido, cabe destacar positivamente que o Ibama – em decorrência da recomendação 
dessa CGU para que aprimorasse seu processo de avaliação das ações fiscalizatórias utilizan-
do-se, para isso, de indicadores que mensurassem a eficácia, eficiência e efetividade dessas 
ações – publicou a Portaria nº. 16, de 26 de novembro de 2015, na qual são estabelecidos 18 
indicadores de eficácia das atividades de fiscalização ambiental do Instituto.

Além disso, no âmbito do planejamento estratégico do Ibama, foi proposto o índice geral de 
dissuasão de infrações, que tem como propósito aferir a efetividade e a eficácia da fiscalização 
ambiental. Tal indicador foi elaborado a partir de estudo de doutorado de um servidor do Iba-
ma e atualmente se encontra em elaboração e testes, com os resultados referentes aos anos 
de 2013, 2014, 2015.

Fragilidade no monitoramento e avaliação gerencial da execução das ações de fisca-
lização

Na análise sobre as rotinas existentes no Ibama para monitoramento e avaliação gerencial das 
operações de fiscalização ambiental, embora tenha se observado que o Instituto possui alguns 
instrumentos e realiza avaliações sobre a execução de suas ações, verificou-se que tais atividades 
são realizadas pontualmente, não havendo um processo definido institucionalmente para acom-
panhamento e avaliação da execução das ações fiscalizatórias, de forma sistemática e periódica.
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No âmbito das Superintendências, tal situação pôde ser evidenciada a partir do resultado da 
avaliação realizada junto às Unidades Estaduais do Ibama, conforme quadro abaixo:

Gráfico 32 – Avaliação dos resultados da fiscalização nas Superintendências

Nesse diagnóstico, verificou-se que em mais de 70% das Unidades – 19, de um total de 26 
- não se identificou a existência de rotina adequada para avaliação das ações de fiscalização35.

Além disso, no que se refere aos aspectos mais operacionais das fiscalizações, foi observado 
que na maior parte das Superintendências (58%) não se realiza, como prática, a avaliação e 
revisão dos produtos gerados pelos Agentes de Fiscalização em suas fiscalizações, como o con-
teúdo dos autos de infração lavrados, termos de embargo, termos de apreensão, relatórios de 
fiscalização, entre outros.

Gráfico 33 – Unidades com rotinas de revisão dos trabalhos dos fiscais

Fonte: Levantamento realizado pela CGU junto a 26 Superintendências Estaduais do Ibama

Vale ressaltar que tal atividade, cuja responsabilidade é das chefias das equipes de fiscalização 
e dos coordenadores do setor de fiscalização das Superintendências, encontra-se prevista no 

35 Para obter o total de 19 Supes (73%) foram considerados os conceitos “não, totalmente” (11 Supes) e “não, 
parcialmente” (8 Supes).
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Regulamento Interno de Fiscalização – RIF (Portaria Ibama nº 11, de 10/06/2009).

Já no âmbito do órgão central, especificamente na CGFIS/Dipro, verificou-se a baixa sistema-
tização e utilização de informações gerenciais para o acompanhamento e avaliação das ações 
de fiscalização.

Como evidência, cabe citar que, questionada pela auditoria sobre a existência de relatórios ge-
renciais contendo o balanço e avaliação anual da execução do PNAPA, a CGFIS/Dipro informou 
não haver procedimento definido para elaborar avaliações deste tipo e, portanto, não dispunha 
de tais relatórios.

Por outro lado, vale registrar a informação de que, durante o encontro que define o planeja-
mento das operações para o ano seguinte (PNAPA), são apresentados aos participantes avalia-
ções da execução das ações do PNAPA do ano em andamento, com análises sobre os quanti-
tativos de operações realizadas e planejadas.

Deste modo, entende-se que, ainda que sejam feitas determinadas avaliações sobre as opera-
ções realizadas, de modo a subsidiar o planejamento do ano seguinte, tais avaliações carecem 
de um processo institucionalizado, que defina rotinas para elaboração periódica de relatórios 
gerenciais e estabeleça mecanismos para acompanhamento das metas.

