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A perda da biodiversidade está em rápida aceleração, num ritmo 
sem precedentes, afetando diretamente a estrutura dos nossos ecos-
sistemas, do nosso mundo natural e das nossas vidas (INTOSAI/
WGEA, 2007)

Existem diversas maneiras de proteger a biodiversidade das ameaças. 
Uma delas é a conservação dos componentes da diversidade bioló-
gica fora de seus hábitats naturais como, por exemplo, os zoológicos 
que podem ser uma ferramenta para proteger espécies ameaçadas 
de extinção, apresentando um papel importante na conservação 
da biodiversidade.

Este trabalho tem por objetivo contribuir para a preservação da 
fauna, patrimônio municipal e, para tanto, buscou observar os as-
pectos de infraestrutura, gestão e controle do plantel, procurando 
inserir, no presente relatório, recomendações de caráter técnico e 
oportunidades de melhoria com opções reais e viáveis, visando o 
aumento da efi ciência e a minimização de riscos.

No decorrer do trabalho foi identifi cado que:

a. a Fundação não possui uma política ambiental, objetivos e metas 
defi nidas, bem como não efetua um processo de monitoramento 
e avaliação de seus resultados  no tocante ao plantel;

b. os mecanismos atuais de controle do plantel possuem inúmeras 
falhas que comprometem a sua confi abilidade e não possibilitam 
a detecção de problemas, tornando-se essencial a introdução de 
um processo de melhoria;

c. a infraestrutura existente no Jardim Zoológico atende razo-
avelmente às suas atividades diárias, entretanto, verifi ca-se a 
necessidade de maiores investimentos destinados a reformas e 
melhorias em suas instalações, treinamento/capacitação dos seus 
profi ssionais, além da criação de um quadro próprio da Fundação 
RIOZOO; e

d. as fragilidades quanto à segurança também devem ser constan-
temente reavaliadas, de forma a garantir a integridade do seu 
acervo faunístico.

SUMÁRIO EXECUTIVO
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Escopo da auditoria A presente auditoria buscou identifi car, no 
programa de gestão do RIOZOO, oportuni-
dades de melhoria na utilização dos recursos 
empregados, na manutenção, conservação e 
preservação do plantel incluindo o controle 
de suas ações, de forma a promover a otimi-
zação do processo, com consequente aumento 
da qualidade do serviço oferecido à visitação 
da população.

 Para atingir esses objetivos, foram estabelecidas 
3 questões de auditoria:

 QUESTÃO 1 - ASPECTOS DE GESTÃO – 
A alta administração da RIOZOO defi niu 
uma política ambiental apropriada, que se 
encontre devidamente estruturada e docu-
mentada, bem como comprometida com 
uma melhoria contínua?

 QUESTÃO 2 - ASPECTOS DE INFRAES-
TRUTURA – As condições da infraestrutura 
podem comprometer a gestão do plantel e con-
sequentemente os objetivos da RIOZOO?

 QUESTÃO 3 - ASPECTOS DE CONTRO-
LE – Os mecanismos de controle de entrada, 
saída e conservação do plantel são confi áveis 
e garantem o não desperdício de recursos e 
possibilitam detecção de problemas e auxiliam 
em sua solução?

Limitação de Escopo A carência de publicações técnico-científi cas 
na área, bem como de legislação específi ca, 
a descontinuidade de ações de governo e o 
tempo de duração da auditoria limitaram o 
escopo à verifi cação dos procedimentos de 
controle quantitativo e armazenagem do 
plantel e a aspectos orçamentários.
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Metodologia  Preliminarmente foram realizados trabalhos 
de pesquisa junto à  área acadêmica e à legis-
lação em vigor, orçamentos e aos relatórios 
anteriores do TCMRJ.

 Após o Estudo de viabilidade, um exame 
mais aprofundado das questões de auditoria 
propostas exigiu a realização de diversas en-
trevistas junto à Diretoria Técnica a fi m de 
conhecer e avaliar a infraestrutura disponível 
e as atividades desenvolvidas a título de gestão 
do plantel.

 Foram realizados testes de aderência a fi m de 
averiguar a conformidade às normas previstas.

Fontes de Critérios Serão utilizadas, como base para avaliação, as 
normas legais existentes incluindo as geradas 
pelo IBAMA, normas de gestão ambiental e 
critérios de controle de estoque defi nidos em 
literatura técnica.
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Conceito 

A Lei Federal nº 7.173/83 defi ne jardim zoológico como qualquer 
coleção de animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em se-
miliberdade e expostos à visitação pública. 

