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O plano nacional de combate ao desmatamento na Amazônia exige uma priorização das atividades 

de fiscalização do Ibama/MT para aquele bioma, o que justifica as autuações e embargos serem 

maiores naquele bioma. 

Em 2009 foram realizadas cerca de 20 grandes operações de fiscalização em todo estado, 

culminando com 1.816 autos de infração lavrados, 811 milhões de reais em multas aplicadas. 

Neste ano, tivemos um incremento de outras sanções tais como apreensões e embargos.  Como 

exemplo, temos mais de 95 mil hectares de áreas embargados e constaram em lista disponível no 

site do Ibama.  Tal lista é consultada diariamente por compradores de produtos agropecuários e as 

transações são vedadas para produtos oriundos de áreas embargadas.  Também foram embargadas 

86 indústrias madeireiras. 

Como diretriz nacional, o Ibama tem priorizado a retirada de máquinas e equipamentos dos 

possíveis infratores. Centenas de caminhões e tratores estão detidos, aguardando julgamento das 

infrações. Somente em 2009, foram apreendidos 60 caminhões e 28 tratores florestais e mais de 33 

mil m
3
 de madeira apreendidos no ano. 

Ainda foram fiscalizados centenas de empreendimentos como frigoríficos, indústrias cerâmicas, 

pousadas, indústrias da mineração, centrais hidroelétricas, zoológico, criadores de passeriformes, 

sendo muitas delas autuadas por irregularidades encontradas. 

Das grandes operações de 2009 pode-se destacar: 

• Retirada de milhares de cabeças de gado da Terra Indígena Urubu Branco em Confresa, em 

parceria com Funai e Departamento de Polícia Federal - DPF/MT; 

• Ações federais com a Polícia Federal nas regiões de Juína e Sinop para onde foram levados e 

depositados dezenas de caminhões, tratores e outros tipos de maquinários apreendidos; 

• Fiscalização detalhada (“pente-fino”), realizada em 121 empresas madeireiras nas diversas regiões 

do estado; 

• Ação na região de Rondolândia que gerou 11 embargos de madeireiras, das quais cinco foram 

desmontadas; 

• Desmantelamento de dezenas de garimpos nas diversas regiões de extração no estado, com 

parceiros como Polícia Militar, Força Nacional de Segurança e Ministério Público Estadual.  Em 

uma única ação foram desativadas 17 balsas de garimpo fluvial; 

• Retirada de mais de mil m
3
 de madeira de indústrias e doados à Prefeitura Municipal de Colniza 

para uso revertido em benfeitorias à população.  Ação que contou com apoio dos parceiros Polícia 

Federal e Ministério Público Estadual. 

• Embargo de asfaltamento de estrada; 

• Detecção, responsabilização e desarticulação de esquemas de comercialização de lenha ilegal no 

bioma cerrado. 
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