Quanto à implementação de um processo permanente de acompanhamento e avaliação da 
execução das operações e ações de fiscalização, em âmbito nacional e estadual, de modo a 
avaliar seu desempenho, o alcance das metas, a evolução dos indicadores e os resultados alcan-
çados, conforme recomendado pela CGU, o Instituto não havia apresentado, até outubro de 
2016, ações concretas para este fim.  

Por outro lado, cabe citar que o Ibama informou possuir o projeto “Fortalecimento do controle 
e do monitoramento ambiental para o combate ao desmatamento ilegal Amazônia – Profisc 2”, 
em análise no BNDES, com previsão de ser aprovado em 2017, e que, com a sua execução, 
será possível implementar um processo permanente e eficaz de acompanhamento e avaliação 
da execução das operações e ações de fiscalização, na linha da recomendação feita por este 
órgão de controle.

Baixa utilização de objetivos e metas institucionais relativos à fiscalização ambiental.

Além do exposto quanto aos indicadores, na apuração realizada junto ao Órgão Central ve-
rificou-se a pouca utilização, por parte da alta administração do Ibama, de metas e objetivos 
institucionais para as áreas envolvidas com as atividades de fiscalização ambiental.

Ao ser questionado a respeito das metas institucionais (referentes ao período de 2010 a 2012) 
relacionadas às atividades de fiscalização - como: operações de fiscalização, arrecadação de 
multas, recursos materiais e humanos, entre outros - o Ibama informou possuir somente metas 
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cuja finalidade é o pagamento das gratificações de desempenho, quais sejam: Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental (GDAEM) e a Gratificação de Desempe-
nho de Atividade Técnica-Executiva e de Suporte do Meio Ambiente (GTEMA).

Nota-se, portanto, que as metas existentes não tiveram como objetivo principal atender dire-
trizes contidas em uma estratégia institucional previamente definida e formalizada para a área 
de fiscalização, mas sim cumprir o estabelecido, à época, na Portaria MMA nº 249/2011, que 
previa a estipulação de metas para fins de pagamento das gratificações. 

Abaixo, seguem as metas institucionais destinadas ao pagamento de gratificação, referentes à 
fiscalização ambiental:

Quadro 07 – Metas institucionais para área de fiscalização

Período Ação Meta 
física Indicador

Jun/11 – 
mai/12

Número de operações de fiscali-
zação das atividades de desma-

tamento
260 Número de operações realizadas

Taxa média de desmatamentos 
na Amazônia 0,12 A/B*100, sendo A, área desmatada; B, 

área da Amazônia.

Jun/12 – 
mai/13 Implantar sistema de Auto de 

Infração Eletrônico (AI-e) 1 Sistema implantado

Implantar sistema de monitora-
mento dos Biomas 1 100% da área do Bioma Pantanal

Fonte: Dados informados pela CGFIS/DIPRO/IBAMA em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201314731/005

Deste modo, verificou-se que diversas atividades essenciais vinculadas à fiscalização ambiental 
do Ibama não têm estipuladas, formalmente, suas metas e objetivos como, por exemplo, aque-
las relacionadas à destinação de bens apreendidos, à arrecadação de multas, ao julgamento dos 
processos administrativos de AI, aos recursos humanos e logísticos, bem como aquelas relacio-
nadas ao demais temas e biomas ambientais existentes, além da Flora Amazônica.

Diante disso, o trabalho apontou para a necessidade do Ibama considerar em seu planejamento 
estratégico metas e objetivos institucionais a serem alcançados pela área de fiscalização am-
biental.

Sobre o planejamento da área de fiscalização, é importante registrar, como aspecto positivo, 
que a Dipro elabora, anualmente, com a participação de todas as Superintendências Estaduais, 
o PNAPA, que é um documento formal que contém todas as operações de fiscalização a serem 
realizadas em um determinado ano. Ressalta-se que tal plano, de cunho operacional, foi um 
importante avanço no planejamento das ações de fiscalização, uma vez que permitiu ao órgão 
prever, em cada operação específica, os recursos humanos, materiais e financeiros a serem 
disponibilizados para sua execução.
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Entretanto, vale ressaltar que o PNAPA se concentra nos aspectos operacionais da fiscalização. 
Deste modo, é importante que o Instituto avalie a possibilidade de evoluir para a elaboração 
de um plano que possua um foco tático-estratégico, de médio e longo prazo, para a área de 
fiscalização ambiental, visando nortear a sua atuação nesse tema.