Atualmente, a Instrução Normativa IBAMA nº 169/08 ampliou esta 
defi nição para

...empreendimento autorizado pelo Ibama, de pessoa física 
ou jurídica, constituído de coleção de animais silvestres 
mantidos vivos em cativeiro ou em semiliberdade e expostos 
à visitação pública, para atender a fi nalidades científi cas, 
conservacionistas, educativas e sócio-culturais.

Os Estados e Municípios podem instalar e manter Jardins Zoológicos, 
desde que seja cumprido o disposto na Lei nº 7.173/83.

Classifi cação hierárquica

O art. 4º da Lei nº 7.173/83 determina que deve ser estabelecida, em 
ato do órgão federal competente, a classifi cação hierárquica para Jar-
dins Zoológicos de acordo com gabaritos de dimensões, instalações, 
organização, recursos médico-veterinários e outras características.

No que respeita a classifi cação hierárquica, atualmente a IN IBAMA 
nº 169/08 determina que os Jardins Zoológicos sejam classifi cados em 3 
(três) categorias denominadas A, B e C, estabelecendo as respectivas exigên-
cias em seu Anexo IV. Vale ressaltar que os jardins zoológicos classifi cados 
na categoria “A”, além de atender todos os requisitos das categorias “C” e 
“B”, deverão cumprir ainda outras exigências específi cas.

A RIOZOO encontra-se classifi cada como categoria “A”.

Características

O zoológico está instalado numa área arborizada de 138.000 m², pos-
suindo em seu plantel, espécies da fauna silvestre nativa1 e exótica2. 

1. A Fundação RIOZOO

1 Espécimes pertencentes às espécies nativas ou migratórias, aquáticas ou terrestres, de 
ocorrência natural em território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras (IN 
IBAMA nº 169/08).

2 Espécimes pertencentes às espécies cuja distribuição geográfi ca original não inclui o 
território brasileiro ou que foram nele introduzidas, pelo homem ou espontaneamen-
te, em ambiente natural, inclusive as espécies  asselvajadas, excetuando-se as espécies 
consideradas domésticas (IN IBAMA nº 169/08).
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Sua coleção conta, atualmente, com cerca de:

a. quinhentos mamíferos; 

b. seiscentos répteis; 

c. oitocentas aves.

O Jardim zoológico foi inaugurado em 18 de março de 1945 e pos-
teriormente transformado em  Fundação Jardim Zoológico do Rio 
de Janeiro.

A RIOZOO possui dentre as suas fi nalidades a responsabilidade 
por  planejar, organizar, coordenar, supervisionar, administrar e 
executar trabalhos necessários à dinamização do Jardim Zoológico,  
bem como a promoção de atividades de proteção da fauna visando 
à preservação de espécies.
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O fi nanciamento da RIOZOO

Pontos auditados

Buscou-se conhecer as principais origens de recursos que fi nanciam 
a fundação, sua participação na distribuição dos royalties do petróleo e 
como foram gastos seus recursos.

Constatações

Dentre as principais origens de recursos que fi nanciam a Fundação, 
os repasses efetuados pela Administração Direta representam o maior 
volume, seguido pelas receitas decorrentes da venda de ingressos 
(GRÁFICO 1), podendo se observar uma expectativa de queda na 
arrecadação da receita decorrente da venda de ingressos.

Gráfi co 1: Financiamento da RIOZOO no período 2005/2009 em 
percentuais

Fonte: Relatório Fincon R09204 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Observando os gastos segundo a Natureza da Despesa, no período 
2005/2009, pode-se notar uma signifi cativa ausência de investimentos 
na Fundação (GRÁFICO 2) paralelamente a uma pequena participação 
na distribuição dos royalties (GRÁFICO 3).

2. Resultados da auditoria
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Gráfi co 2: Valores gastos segundo a ND - período 2005/2009

Fonte: Demonstrativos da Prestação de Contas
Nota: Trabalhou-se com a Despesa Orçamentária Empenhada para os anos de 2005 a 2008.

Gráfi co 3: Participação dos Órgãos e Entidades nos Royalties em % - 
2005/2009

Fonte: Relatórios Fincon R09608 e R9607
Nota: Para o período de 2005 a 2008 utilizou-se a Despesa empenhada. No exercício de 
2009 os dados referem-se à Despesa autorizada para o mês de maio.



