
Resposta e-SIC - 7905252

Nº SISLIV:
  07456/2020

Este pedido de informação ou sua respectiva resposta contém informações sujeitas à restrição de acesso
conforme previsto na Lei n°12.527/2011 (Informação pessoal ou sigilosa) :
  NÃO

Prezado cidadão:
  A falta de atualização do conjunto de dados do DOF - Transportes de Produtos Florestais já havia sido detectada
pela COFLO. A correção foi solicitada através da demanda GED #24353, cuja abertura se deu em 14/02/2020. A
demanda segue em execução pela TI do Ibama embora o prazo para conclusão tenha expirado em 01/06/2020.

Pedido de Informação:
  Acesso concedido

Em caso de Acesso Negado:
  -

Recurso 1ª Instância:
  -

Recurso 2ª Instância:
  -

Recurso à CGU:
  -

Recurso à CMRI:
  -

Reclamação:
  -

Pedido de Revisão:
  -

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA RAMOS SIMOES, Coordenadora, em
03/07/2020, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 7905252 e o código
CRC C9019416.

Resposta e-SIC COFLO 7905252         SEI 02001.015206/2020-10 / pg. 1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
file:///controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Resposta e-SIC - 7912889

Nº SISLIV:
  07456/2020

Este pedido de informação ou sua respectiva resposta contém informações sujeitas à restrição de acesso
conforme previsto na Lei n°12.527/2011 (Informação pessoal ou sigilosa) :
  NÃO

Prezado cidadão:
  1. Em resposta ao pedido de informação sob o nº 07456/2020, informamos que a página do Ibama de Dados Abertos
do Ibama teve os Autos de Infração e os Termos de Embargo atualizados em 29/06/2020.

2. O endereço para acesso direto a esta ferramenta é http://dados.gov.br/organization/instituto-brasileiro-do-meio-
ambiente-e-dos-recursos-naturais-renovaveis-ibama.

3. Sugerimos que seja utilizado o recurso de ¿localizar¿ presente nos programas editores de planilhas para encontrar
possíveis descrições de autos de infração que mencionem os termos desejados, como o nome de uma pessoa física
ou jurídica específica, seu respectivo CPF ou CNPJ; após a geração da planilha na respectiva plataforma e que
contem os dados disponíveis dos autos de infração emitidos pelo Ibama.

Pedido de Informação:
  Acesso concedido

Em caso de Acesso Negado:
  -

Recurso 1ª Instância:
  -

Recurso 2ª Instância:
  -

Recurso à CGU:
  -

Recurso à CMRI:
  -

Reclamação:
  -

Pedido de Revisão:
  -

Documento assinado eletronicamente por BERNARDO BERGA CALIXTO, Analista Ambiental, em
06/07/2020, às 08:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 7912889 e o código
CRC 2A09E002.
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL

 
OFÍCIO Nº 238/2020/DIQUA

Brasília, 06 de julho de 2020.

À
COORDENAÇÃO DA OUVIDORIA
SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco I
CEP: 70818-900 Brasília/DF
 

Assunto: Pedido de Informação n° 07456/2020.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02001.015206/2020-10.

 

                          Senhora Coordenadora,

1. Em atendimento ao Pedido de Informação nº 7456/2020 (SEI nº 7894507), onde o
cidadão solicita informações sobre as razões dos conjuntos de dados do Ibama não terem sido
atualizados junto ao Portal Nacional de Dados Abertos (dados.gov.br), informamos:

2. No que se refere aos Conjuntos de Dados de responsabilidade desta Diretoria, a
informação do cidadão, que esses dados, não possuem atualização desde o ano de 2018, está
equivocada.

3. Os conjuntos de dados "Pessoas Jurídicas Inscritas no CTF/APP" e "Pessoas Jurídicas
Inscritas no CTF/AIDA" possuem atualização frequente, observando no entanto, capacidade de
processamento da área técnica do Ibama, atualmente limitada devido ao período de adaptação em
razão da pandemia consequente do COVID-19. Neste momento, a data da última atualização de ambos
esses conjuntos é de 06 de Junho de 2020.

4. O campo "Úl ma Atualização", presente na página inicial do Conjunto de Dados, não
possui atualização automá ca, gerando esse po de equívoco. Para real constatação da data de
úl ma atualização do conjunto de dados, a pessoa deve acessar o conjunto, de preferência no formato
html, e observar a data no canto superior à esquerda da página, logo abaixo do nome do conjunto de
dados, que será apresentada.

