
Consulta
Autos de Infração



Passo 1:

Acesso

Acesse a página de consulta de 
dados sobre autos de infração 
no portal do Ibama.

Acesse o portal  www.gov.br/ibama. 

Recomendamos o uso do navegador 

Mozilla Firefox. 

Para ir à página de acesso a 

consultas, no menu principal, onde 

tem três linhas, acesse Serviços, 

selecione Consultas, clique em 

Autuações e Embargos, escolha 

Autos de infração ambiental e clique 

em Consulta a autos de infração 
ambiental.



TROCAR PRINT

Passo 2:

Parâmetros de
pesquisa

Realize sua busca e veja as 
possibilidades de pesquisa

No início do formulário, no 

item Consulta Pública, selecione 

Autuações ambientais.

Sua pesquisa pode ser realizada a 

partir de dois parâmetros diferentes 

da autuação: os dados do autuado ou 

os dados da infração.

Caso opte por pesquisar pela pessoa 
autuada, os filtros CPF/CNPJ e 

Nome ou Razão Social   estão disponíveis 

na seção . 

Se a pesquisa for realizada com os 

dados da Infração realizada, 

na seção Dados da Infração, podem

ser selecionado os campos Tipo de 
Infração,  Estado e também Município.
É obrigatório informar a data inicial e 
a data final, disponíveis no filtro Período..

Dados do Autuado

,



Exporte os resultados da busca 
em arquivos PDF e XLS

Passo 3:

Exportação dos
resultados

É possível exportar os resultados de 

sua pesquisa em dois formatos difer-

entes: PDF e XLS.

Para exportar um arquivo XLS, clique 

no botão no canto inferior direito. 

Esse botão exportará uma planilha 

no formato XLS. Para abri-la, será 

necessário que seu computador 

tenha instalado o programa para 

edição de planilhas. 

Para exportar um PDF, clique no botão 

Gerar PDF. Lembre-se de que para abrir 

este arquivo é preciso ter um programa 

de visualização de PDF instalado no 
seu computador. Ex: Adobe Acrobat 
Reader.



Realize outra pesquisa

Passo 4:

Novas consultas

Para realizar uma nova consulta, 

clique no botão Nova Consulta.

Este botão limpa o formulário de 

pesquisa e evita que o sistema 

traga informações incorretas. 

Para nova pesquisa, siga os passos 

anteriores, inserindo parâmetros 

diferentes.
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