11

Aspectos de Gestão

Pontos auditados

Neste tema a auditoria buscou conhecer se a RIOZOO possui uma 
política ambiental apropriada, devidamente estruturada e documentada, 
objetivos e metas voltados para a gestão do plantel, bem como se realiza 
um processo de monitoramento e avaliação de suas ações.

Constatações

Foi identifi cado que a Fundação:

√ não possui uma política ambiental defi nida;

√ não possui objetivos específi cos e metas defi nidas para o Plantel; 

√ não realiza o monitoramento ou avaliação de suas ações relativamente 
ao controle e salvaguarda do plantel.

Oportunidades de Melhorias

Entendeu-se por oportuno sugerir à jurisdicionada a adoção de algumas 
medidas:

√ Defi nir uma política ambiental para a RIOZOO, acessível ao pú-
blico, considerando: o binômio meio ambiente e animais, a missão 
e visão da Fundação, critérios de avaliação e revisão, a melhoria 
contínua, bem como o atendimento à legislação ambiental vigente, 
dentre outros.

√ Defi nir objetivos específi cos, bem como estipular metas em relação à 
gestão do plantel, a fi m de se desenvolverem ferramentas de controle 
e avaliação das ações. 

√ Implantar um sistema de Monitoramento das ações/projetos imple-
mentados.

Aspectos de infraestrutura

Pontos auditados

A auditoria buscou conhecer as condições da infraestrutura a fi m de 
avaliar se estas podem comprometer a gestão do plantel e, consequen-
temente, os objetivos da RIOZOO.

Foram avaliados:

√ os recursos humanos disponíveis;
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√ a infraestrutura de atendimento aos animais com a aplicação de 
check list  contendo itens exigidos pelas IN IBAMA nº 04/02 e 
nº 169/08;

√ o atendimento aos requisitos para a ocupação de recintos.

Constatações

Foi identifi cado que:

√ dentre os 70 profi ssionais (TABELA 1) que interagem diretamente 
com os animais do plantel  44 (62,9%) não pertencem ao quadro 
próprio da RIOZOO. 

A carência de um quadro próprio da Fundação RIOZOO pode vir 
a ocasionar a descontinuidade administrativa de diversos setores. O 
TCMRJ vem questionando, em várias inspeções ordinárias, desde o ano 
de 2003, sobre a possibilidade de realização de concurso público para 
tratadores de animais, atividade fi m do órgão.

Tabela 1: Profi ssionais que interagem diretamente com os animais 
do plantel

Formação / função quantidade
Médico veterinário 4

Biólogo 3

Zootecnista 1

Tratador  59

Enfermeiro 1

Técnico de laboratório 1

Técnico de raio x 1

Fonte: Diretoria Técnica da RIOZOO

√ a Fundação RIOZOO não está cumprindo o disposto no inciso I 
do art. 3º da IN IBAMA nº 04/02, não havendo a declaração de 
responsabilidade técnica junto ao IBAMA.

√ a diminuição de eventos ligados à capacitação do pessoal que atua 
diretamente junto ao plantel, e a ausência dos mesmos nos anos de 
2006 e 2007. No período de cinco anos foram oferecidos somente 
dois cursos de aperfeiçoamento para os tratadores, não tendo sido 
ministrados cursos em outras especialidades de interesse do zooló-
gico, como nas áreas de medicina veterinária e biologia.
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√ a parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) não se 
encontra formalizada por termo de convênio.

√ o prédio que abriga o hospital veterinário data de 1929 e foi adap-
tado para seu funcionamento, não possuindo uma planta projetada 
para abrigar uma unidade de saúde. Atualmente, o prédio necessita 
de reformas, tanto na infraestrutura quanto no mobiliário. 

Difi culdades

√ As especifi cações dos recintos não foram verifi cadas pela equipe 
de auditoria a fi m de evitar ocasionar estresse aos animais, uma 
das causas de óbitos ocorridos no plantel.

Recomendações

Nos relatórios de auditoria foram apresentadas as seguintes reco-
mendações aos gestores:

√ Realizar o concurso para o quadro próprio da RIOZOO;

√ Providenciar o acerto quanto à responsabilidade técnica junto 
ao IBAMA;

√ Buscar regularizar através de termo próprio a parceria com a 
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ;

√ Buscar a formação de casais, ou pelo menos o pareamento das espé-
cies ameaçadas de extinção, em atendimento ao disposto no art. 16  
da IN IBAMA nº 04/02 (anexo IV da IN IBAMA nº 169/08).