 

Atenciosamente,

 

SIMONE DE CASTRO VIANA
Assessora Técnica de Qualidade Ambiental

 

Documento assinado eletronicamente por SIMONE DE CASTRO VIANNA, Assessora, em
07/07/2020, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 7917851 e o código
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CRC 44ECB665.

Referência: Processo nº 02001.015206/2020-10 SEI nº 7917851

SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Telefone: (61) 3316-1212
CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

 

Despacho nº 7921703/2020-CSI/CGTI/DIPLAN

  

Processo nº 02001.015206/2020-10

Interessado: COORDENAÇÃO DA OUVIDORIA

À/Ao CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
COORDENAÇÃO DE AUDITORIA

Assunto: Atualização dos Dados Abertos

  

Em análise aos grupos de dados cuja atualização foi ques onada no SIC, segue análise
da Coordenação de Sistemas de Informação:

Grupo de Dados conforme SIC 7894507 Situação verificada em 06/07/2020
a) Licenças ambientais de atividades e empreendimentos
licenciados pelo Ibama –

Dados atualizados até 06/06/2020

b) Supressão de Vegetação não florestal no bioma Amazônia Deve ser verificado junto ao CENIMA
c) Termos de Embargo Dados atualizados até 29/06/2020
d) Pessoas jurídicas inscritas no CTF/APP Dados atualizados até 06/06/2020
e) Pessoas jurídicas inscritas no CTF/AIDA Dados atualizados até 06/06/2020
f) Evolução das Receitas Arrecadadas Dados atualizados até 06/06/2020
g) Vegetação de Mangue brasileira Deve ser verificado junto ao CENIMA
h) Autos de infração (embora os metadados informem
atualização em abril de 2020, bases internas não são atualizadas
desde 2018)

Dados atualizados até 29/06/2020

i) DOF - Transportes de Produtos Florestais (embora os
metadados informem atualização em abril de 2020, bases
internas não são atualizadas desde 2018).

Dados atualizados até 18/10/2019

 

Sugere-se que o CENIMA se posicione sobre os grupos de dados abaixo, pois tratam-se
de dados gerados pelo SISCOM:

b) Supressão de Vegetação não florestal no bioma Amazônia

http://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/supressao-de-vegetacao-nao-
florestal-no-bioma-amazonia

g) Vegetação de Mangue brasileira

http://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/vegetacao-de-mangue-brasileira
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Em relação ao grupo de dados DOF - Transportes de Produtos Florestais, informa-se
que ele será atualizado até o dia 10 de julho de 2020.

 

Informa-se, ainda, que os grupos de dados que não possuem dados geoespaciais
possuirão atualização automá ca até 31 de julho de 2020, conforme periodicidade definida para cada
grupo de dados.

 

Respeitosamente,

 

(assinado eletronicamente)
FELIPE VENTORIM RODRIGUES PAULIN

Coordenador Substituto de Sistemas da Informação

Documento assinado eletronicamente por FELIPE VENTORIM RODRIGUES PAULIN,
Coordenador Substituto, em 06/07/2020, às 19:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 7921703 e o código
CRC 08FAF72D.

Referência: Proces s o nº 02001.015206/2020-10 SEI nº 7921703
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES

 

Despacho nº 8007012/2020-COAPI/CENIMA

  

Processo nº 02001.015206/2020-10

Interessado: COORDENAÇÃO DA OUVIDORIA

À/Ao COORDENAÇÃO DA OUVIDORIA

Assunto: Pedido de Informação n° 7456/2020.

  

 

Em atendimento ao OFÍCIO Nº 1409/2020/COUVI/AUDIT (7894509), informamos que o
monitoramento de desmatamento em áreas não-florestais da Amazônia e mapeamento de manguezais
estão sendo atualizados e finalizados para o ano de 2018.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)

DANIEL MORAES DE FREITAS
Coordenador Substituto - COAPI

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MORAES DE FREITAS, Coordenador
Substituto, em 20/07/2020, às 18:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 8007012 e o código
CRC DAC89AC4.

Referência: Proces s o nº 02001.015206/2020-10 SEI nº 8007012

Despacho COAPI 8007012         SEI 02001.015206/2020-10 / pg. 7

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
file:///controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Resposta e-SIC COFLO 7905252
	Resposta e-SIC CONOF 7912889
	Ofício 238 (7917851)
	Despacho CSI 7921703
	Despacho COAPI 8007012

