
RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº 006/2017-CESMARH, 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

Instituir  a  normatização  e  cadastramento
obrigatório  de  todas  as  áreas  existentes  de
soltura  e  monitoramento,  no  âmbito  do
Estado  de  Goiás  e  define,  no  âmbito  da
SECIMA,  os  procedimentos  autorizatórios
para  cadastramento  dessas  áreas,  vistorias,
fiscalizações  e  demais  providências  que
couber.

O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  ESTADUAL DE  SANEAMENTO,  MEIO  AMBIENTE  E
RECURSOS HÍDRICOS – CESMARH, no uso das atribuições legais dispostas na Lei Estadual nº 19.574, de
29 de  dezembro  de  2016,  art.  1º,  inc.  VI,  letra  “a”,  ponto  2.5,  e  nos  termos  do  Inciso  II,  §  1º,  art.  40  da
Constituição Estadual;

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 18.746/2014, que define como competência da Secretaria de Estado
de  Meio  Ambiente,  Recursos  Hídricos,  Infraestrutura,  Cidades  e  Assuntos  Metropolitanos  a  formulação  e
execução da política estadual do meio ambiente, entre outras;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna e
dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e
sanções administrativas ao meio ambiente,  estabelece o processo administrativo federal  para apuração destas
infrações, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar nº. 140/2011, e a necessidade de dar continuidade em
atender o Acordo de Cooperação Técnica com o IBAMA, para gestão de recursos faunísticos;

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº. 18.102/2013; que dispõe sobre as infrações administrativas ao meio
ambiente e respectivas sanções, institui o processo administrativo para sua apuração no âmbito estadual e dá
outras providências;

CONSIDERANDO o contido na Lei Estadual nº. 14.241/2002, que dispõe sobre a proteção da fauna
silvestre no Estado de Goiás e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de atender a demanda de destinação de animais silvestres oriundos de
resgates, entregas voluntárias, translocações e fiscalização de fauna silvestre no âmbito do estado de Goiás;

CONSIDERANDO a  necessidade  de estabelecer  critérios,  padronizar  e  normatizar  os  procedimentos
relativos ao cadastramento de áreas de soltura de animais silvestres no Estado de Goiás e o que consta no Processo
SEI nº 201700017002794;

RESOLVE: 
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Art. 1º Instituir a normatização e cadastramento obrigatório de todas as áreas de soltura e monitoramento
no âmbito do Estado de Goiás, em sistema eletrônico próprio a ser disponibilizado pela Secretaria de Estado de
Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA.

CAPÍTULO I

DA CARACTERIZAÇÃO

Art. 2º As ações de uso, manejo e proteção dos recursos faunísticos, no âmbito do Estado de Goiás, e nos
demais instrumentos que lhe couber, promovidas por esta Secretaria serão executadas com base nas orientações e
princípios estabelecidos neste regulamento em consonância com a legislação pertinente.

Art. 3º As áreas de soltura e monitoramento cadastradas são exclusivas para a realização de solturas de
animais silvestres nativos provenientes de centros de triagem/reabilitação de animais silvestres, resgates, entregas
voluntárias,  translocações,  fiscalização  de  fauna  silvestre,  reintrodução  e/ou  programas  de  revigoramento
populacional, sendo que a destinação deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ambiental competente ou
outro órgão componente do SISNAMA, via sistema eletrônico próprio, sempre respeitando a ocorrência natural
das espécies na região.

CAPÍTULO II

DAS DEFINIÇÕES

Art. 4º Para efeito desta Resolução adotam-se as seguintes definições:

I  –  espécie:  conjunto  de  indivíduos  semelhantes  e  com potenciais  reprodutivos  entre  si,  capazes  de
originarem descendentes férteis, incluindo aqueles que se reproduzem por meios assexuados;

II – espécime: indivíduo vivo ou morto,  de uma espécie, em qualquer fase de seu desenvolvimento,
unidade de uma espécie;

III  –  espécime  híbrido:  são  aqueles  espécimes  resultantes  de  procriação  de  duas  espécies  distintas
geralmente pertencentes ao mesmo gênero. Podendo também ser o resultado do cruzamento entre duas populações
isoladas de uma mesma espécie, ou entre duas subespécies

IV – fauna doméstica: conjunto de espécies da fauna cujas características biológicas, comportamentais e
fenotípicas  foram alteradas  por  meio  de  processos  tradicionais  e  sistematizadas  de  manejo  e  melhoramento
zootécnico tornando-as estreita dependência do homem, podendo apresentar fenótipo variável, mas diferente da
espécie silvestre que os originou;

V –  fauna  silvestre  exótica:  conjunto  de  espécies  cuja  distribuição  geográfica  original  não  inclui  o
território brasileiro e suas águas jurisdicionais,  ainda que introduzidas,  pelo homem ou espontaneamente,  em
ambiente natural, inclusive as espécies asselvajadas e excetuadas as migratórias;