Oportunidades de Melhorias

Entendeu-se por oportuno sugerir à jurisdicionada a adoção de 
algumas medidas:

√ Que se atente à necessidade de aperfeiçoamento e capacitação da 
equipe técnica;

√ Que se efetuem reformas nas dependências do Hospital Veteriná-
rio, de modo a eliminar infi ltrações e umidade, além de melhorias 
nas condições de trabalho.

Aspectos de Controle

Pontos auditados

Em relação ao Controle, buscou-se identifi car os mecanismos existentes 
de controle de entrada, saída e conservação do plantel a fi m de avaliar se 
os mesmos são confi áveis e se observam o não desperdício de recursos.
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O Plantel da Fundação vem sendo alvo de inspeções por parte deste 
Tribunal desde 2003. 

As entradas de animais no plantel podem ocorrer por: compra, apreen-
são, empréstimo, nascimento, permuta/devolução, captura e tutela. Já as 
saídas podem ser decorrentes de: óbito, doação, fuga, desaparecimento, 
empréstimo, permuta e devolução.

Efetuando-se um exame pormenorizado na movimentação do plantel 
para os grupos (Aves, Mamíferos e Répteis), no período de 2004/2008, 
constatou-se que a maioria das entradas ocorreu por doação, enquanto 
a maioria das saídas devido ao óbito dos animais.

Chamou a atenção o percentual de óbitos ocorrido no período em 
relação ao plantel (GRÁFICO 4).

Gráfi co 4 : Percentual de óbitos no Plantel em relação ao total de 
animais.

Fonte: Relatórios mensais “Resumo do movimento do plantel” - 2004 a 2008

Integram os formulários de entrada os seguintes documentos: Ficha de re-
cebimento de animais, Ficha de tratamento e Cadastro animal (CA).

Por sua vez os formulários de saída auditados foram as Fichas de ne-
cropsia e Ordens de Saída.

Constatações

√ Com relação ao Livro de registro do acervo faunístico, devido às 
fragilidades encontradas não foi possível correlacionar cada uma das 
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entradas e saídas do plantel com o livro do IBAMA. Entretanto, 
foram realizados testes aleatórios, e localizadas diversas irregulari-
dades, que comprometem a fi dedignidade das informações. 

√ Em relação ao Inventário do plantel a Fundação considera o Censo 
cadastrado na Sociedade de Zoológicos do Brasil (SZB) como seu 
inventário ofi cial. Todavia, não foi localizada na legislação norma 
que dê amparo a essa afi rmação.

√ Ao efetuar uma análise dos inventários (censos SZB) apresentados 
referentes aos anos de 2004 /2008 foram verifi cadas diversas incon-
sistências, podendo se afi rmar que o movimento de entradas e saídas 
informado no “Relatório de Censo SZB” não espelha a realidade 
ocorrida no Plantel, o que sujeita a Fundação às penalidades cons-
tantes do art. 263 da IN nº 04/2002 do IBAMA.

√ Os formulários “Ficha de recebimento de animais” e “Ficha de 
necropsia” no período de 2007 a ago/2009  mudaram de nome, bem 
como de conteúdo a ser preenchido. Estas alterações ocorreram 
possivelmente devido às mudanças de gestão.

√ Na análise das Fichas de recebimento de animais4, disponibilizadas 
para o período de janeiro de 2007 a agosto de 2009 (759 termos 
em 2007, 909 em 2008 e 808 até agosto de 2009) observou-se: (1) a 
ausência de numeração sequencial, o que revela um mecanismo de 
controle precário, passível de erros, tais como a retirada de uma 
ou mais fi chas do arquivo; (2) que apenas 2% das fi chas verifi cadas 
possuem a identifi cação clara do recebedor e somente 0,5% do 
biólogo responsável; (3) que somente 1,2%  das fi chas possuem o 
nome científi co do animal recebido (em alguns casos nem o nome 
vulgar completo); (4) que  as fi chas relativas a 2007 não possuíam 

3 Art. 26 - Tendo em vista o disposto nos arts. 2º,5º, 11, 17, 44, 53, e 54 do Decreto nº 
3.179, de 21 de setembro de 1999, o não cumprimento das determinações contidas 
nesta Instrução Normativa, implicará nas seguintes penalidades:

I - advertência, acompanhada de Termo de Notifi cação, para solucionar as irregularida-
des no prazo máximo de 90 (noventa) dias;

II - o não cumprimento do prazo estipulado no inciso anterior implicará no fechamento 
do jardim zoológico ao público até o cumprimento das exigências, bem como aplica-
ção de multas no caso das seguintes infrações:

4 Formulário que fi ca de posse da vigilância patrimonial que preenche os dados cadas-
trais da instituição ou pessoa física que doa ou entrega algum animal na RIOZOO. 
Depois a fi cha é preenchida com os dados técnicos pelo biólogo que recebe o animal, 
que a assina com a pessoa que entrega o animal. (Manual de Normas e Procedimen-
tos para Registro de Animais).



