
ANEXO II  

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÕES 

AMBIENTAIS E MANIFESTAÇÃO, PREVISTAS NESTA RESOLUÇÃO  
*Todos os documentos entregues juntos com os requerimentos de Autorização 

Ambiental  

devem também ser entregues em mídia digital, gravados em CD ou DVD.  

1. Autorização Ambiental para fauna silvestre em cativeiro, no estado do Rio de 

Janeiro, conforme as categorias previstas no art. 3° desta Resolução, exceto para 

Matadouro-Frigorífico de Fauna Silvestre.  

1.1 - Documentos gerais:  
a) Requerimento de Autorização Ambiental para Fauna Silvestre em Cativeiro (Anexo 

VII) preenchido e assinado pelo representante legal ou procurador.  

b) Cópia ou número da AP (SISFAUNA/IBAMA);  

c) Cópia dos documentos de identificação do representante legal do empreendimento 

(Carteira de Identidade - RG e Cadastro de Pessoa Física - CPF);  

d) Cópia do estatuto, contrato social e eventuais alterações, registrado na Junta Co-

mercial do Estado, ou outro documento que comprove a constituição da empresa, e do 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica - CNPJ, no caso 

de pessoa jurídica;  

e) CNPJ ou CPF de produtor rural ou comprovante de inscrição estadual, se produtor 

rural;  

f) Requerimento do representante legal da instituição, somente no caso de Criação 

Científica de fauna silvestre para fins de pesquisa;  

g) Documento da propriedade ou contrato de locação;  

h) Certidão da Prefeitura Municipal declarando que o local e o tipo de empreendimento 

ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do 

solo;  

i) Autorização ou anuência prévia emitida pelo respectivo órgão gestor caso o em-

preendimento ou atividade esteja localizado em unidade de conservação ou terra indí-

gena;  

j) Licença Ambiental, ou ato administrativo emitido pelo órgão ambiental competente;  

k) Croqui de acesso à propriedade;  

l) Planos e projetos, conforme a categoria pretendida, e especificados nos itens 1.2 e 1.3, 

abaixo, deverão ser elaborados e assinados por profissionais legalmente habilitados e 

registrados nos respectivos conselhos de classe;  

m) Alvará de funcionamento, aprovado pela Prefeitura.   

n) Cópia da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos para utilização de recursos 

hídricos, quando couber.  

o) declaração de capacidade econômica com base em estudo de viabilidade financeira 

de manutenção do empreendimento ou atividade, somente no caso de Jardim Zoológico;  



p) anotação de responsabilidade técnica pelo empreendimento, assinada por profissional 

legalmente habilitado;  

q) cópias dos contratos de assistência permanente de médico veterinário, e biólogo, 

tratadores e segurança, somente no caso de Jardim Zoológico;  

r) cópias dos contratos de assistência permanente de médico veterinário e biólogo 

tratadores e segurança, somente no caso dos  Centros de Triagem de Fauna Silvestre e 

Centros de Reabilitação de Fauna Silvestre Nativa. 

1.2 - Projeto arquitetônico contendo:  
a) planta de situação, planta baixa e planta de cortes em escala compatível com a 

visualização da infraestrutura pretendida, assinadas por profissional habilitado; 
2
  

b) memorial descritivo das instalações (piso, substrato, barreira física, abrigos e ninhos, 

sistemas contra fugas, sistemas de comedouros e bebedouros, sistemas de resfriamento e 

aquecimento quando necessários, dimensões dos recintos e equipamentos, dados sobre 

espelho d´água se a espécie exigir, etc);  

c) cronograma de implantação do empreendimento, assinado por profissional habilitado; 
2
  

d) identificação dos recintos de acordo com as espécies pretendidas com indicação da 

densidade máxima de ocupação por recinto; e  

e) medidas higiênico-sanitárias estruturais.  

1.3 - Plano de trabalho contendo:  
a) plantel pretendido ou, no caso de centro de triagem de fauna silvestre e centro de 

reabilitação da fauna silvestre nativa, capacidade de recebimento; 
1
  

b) plano de emergência para casos de fugas de animais, quando couber; 
1
  

c) medidas higiênico-sanitárias; 
1
  

d) dieta oferecida aos animais, de acordo com seu hábito alimentar; 
1
  

e) medidas de manejo e contenção, quando couber; 
1
  

f) sistema de marcação utilizado; 
2
  

g) controle e planejamento reprodutivo; 
2
  

h) cuidados neonatais, quando for o caso; 
2
  

i) modelo de fichas para acompanhamento diário dos animais (procedimentos clínicos e 

cirúrgicos, nutricional e necropsia); e 
2
  

j) quadro funcional pretendido por categoria. 
2
  

1
 Exceto para a categoria Comércio de partes, produtos e subprodutos de fauna 

silvestre. 
2
 Exceto para as categorias Comerciantes de animais vivos da fauna silvestre e 

Comércio de partes, produtos e subprodutos de fauna silvestre.  

 



2. Autorização Ambiental para Transporte de Animais Silvestres em Cativeiro 

(AA-TASC) é concedida para os casos de transporte de espécimes da fauna 

silvestre oriundos de cativeiro. 

a) Requerimento de Autorização Ambiental para Transporte de Animais Silvestres em 

Cativeiro (Anexo VII) preenchido e assinado pelo representante legal ou procurador.  

b) Cópia do RG e CPF do responsável pelo empreendimento de origem do animal;  

c) Cópia do Documento de origem do(s) animal(is) (Nota fiscal, Termo de Depósito, 

etc);  

d) Atestado sanitário do(s) animal(is) a ser(em) transportado(s) (conforme regulamento 

específico)  

e) Manifestação favorável do responsável pelo local de destino, sobre o interesse, 

disponibilidade de recinto e, sempre que couber, a indicação da espécie na AA de fun-

cionamento, para receber o(s) animal(is).  

f) Relação do(s) animal(is) a serem transportados – preencher a tabela no verso do 

Requerimento indicando Nome científico, Nome comum, Quantidade, Sexo, Marcação/ 

Código da anilha.  
 

3. Manifestação para Transporte Temporário de Animais Silvestres é concedida, 

em caráter temporário e precário, para o transporte de espécimes da fauna 

silvestre nativa ou exótica apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente 

às autoridades competentes.  
a) Requerimento de Manifestação para Transporte Temporário de Animais Silvestres 

(Anexo VII) preenchido e assinado pelo representante legal ou procurador.  

b) Cópia do RG e CPF do responsável pelo empreendimento de origem do animal;  

c) Cópia do Documento de origem do(s) animal(is) (Nota fiscal, Termo de Depósito, 

etc);  

d) Atestado sanitário do(s) animal(is) a serem transportados (conforme regulamento 

específico)  

e) Manifestação favorável do responsável pelo local de destino, sobre o interesse, 

disponibilidade de recinto e, sempre que couber, a indicação da espécie na AA de fun-

cionamento, para receber o(s) animal(is).  

f) Relação do(s) animal(is) a serem transportados – preencher a tabela no verso indi-

cando Nome científico, Nome comum, Quantidade, Sexo, Tipo de Marcação/Código da 

marcação.  

 

 