Como característica, seria importante que nesse plano fossem declarados, formalmente, os 
objetivos e iniciativas estratégicas da área de fiscalização - como, por exemplo: plano de capa-
citação, considerando o tipo de atuação a ser praticado pelo Instituto; logística para transporte 
e armazenamento de bens apreendidos; viabilização de leilões de bens apreendidos; viabilidade 
e conveniência da operação das aeronaves utilizadas na fiscalização ambiental ser realizada por 
servidores do Ibama, entre outros - em alinhamento com as metas estratégicas do Ibama.

Como boa prática, deveriam estar registrados, ainda, todos os meios necessários para cumpri-
mento das metas estabelecidas para a fiscalização ambiental, como os recursos financeiros, de 
pessoal, para capacitação, para estrutura física e logística das Superintendências, de sistemas de 
informação, dados estratégicos e gerenciais, entre outros.

Ademais, de modo a registrar o compromisso institucional do órgão para com o Plano, convém 
que esse processo de planejamento estratégico setorial da área de fiscalização fosse elaborado 
com a participação e apoio da Presidência do Instituto.

Com isso, permite-se o direcionamento de esforços e recursos para a consecução dos obje-
tivos e metas previamente definidas e, posteriormente, a avaliação do seu cumprimento, por 
meio de indicadores.36

Assim, dada a relevância da atividade de fiscalização ambiental no âmbito do Ibama, a qual 
representa metade do orçamento finalístico do órgão, foi recomendado que o Ibama avaliasse 
a oportunidade e conveniência de adotar, formalmente, um planejamento setorial específico 
para a área de fiscalização, com as características citadas acima. Entretanto, até o fim de 2016 
o Ibama ainda não havia realizado, institucionalmente, a referida avaliação.

5. Conclusão

 A partir das auditorias realizadas nas Superintendências Estaduais do Ibama, do trabalho 
realizado junto ao órgão central em Brasília, mais especificamente na Coordenação-Geral de 
Fiscalização Ambiental – CGFIS/Dipro e com base nos questionários preenchidos pelos Agen-
tes Ambientas Federais, foi possível obter as seguintes conclusões sobre as questões estratégi-
cas que avaliam a execução das ações de fiscalização ambiental do Ibama.

36 Como referência de um planejamento estratégico setorial específico para uma área, conforme se recomenda 
para a fiscalização ambiental do Ibama, pode-se citar o que existe hoje, dentro do próprio Instituto, para a área de Tec-
nologia da Informação do Órgão, o PDTI – Plano Diretor de TI.
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Em relação à gestão dos bens apreendidos (questão estratégica nº 01), cabe registrar, inicialmen-
te, que a sanção administrativa de apreensão de bens é um dos principais instrumentos, ao lado 
da multa, de que dispõe o Ibama para desestimular e coibir a prática de infrações ambientais. 

Para se ter um parâmetro do universo de bens que são apreendidos, registre-se que, de acordo 
com os dados coletados à época da auditoria, em um período de três anos (2010 a 2012) o 
Instituto apreendeu mais de 24 mil itens que, somados, possuem valor estimado de cerca de 
um bilhão e meio de reais

Entretanto, em que pese o elevado número de apreensões e a relevância dos valores, foram 
constatadas deficiências em todas as etapas envolvidas no processo de apreensão dos bens, 
desde o seu início, com a ausência de infraestrutura para retirada, transporte e guarda dos 
produtos, até o baixo percentual de destinação final dos bens, passando ainda pela ausência de 
informações gerenciais sobre os bens apreendidos e frágil controle físico-patrimonial.

A partir das auditorias realizadas nas Superintendências Estaduais, foi possível constatar que me-
nos de 30% das Unidades possuem local específico para armazenamento dos bens. E, mesmo 
quando existe, observou-se que este não é adequado ou encontra-se em estado precário.  37

Além da inexistência de depósitos específicos para guarda dos bens, verificou-se que as Uni-
dades também não dispõem de meios de transporte adequados e suficientes para realizar o 
transporte dos produtos apreendidos até o local de armazenamento, especialmente os de 
maior porte, como veículos, caminhões, tratores, embarcações e madeiras.