16

identifi cação acerca do tipo de entrada (por exemplo, se decorrente de 
doação, apreensão, etc), em 2008, 13% dos termos passaram a relatar 
esta informação e, em 2009, no período analisado, este percentual 
subiu para 60% correspondendo a 481termos;  (5) que raras são as 
fi chas que apresentam informações sobre o estado do animal.

√ Foi efetuada a comparação entre o número de animais registrados 
nas Fichas de Recebimento e as entradas registradas nos Boletins 
Diários, conforme descrito na TABELA 2.

Tabela 2 : Confronto “Ficha de recebimento”  X  “Boletim Diário” 
– 2007/2008. 

Período

Total 
conforme 
Ficha de 

recebimento

Total 
conforme 
Boletim 
Diário

Diferença

2007 759 323 436

2008 912 171 741

Até ago/09 808 373 435
Fonte: Dados recebidos da Fundação RIOZOO

A diferença apontada, possivelmente, se refere aos animais que deram 
entrada na RIOZOO e não integraram o plantel.

O único registro de entrada destes semoventes é a fi cha de recebimen-
to. Como seus dados não são inseridos no Sisplantel, estes animais 
não recebem nenhuma codifi cação. Com isso, não se consegue 
correlacionar as fi chas de recebimento com as ordens de saída e os 
termos de necropsia. A falta de algum tipo de identifi cação desses 
animais difi culta o controle de sua movimentação. 

√ Segundo a Diretoria Técnica, todos os animais que dão entrada na 
Fundação são examinados. Havendo necessidade de algum procedi-
mento, são abertas as fi chas de tratamento do animal. Portanto, os 
animais que não apresentaram anormalidades não possuem registro 
dos exames efetuados por ocasião de sua entrada.

Constata-se nesta etapa que, sejam animais que integrarão o plantel 
ou não, inexiste uma fi cha individual para estes semoventes, con-
trariando o disposto no art. 9º da IN IBAMA nº 04/02.
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√ Somente os animais que irão integrar o plantel da RIOZOO é que pos-
suem a Ficha de Cadastro Animal5. Este formulário é, atualmente, o 
principal mecanismo de controle de entrada de animais no plantel.

Foram analisadas 419 fi chas referentes ao período de 02/01/07 à 
16/06/09 tendo sido observado que: (1) em 79,71% dos casos não 
existe ou não é possível identifi car o biólogo responsável; (2) 100% 
das fi chas não possuem a identifi cação/aval do conhecimento do 
Gerente de Biologia; (3) não existe uma normatização para inserção 
do nome científi co ou vulgar do animal; (4) somente em 15,03% 
dos casos o campo de observação é utilizado o que signifi ca indícios 
que importantes aspectos do animal podem se perder; (5) as fi chas 
não possuem correlação com a Ficha de Recebimento do Animal, 
consequentemente algumas informações relevantes são perdidas. 

√ Tentou-se correlacionar as entradas constantes da Ficha de rece-
bimento com a Ficha de cadastro sem êxito devido aos seguintes 
problemas: (1) falta da referência da Ficha de Recebimento, na Ficha 
de Cadastro; (2) nomenclatura para caracterização dos animais dife-
rentes ou ausentes em determinados casos; (3) falhas nos documentos 
de saída (Ordem de Saída, Termo de Necropsia) impossibilitando 
a correlação com as Fichas de Recebimento; (4) inexistência, na 
Ficha de Recebimento, de campo para a informação de animais que 
certamente farão parte ou não do plantel, o que limitaria a incerteza 
somente para os casos passíveis de avaliação.

