
Fluxograma para Autorização de Manejo de Fauna para atividades de Criação em Cativeiro de 

Animais Silvestres: 

II - Para empreendimentos que se enquadram no Licenciamento Ambiental Ordinário (LP, LI e LO) 

 

CTF

•Fazer a Inscrição da atividade no Cadastro Técnico Federal - CTF 
https://servicos.ibama.gov.br/index.php/cadastro e gerar uma senha para  os serviços no site do IBAMA.

AP

•Solicitar Autorização  de Manejo Prévia para Criação em Cativeiro de Fauna Silvestre - AP - no Sisfauna 
Informações no endereço  www.ibama.gov.br/perguntas-frequentes/sistema-nacional-de-gestao-da-fauna-
silvestre-sisfauna e cadastro no  endereço https://servicos.ibama.gov.br/

LP

•De posse da AP emitida pelo Sisfauna,  solicitar a Licença Prévia - LP - ao IEMA, conforme Decreto Estadual  N°
1777-R, de 09/01/2007  e enquadramento do empreendimento.  

AI

•De posse da LP, solicitar a Autorização  de Manejo para Instalação de Criação em Cativeiro de Fauna Silvestre -
AI - no Sisfauna

•Após solicitar AI no Sisfauna, abrir processo físico no IEMA para Autorização de Manejo de Fauna apresentando 
a documentação necessária, conforme Termo de Referência  disponível no site www.meioambiente.es.gov.br

LI
•De posse da AI, solicitar Licença de Instalação - LI - ao IEMA

Instalação
•De posse da AI e da LI, instalar o empreendimento.

VT
•Após instalação, solicitar Vistória Técnica - VT, por meio do Sisfauna

LO e AM

•Após a aprovação  no Sisfauna das instalações , analisadas na Vistoria Técnica , solicitar a Licença de  Operação -
LO - ao IEMA e a Autorização de Manejo para Criação de Fauna Silvestre - AM no Sisfauna

Boleto

• Após a homolagação da AM no Sisfauna,  ficará disponível no Sisfauna o boleto para pagamento da taxa de 
serviço, sendo que após o pagamento do mesmo,  a AM  estará disponível para impressão. 

•Protocolar cópia da AM junto ao processo de Licenciamento Ambiental

Operar

•De posse da AM e da LO, e somente neste caso, os animais poderão ser alocados no empreendimento e o 
mesmo poderá iniciar a sua operação.