Como principal consequência, tem-se que, na maioria das vezes38, os bens apreendidos acabam 
ficando sob a guarda dos próprios infratores, que são nomeados como fiéis depositários desses 
bens até a sua destinação final.

Ocorre que, em decorrência desta conduta, a eficácia da apreensão dos bens realizada pelo 
Ibama fica prejudicada, haja vista que essa medida, na prática, não vem conseguindo retirar a 
posse dos bens dos infratores (descapitalização) e, portanto, não atua de maneira eficaz como 
um fator de desestímulo e inibição ao cometimento de infrações.

Outro ponto que merece destaque refere-se à constatação do baixo percentual de destinação 
final dos bens apreendidos. Com base nos dados disponíveis39, apurou-se que, até 2013 (época 

37 Das 26 Superintendências visitadas, em apenas sete (CE, AC, PB, PE, RO, RR e SP) foi identificada a existência 
de local específico para guarda dos bens apreendidos.
38 Devido à ausência de dados estruturados acerca dos bens apreendidos, apenas três das 27 Superintendências 
informaram o quantitativo de bens que estava com cada responsável (Ibama, autuado, outros). Desse universo, apurou-
se que cerca de 78% dos bens apreendidos por essas Superintendências foram postos sob responsabilidade do infrator, 
ficando este como fiel depositário
39 Todas as 27 Superintendências Estaduais foram requisitadas a apresentar informações sobre os bens destina-
dos, entretanto, em razão da ausência de sistema institucional, apenas cinco Superintendências (SP, RR, MG, MT e PI) 
apresentaram os dados completos e tabulados conforme requerido, o que restringiu o universo analisado pela Contro-
ladoria a essas cinco Supes.
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da realização da auditoria) somente 2,25% do valor total dos bens apreendidos no período de 
2010 a 2012 havia sido efetivamente destinado.

Registre-se que essa situação, aliada à ausência de estrutura adequada para guarda desses bens, 
se reflete em itens mal conservados, que acabam se deteriorando e, consequentemente, se 
desvalorizando com o tempo, o que, em última análise, se traduz em prejuízo ao erário.

Cabe ressaltar ainda a não utilização da modalidade do leilão como meio de realizar a desti-
nação final dos bens apreendidos. Até 2016, nenhuma unidade do Ibama havia realizado leilão 
para este fim.

Sobre a questão, cabe considerar que a criação de condições favoráveis para realização de 
leilões desses bens, além de diminuir os custos associados ao seu armazenamento, geraria 
recursos que poderiam ser, inclusive, revertidos para as próprias ações governamentais de 
fiscalização.

Por fim, em relação aos instrumentos gerenciais existentes, verificou-se que o Ibama não dis-
põe de um sistema de informação, com dados estruturados em nível nacional, relativos aos 
bens apreendidos, o que dificulta seu adequado monitoramento e gestão.

Assim, diante do quadro observado, avalia-se que a gestão dos bens apreendidos representa, 
ao lado do insuficiente número de agentes ambientais federais, uma das principais deficiências 
a ser enfrentada pela fiscalização ambiental do Ibama. 

Em relação à abrangência das ações de fiscalização nos seis biomas nacionais e nos diversos 
temas de atuação (questão estratégica nº 02), verificou-se que a maior parte dos esforços de 
fiscalização do Ibama estão concentrados no bioma Amazônico e no combate do desmatamen-
to florestal (tema Flora), os quais representam mais de 60% do total de tempo e de recursos 
humanos alocado nas fiscalizações.

Em termos financeiros, cabe destacar que a quase totalidade dos recursos alocados pelo Ibama 
na fiscalização ambiental são destinados ao combate do desmatamento (91%), ficando as de-
mais áreas temáticas, como o combate à pesca ilegal, biopirataria, entre outros, somente com 
9% desses recursos. 