√ Foram localizadas diversas impropriedades em relação ao preen-
chimento das Fichas de necropsia6, tais como: (1) ausência de nu-
meração sequencial nos termos emitidos em 2007, o que impedia a 
verifi cação de possíveis extravios ou ausências; (2) 52% dos termos 
de 2007 não apresentavam a data do óbito preenchida; (3) 76% dos 
termos de 2007 não apresentavam o campo de marcação7/microchip 
preenchido. Este campo, quando preenchido corretamente, permite 
a rápida identifi cação do animal; (4) 88% dos termos, em 2007, não 
apresentaram preenchimento relativo ao nº de registro do Ibama; 
(5) 30% dos termos não apresentavam preenchimento quanto ao 

5 Formulário destinado a registrar a entrada de um espécime no plantel (do Manual de 
Normas e Procedimentos para Registro de Animais da Fundação RIO ZOO);

6 Trata-se do formulário preenchido pelo médico veterinário responsável pela realiza-
ção da necropsia de animal que veio a óbito (Manual de Normas e Procedimentos 
para Registro de Animais da Fundação RIO ZOO;

7 Marcar um animal e identifi cá-lo individualmente de forma segura e inequívoca.
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estado nutricional do animal; (5) 22% dos Termos não continham 
identifi cação acerca do sexo do animal; (6) 37% dos Termos não 
continham identifi cação acerca da idade do animal; (7) 38% dos 
Termos não continham identifi cação acerca da ocasião da morte do 
animal; (8) data de óbito informado divergindo daquela registrada 
no Boletim de Ocorrências da Diretoria Técnica; (9) 52 termos de 
necropsia de 2008, o que corresponde a 11% do movimento anual, 
não foram localizados; (10) não existe uma normatização para in-
serção do nome científi co ou vulgar do animal. Foram encontradas 
fi chas sem o nome vulgar, outras sem o nome científi co ou com o 
nome científi co incompleto. A informatização destes documentos 
poderia evitar este problema com a possibilidade de inserção somente 
de animais constante de uma lista dinâmica pré-cadastrada.

√ Ainda em relação às fi chas de necropsia, chamou a atenção o fato de que 
132 Termos foram emitidos na mesma data: 10/01/2008. Examinando 
estes, constata-se que se referem a óbitos aparentemente ocorridos no 
período de set/2007 a 04/jan/2008 (considerando-se as informações 
disponíveis). Devido ao grande lapso de tempo, todos estes informavam 
que NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR A CAUSA MORTIS 
DEVIDO À AUTÓLISE8 DA CARCAÇA.  Foi constatado ainda 
que nenhum veterinário assinou estes Termos de Necropsia.

Outros 20 termos em 2007 e 94% dos termos localizados em 2008 
não continham preenchimento acerca do diagnóstico fi nal; 

Os Termos de Necropsia são uma das duas fontes de saída do plan-
tel, consequentemente se não forem bem projetadas, preenchidas 
e correlacionadas geram uma série de fragilidades no sistema que 
fi ca desprotegido contra erros e até mesmo eventuais tentativas de 
fraude com lesão ao patrimônio. 

√ Na análise das Ordens de Saída (OS)9, emitidas no período de ja-
neiro de 2007 a agosto de 2009, observou-se que: (1) 83,7% das OS 
não possuem identifi cação do animal ou qualquer correlação com a 
fi cha de recebimento (no caso de não serem animais do plantel); (2) 
nenhuma OS possui menção ao nome científi co do animal.

8 A autólise ou citólise é o processo pelo qual uma célula se autodestrói espontanea-
mente. É incomum em organismos adultos e normalmente ocorre em células danifi -
cadas ou em tecido morrendo. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

9 Documento que registra a saída física de bens de uma forma geral e inclui animais do 
plantel (Manual de Normas e Procedimentos para Registro de Animais da Fundação 
RIO ZOO).
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Isto praticamente impossibilita a realização de testes de auditoria 
para verifi cação de um dos caminhos possíveis do fl uxo de animais 
no plantel. 

√ As Ordens de Saída não são utilizados somente para registrar as saídas 
dos semoventes, mas também inclui todo o tipo de material que sai 
da Fundação (como gêneros alimentícios, materiais de trabalho e 
etc), isto prejudica a existência de um controle efetivo das relevantes 
operações de saída de semoventes;

√ A OS possui um campo para esclarecimento  se o animal retornará 
ou não à RIOZOO. Todavia, não existe nenhuma informação ou 
documento (que poderia ser a Ficha de Recebimento) que comprove 
o retorno destes animais. Inclui-se nesta lista, animais que foram à 
residência de funcionários para cuidados médicos;

√ No confronto do fl uxo das fi chas de entrada com os Boletins Diário 
de Ocorrências10 constataram-se diversas falhas que aponta que este 
Boletim, apesar de funcionar como base de documentos de gestão, 
não apresenta a confi abilidade necessária;

√ O Boletim de Ocorrências Mensal11 da Diretoria Técnica serve de 
base para o preparo do relatório “Resumo do Movimento do Plan-
tel”. A fi m de verifi car a confi abilidade das informações constantes 
no boletim, foram efetuados alguns testes de conformidade nos for-
mulários relativos a 2007 e 2008, tendo sido observadas as seguintes 
inconsistências: (1) divergências entre os totais de óbitos informados, 
de doações recebidas, de nascimentos e aqueles discriminados no 
corpo do Boletim; (2) divergência na informação ou ausência do 
número do IBAMA; (3) divergência entre os óbitos discriminados 
nos boletins e nas Fichas de Necropsia. 