Nesse contexto, evidenciou-se que a distribuição das ações fiscalizatórias do Ibama encontra-
se proporcional ao orçamento disponível para cada tema ambiental. Em outras palavras, o 
Instituto tem realizado as ações fiscalizatórias na medida dos recursos que dispõe, havendo um 
maior esforço de fiscalização em temas para os quais existam mais recursos disponíveis40. 

40 No período acumulado de 2010 a 2015, 91% da despesa executada e 90% da dotação autorizada para as 
ações de governo relativas à fiscalização ambiental foi direcionada para o combate ao desmatamento (ação “6307 - Fis-
calização de atividades de desmatamento”). O restante foi destinado às ações “6124 - Fiscalização de atividades degra-
dadoras, poluentes e contaminantes” e “20WE - Fiscalização dos recursos da biodiversidade”.
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Sobre essa priorização, é importante registrar que o emprego do máximo esforço no combate 
ao desmatamento na Amazônia decorre de diretrizes estabelecidas pelo MMA, com o intuito 
de atender aos compromissos assumidos pelo Governo Brasileiro em reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa associadas ao desmatamento. Em uma dessas metas, o Brasil se com-
prometeu a alcançar uma redução de 80% dos índices anuais de desmatamento na Amazônia 
Legal até 202041. 

Frente a expressiva queda de 78% da taxa de desmatamento anual na Amazônia nos últimos 13 
anos, passando de 27.772 km² em 2004 para 6.207 km² em 2016, avalia-se que o Ibama, como 
órgão executor do Sisnama, que tem como finalidade executar a política e as diretrizes gover-
namentais fixadas para o meio ambiente, vem cumprindo aquilo que lhe tem sido atribuído.

Por outro lado, cabe registrar que os excelentes resultados obtidos no combate ao desmata-
mento na Amazônia não foram repetidos nas demais áreas e temas de fiscalização. 

Como exemplo, pode-se citar que é frequente a ocorrência de cancelamento de operações de 
fiscalização relativas à pesca, fauna e biopirataria, em função do deslocamento de fiscais am-
bientais para a Amazônia. Destaca-se também a dificuldade do Ibama para realizar o combate à 
pesca marinha ilegal, o qual não conta com embarcações adequadas para esse fim.

Outra evidência da atuação deficiente da fiscalização em outras regiões ocorre no Cerrado, 
segundo maior bioma nacional. O desmatamento total ocorrido neste bioma é 30% superior 
ao da região amazônica, mesmo o Cerrado possuindo uma extensão territorial menor que a 
metade da Amazônia.

Avalia-se, portanto, que a forte concentração de recursos financeiros e de esforços nas ações 
de combate ao desmatamento ambiental na Amazônia, ao mesmo tempo em que gera resul-
tados positivos na região, tem, de outro lado, obstaculizado indiretamente o cumprimento 
das responsabilidades do Ibama na proteção ambiental nos demais temas e biomas nacionais, 
podendo-se destacar o bioma Cerrado e as atividades de pesca.

Ainda sobre o tema, cabe registrar um alerta sobre os recentes dados da taxa de desmata-
mento da Amazônia. Após chegar em 2012 ao seu menor índice histórico, verificou-se uma 
estagnação da trajetória queda e início de uma tendência de alta nos últimos quatro anos (2013 
a 2016). Nesse período, ocorreram os três maiores aumentos da taxa em comparação ao ano 
anterior desde 1998, com variação de +29%, de 2012 para 2013, +24%, de 2014 para 2015 
e +29% de 2015 para 2016.

Nesse contexto, vale mencionar que neste mesmo período, de 2013 a 2016, registrou-se tam-
bém uma redução de cerca de 42% no orçamento da fiscalização ambiental, bem como um 
encolhimento de 15% do quadro de fiscais ambientais.

41 Compromisso assumido em 2009, na COP15 - 15ª Conferência das Partes, realizada pela UNFCCC – Con-
venção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
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Assim, avalia-se que a dificuldade atual do Ibama de manter os resultados positivos já alcan-
çados no combate ao desmatamento se relacionam, entre outros fatores, com a redução de 
orçamento e pessoal enfrentada pelo órgão, o que pode, como consequência, comprometer o 
atingimento da meta estipulada pelo Governo para 2020.