Dando continuidade ao teste de conformidade nos Boletins de ocor-
rência da Diretoria Técnica foi efetuado um confronto entre as Fichas 
de Necropsia e os citados boletins para o período de janeiro/2007 a 
agosto/09, tendo sido observado que o número de óbitos supera, 
em muito, os dados informados nos boletins.

10 Formulário que serve para os responsáveis pelo plantel registrarem todas as ocorrên-
cias do tipo: entradas e saídas do plantel, movimentação de animais entre recintos, 
reprodução, recintos em manutenção etc (Manual de Normas e Procedimentos para 
Registro de Animais da Fundação RIOZOO).

11 Trata-se de um boletim mensal, preparado pela Gerência de Biologia, que discrimina 
todas as entradas e saídas do plantel ocorridas no período, discriminando as ocorrên-
cias, com as datas em que ocorreram e os dados dos animais relacionados.
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√ Ao confrontar os dados transcritos no Boletim de Mensal com o 
Boletim Diário foram verifi cadas entradas registradas no Boletim 
Mensal, mas que não constavam no Boletim Diário e vice-versa.  
Não foi possível, todavia, efetuar o confronto para o período de 
janeiro a julho/2007 uma vez que, conforme informações obtidas, 
estes foram extraviados.

Recomendações

No relatório de auditoria foram apresentadas as seguintes recomen-
dações aos gestores:

√ Providenciar, junto à Sociedade de Zoológicos do Brasil, o acerto 
relativo ao Censo de 2008, no tocante aos saldos inicial e fi nal, bem 
como à movimentação ocorrida no plantel em 2008, enviando a 
esta Corte de Contas cópia do Censo já ajustado, evitando ainda 
novas ocorrências no futuro;

√ Providenciar para que as fi chas de recebimento de animais apre-
sentem numeração sequencial a fi m de evitar a ocorrência de erros 
ou fraudes;

√ Providenciar o correto preenchimento das fi chas de recebimento de 
animais com: o nome científi co do animal recebido, a identifi cação 
clara do recebedor, do biólogo responsável, do tipo de entrada (por 
exemplo, se decorrente de doação, apreensão, etc), e do estado do 
animal;

√ Que sejam criados instrumentos de controle para acompanhamento 
dos animais que dão entrada na RIOZOO;

√ Manter fi chas individuais dos registros médico-veterinários e bio-
lógicos de todos os animais, em atendimento ao disposto no art. 
9º da IN IBAMA nº 04/02;

√ Providenciar o correto preenchimento da Ficha de Cadastro Ani-
mal, buscando ainda fazer referência da Ficha de Recebimento na 
Ficha de Cadastro;

√ Providenciar para que todos os termos de necropsia tenham sua 
causa mortis devidamente apontada, especificando os dados da 
mesma em atendimento ao disposto no art. 10 da IN nº 04/02 
do IBAMA. Deve-se atentar para o correto preenchimento 
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do termo, tais como: nome científico do animal, data efetiva 
do óbito, existência e identificação de marcação ou microchip, 
número de registro do IBAMA e identificação do veterinário 
responsável pela necropsia. Estes termos devem apresentar 
ainda numeração sequencial a fim de se identificar e corrigir 
possíveis extravios ou ausências;

√ Providenciar o correto preenchimento das Ordens de Saída;

√ Providenciar para que os Boletins de Ocorrências (Mensais e 
Diários) relativos ao período de janeiro a dezembro de 2009 apre-
sentem a confi abilidade necessária, uma vez que estes formulários 
infl uenciarão o registro no inventário de semoventes no Balanço 
Patrimonial referente à atual gestão.