Sobre a disponibilidade dos recursos humanos e materiais para realizar as ações de fiscalização 
(questão estratégica nº 03), concluiu-se que o quantitativo atual de servidores ligados às atividades 
de fiscalização ambiental é insuficiente para desempenhar satisfatoriamente as ações de fiscalização 
necessárias em todos os biomas (Amazônia, Cerrado, Mata atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal) e 
temas ambientais (fauna, flora, pesca, degradação ambiental, patrimônio genérico e outros).

Vale salientar que o reduzido quadro de agentes ambientais federais foi avaliado por todos os 
atores envolvidos diretamente nas atividades de fiscalização (Dipro, CGFIS, Superintendências 
Estaduais e Agentes Ambientais Federais) como o principal obstáculo para que as ações de 
fiscalização ambiental do Ibama consigam cobrir, de forma efetiva, todo o território nacional.

Nos últimos seis anos, de 2010 a 2016, verificou-se que o número de fiscais do Ibama teve uma 
significativa redução de aproximadamente 26%, saindo de 1.311 agentes em 2010 para 965 
fiscais em 2016.

Sob esse contexto, vale destacar que, considerando a prioridade dada ao combate do desmata-
mento no Bioma Amazônico e o reduzido quadro de agentes ambientais, a estratégia do Ibama 
tem sido deslocar grande parte dos fiscais de suas Superintendências de origem para realizar 
operações em outros locais, principalmente na Amazônia. 

Ocorre que, como efeito adverso, tem-se que tal modelo reduz a capacidade operacional das 
Superintendências Estaduais de implementar operações de combate ao ilícito ambiental espe-
cíficos de sua região. 

Outro ponto preocupante, que merece destaque, é o fato de que cerca de 38% dos agentes 
ambientais possuem 30 anos ou mais de tempo de serviço, sendo que aproximadamente 19% 
estão usufruindo do abono permanência, isto é, possuem condição de se aposentar, mas opta-
ram por continuar em atividade42.

Diante desse quadro, conclui-se que existe um elevado risco de haver uma substancial redução 
no já escasso quantitativo de agentes ambientais, comprometendo os trabalhos de fiscalização. 
Assim, caso nenhuma medida seja adotada em curto prazo de tempo para recomposição do 
quadro, a situação que já é crítica, tende a se agravar.

Além das situações relatadas, verificou-se também fragilidades em relação aos aspectos admi-
nistrativos que envolvem os fiscais ambientais, quais sejam:

42 Perfil dos agentes ambientais realizado sobre os dados de 2013. O percentual relativo ao abono permanência 
é relativo ao ano de 2016.
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a) Fragilidade no instrumento de nomeação dos Agentes Ambientais Federais, haja vista que 
tanto a investidura quanto a destituição da função de fiscal ocorre por meio da publicação 
de Portaria, a cargo do Presidente do Ibama. Deste modo, o vínculo do servidor com a 
função de agente ambiental não é, rigorosamente, estável, o que pode gerar insegurança no 
fiscal encarregado de realizar as ações fiscalizatórias e, assim, comprometer sua imparciali-
dade na condução dos trabalhos;

b) Insegurança jurídica do porte de arma dos Agentes Ambientais Federais, uma vez o Esta-
tuto do Desarmamento não conferiu explicitamente o porte de arma aos fiscais ambientais 
do Ibama, ao contrário de outras categorias profissionais, o que gera compreensível pre-
ocupação do órgão quanto a uma eventual perda dessa prerrogativa, a qual é importante 
para garantir a integridade física dos agentes. Atualmente, o porte é garantido pela legisla-
ção específica para o combate à caça;

c) Reduzido número de cargos de chefia nas áreas finalísticas das Superintendências Esta-
duais, as Ditecs, que contam, em regra, somente com uma chefia para gerenciar equipes 
formadas por 35 pessoas na média, chegando a haver Unidades com mais de 70 servidores, 
o que prejudica a efetiva supervisão do contingente de servidores, bem como a adequada 
coordenação de todas atividades finalísticas das Superintendências.

Quanto aos recursos materiais disponíveis para as atividades de fiscalização - como veículos 
(carros, embarcações, helicópteros), equipamentos para uso em campo, instrumentos infor-
matizados e outros – a situação verificada não se apresenta tão crítica, como a de recursos 
humanos, tendo sido observado, nos últimos anos, investimentos do Ibama nessa área, como 
a implantação do sistema de Auto de Infração Eletrônico (Ai-e), renovação da frota de cami-
nhonetes para as ações fiscalizatórias, disponibilização de kits de fiscalização para o trabalho 
de campo dos agentes federais e aprimoramento do curso de fiscalização ambiental ministrado 
aos novos fiscais.

Entretanto, apesar dos avanços implementados pelo Ibama, é importante registrar algumas 
deficiências identificadas no decorrer do trabalho relativas aos recursos disponíveis às ações de 
fiscalização, destacando-se: a) a carência de embarcações para as ações fiscalizatórias da pesca, 
que, segundo o próprio Instituto, faz com que a atuação do órgão nesse tema seja “ineficaz”; 
b) o funcionamento precário dos núcleos de monitoramento ambiental nas Superintendências, 
responsáveis pelo uso das ferramentas de georreferenciamento, os quais não contam com 
infraestrutura adequada nem com pessoal capacitado; c)  e as fragilidades nos sistemas de 
informação que apoiam as atividades de fiscalização ambiental, como as inconsistências nos 
dados contidos no banco de dados do sistema Sicafi, baixa utilização de informações gerenciais 
estruturadas nos sistemas de TI, destacando-se a ausência de sistema de gestão de bens apre-
endidos.

Ademais, relacionado a este tema, pode-se mencionar também a ausência de estrutura logística 
para transporte e armazenamento dos bens apreendidos, conforme abordado na questão de 
auditoria específica sobre o tema.
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No tocante à avaliação dos resultados dos trabalhos de fiscalização (questão estratégica nº 04), 
evidenciou-se que não havia no Ibama um processo institucionalizado para acompanhamento e 
avaliação da execução das ações fiscalizatórias, de forma sistemática e periódica.

Embora tenha sido identificada a existência de algumas avaliações sobre as operações de fiscali-
zações realizadas, observou-se que tais avaliações eram realizadas pontualmente e estavam fo-
cadas mais nos aspectos quantitativos, como número de operações realizadas, do que na efici-
ência e nos impactos e resultados práticos que elas trazem na dissuasão dos crimes ambientais.

Nesse sentido, constatou-se que o Ibama não utiliza indicadores de desempenho para mensu-
rar a eficácia, eficiência e efetividade de suas ações de fiscalização. Desse modo, avalia-se que 
há uma carência de dados objetivos que subsidiem os gestores para definição de estratégias 
mais eficientes e para a priorização de fiscalizações mais efetivas.

Ademais, foi possível identificar a pouca utilização, por parte da alta administração do Ibama, 
de metas e objetivos institucionais para as áreas envolvidas com as atividades de fiscalização 
ambiental. 

Frente ao exposto, e considerando que um fator fundamental para a qualidade da gestão de 
qualquer entidade é a sua capacidade de medir seus resultados, concluiu-se pela necessidade 
do Ibama aprimorar a sistemática de monitoramento e avaliação do desempenho de suas ações 
de fiscalização, em termos de eficácia, eficiência e efetividade, procurando evoluir para uma 
avaliação que enfatize a qualidade e o resultado das operações. 

Por fim, vale destacar que na consolidação da opinião de 278 agentes ambientais federais, 
quantidade que representa cerca de 25% do total de fiscais do Ibama43, verificou-se que os 
temas relativos à “apreensão e destinação de bens apreendidos” e aos “recursos disponíveis 
para fiscalização (humanos, financeiros e materiais)” foram os mais citados entre as fragilidades 
existentes na execução das atividades de fiscalização ambiental. 

De acordo com os dados obtidos, mais de 80% dos fiscais pesquisados entendem que estas 
áreas representam as maiores deficiências enfrentadas pela fiscalização ambiental no Ibama, 
resultado esse que vai ao encontro das conclusões obtidas pela equipe de auditoria no presente 
trabalho.

43 Em 2013, época da aplicação do questionário, existiam 1.129 agentes ambientais federais no Ibama