Oportunidades de Melhorias

Entendeu-se por oportuno sugerir à jurisdicionada a adoção de algu-
mas medidas:

√ Que se estude a possibilidade de utilização de um documento de 
saída próprio para semoventes e outro para os demais bens (mate-
riais de construção, por exemplo), de forma a facilitar o controle 
de saídas de animais;

√ Submeter os trabalhos de desenvolvimento de uma sistemática de 
valoração do plantel à consideração da Controladoria Geral do 
Município, tendo em vista tratar-se do órgão central do Sistema 
Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria;

√ Buscar defi nir através de normas, diretrizes, instruções ou rotinas, 
publicadas através de instrumento legal próprio, os procedimentos 
a serem seguidos na execução das rotinas consideradas relevantes ao 
controle e salvaguarda do plantel, a fi m de orientar os funcionários, 
padronizar as atividades e reduzir os riscos de ocorrência de erros, 
fraudes e omissões;

√ Que se procure o desenvolvimento de um sistema informatizado 
capaz de funcionar como instrumento efetivo de gerenciamento 
e controle do plantel, buscando ainda estimular a sua utilização 
pelos setores responsáveis.
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O Plantel – Aspectos operacionais

Óbitos

Muito embora o alto percentual de óbitos identifi cado no plantel não 
foi possível investigar a correlação entre estes e as entradas decorrentes 
de apreensões, recolhimento, captura e resgate devido às diversas fragi-
lidades anteriormente identifi cadas nos termos de entrada e saída.

Pôde ser observado, no entanto, que, analisando os termos de necropsia 
que possuíam os quesitos, anteriormente selecionados, preenchidos, 
a maioria dos animais que veio a óbito era de indivíduos jovens ou 
adultos com estado nutricional bom e que não se encontravam, a 
princípio, em tratamento.

Oportunidades de Melhorias

Entendeu-se por oportuno sugerir à jurisdicionada a criação de uma 
rotina junto aos tratadores, uma vez que estes constituem um elo es-
sencial do fl uxo de informações, para que possam preparar um relatório 
diário que registre informações a respeito dos animais que estejam sob 
seus cuidados, tais como modifi cações no comportamento, no apetite, 
nas fezes e nos possíveis ferimentos que eles tenham eventualmente 
sofrido, dentre outros.
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Os objetivos do Jardim Zoológico são a preservação de espécies, educa-
ção ambiental, pesquisa científi ca e intercâmbio com outros jardins zoo-
lógicos. Para que os mesmos possam ser alcançados, a gestão do plantel 
deverá ser pautada na otimização dos recursos humanos, fi nanceiros e 
dos insumos necessários à manutenção da qualidade de vida dos animais 
mantidos em cativeiro. Além disso, faz-se necessária adequada infraes-
trutura física, treinamento de pessoal, assistência veterinária, recursos 
de informática, desenvolvimento e aprimoramento operacional.

No decorrer do trabalho foi identifi cado que:

a. a Fundação não possui uma política ambiental, objetivos e metas 
defi nidas, bem como não efetua um processo de monitoramento e 
avaliação de seus resultados  no tocante ao plantel;

b. a Fundação não possui uma política ambiental, objetivos e metas 
defi nidas, bem como não efetua um processo de monitoramento e 
avaliação de seus resultados  no tocante ao plantel;

c. os mecanismos atuais de controle do plantel possuem inúmeras 
falhas que comprometem a sua confi abilidade e não possibilitam a 
detecção de problemas, tornando-se essencial a introdução de um 
processo de melhoria;

d. a infraestrutura existente no Jardim Zoológico atende razoavelmente 
às suas atividades diárias, entretanto, verifi ca-se a necessidade de 
maiores investimentos destinados a reformas e melhorias em suas 
instalações, treinamento/capacitação dos seus profi ssionais, além da 
criação de um quadro próprio da Fundação RIOZOO; e

e. as fragilidades quanto à segurança também devem ser constantemente 
reavaliadas, de forma a garantir a integridade do seu acervo faunístico.

Por fi m, cópias do  relatório foram  encaminhadas:

I. à Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIO-
ZOO, para que a mesma se posicionasse com relação às oportunida-
des de melhoria propostas, prestasse os esclarecimentos solicitados, 
bem como implementasse as recomendações propostas encami-
nhando ao TCMRJ o plano de ação desenvolvido, acompanhado 
do cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação 
das recomendações efetuadas, com o nome dos responsáveis pela 
implementação dessas medidas;

3. Conclusão
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II. à Secretaria Municipal da Casa Civil, a qual a Fundação encontra-
se atualmente vinculada, dada a necessidade de investimentos a 
serem efetuados;

III. ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente  para ciência 
dos seus membros; e

IV. à Comissão de  Meio Ambiente da Câmara Municipal para conhe-
cimento.

Para leitura completa do Relatório, acesse a página do TCMRJ 
na internet no seguinte endereço:

www.tcm.rj.gov.br