VI – fauna silvestre nativa: todo animal pertencente à espécie nativa, migratória e qualquer outra não
exótica, que tenha todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas
jurisdicionais brasileiras;

Rua 82, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 1° andar, Leste – Centro
Fone: (62) 3201-5155 – CEP: 74.015-908 - Goiânia – GO - www.secima.go.gov.br

CESMARH/RES.06

http://www.secima.go.gov.br/


VII – parte ou produto da fauna silvestre: pedaço ou fração originário de um espécime da fauna silvestre
que não tenha sido beneficiado a ponto de alterar sua característica, forma ou propriedade primaria, como por
exemplo: carcaça, carne, víscera, gordura, ovo, asa, pele, pelo, pena, pluma, osso, chifre, corno, sangue, glândula,
veneno, entre outros;

VIII – centro de triagem de fauna silvestre  – CETAS: empreendimento de pessoa jurídica de direito
publico ou privado, com finalidade de receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e destinar
fauna silvestre proveniente da ação da fiscalização, resgates ou entrega voluntária de particulares, sendo vedada a
comercialização;

IX – centro de reabilitação da fauna silvestre nativa – CRAS: empreendimento de pessoa jurídica de
direito publico ou privado, com finalidade de receber, identificar, marcar,  triar, avaliar,  recuperar, reabilitar  e
destinar  espécimes  da  fauna  silvestre  nativa  para  fins  de  reintrodução  no  ambiente  natural,  sendo vedada  a
comercialização;

X – destinação imediata: ações planejadas ou coordenadas de destino de animais silvestres realizadas
após avaliação técnica que indique dispensa da necessidade de intervenção ou manutenção do espécime;

XI – destinação mediata: ações planejadas ou coordenadas de destino de animais silvestres realizadas, em
geral, após procedimentos de triagem e reabilitação do animal por técnicos capacitados;

XII – entrega voluntária: ato espontâneo realizado pelo cidadão ao entregar um animal silvestre que tenha
socorrido ou estava em sua posse, de forma ilegal;

XIII  –  reabilitação:  ação  planejada  que  visa  à  preparação  e  ao  treinamento  de  animais  que  serão
reintegrados ao ambiente natural;

XIV –  readaptação:  adaptação  dos  espécimes  às  condições  diversas  daquelas  do  ambiente  anterior,
incluindo as condições físicas, como temperatura e umidade, necessariamente sendo promovidas adaptações a
atributos comportamentais inerentes à espécie, como recondicionamento a voo ou busca por alimentos;

XV – reintrodução: ação planejada que visa a reestabelecer uma espécie em área que foi,  em algum
momento, parte da sua distribuição geográfica natural, da qual foi extirpada ou extinta;

XVI – resgate: captura ou recolhimento, por autoridades competentes, de animais silvestres em vida livre
em situação de risco ou que estejam em conflito com a população humana;

XVII – revigoramento populacional: soltura de espécimes de uma determinada espécie, com a intenção de
aumentar o número de indivíduos de uma população, em seu habitat e distribuição geográfica original, através de
ação planejada que, preferencialmente, após a realização de projetos de experimentação, pautada em experiência
acumulada e conhecimentos técnico-científicos em uma área onde já existam outros indivíduos da mesma espécie;

XVIII – soltura experimental: ação planejada com coleta sistemática de dados para aperfeiçoamento ou
proposição de metodologias visando ao desenvolvimento de procedimentos para soltura.

XIX  –  translocação:  ação  que  visa  restabelecer  uma  espécie  à  sua  distribuição  geográfica  original,
aumentar  o  núcleo  reprodutivo  de  uma  população  em declínio,  preencher  habitats  vazios,  estabelecer  novas
populações ou salvar indivíduos de áreas a serem destruídas ou fragmentadas.
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XX  –  áreas  de  soltura  e  monitoramento:  são  locais  previamente  cadastrados  e  identificados,
ecologicamente adequados para a soltura de animais silvestres; podendo a depender das circunstâncias serem
monitorados por determinado período.

XXI – autorização para área de soltura  e monitoramento – ASM: ato administrativo autodeclaratório
emitido pelo órgão ambiental competente ou outro órgão componente do SISNAMA, via sistema on-line próprio,
que especifica os dados de cadastramento da propriedade rural, dados das espécies pretendidas pelo proprietário e
respectivos quantitativos, condicionantes ambientais, finalidade da mesma, e aprova a sua localização. A ASM não
autoriza a instalação, operacionalização ou recebimento prévio de animais sem tácita emissão de autorização de
transporte;

XXII – autorização de transporte para destinação para área de soltura – ATS: ato administrativo emitido
pelo órgão ambiental competente ou outro órgão componente do SISNAMA, via sistema on-line próprio, que
especifica as espécies destinadas, respectivos quantitativos, marcações dos animais e condicionantes ambientais,
finalidade da mesma.

XXIII – criadouros: áreas dotadas de instalações capazes de possibilitar o manejo, a reprodução, a criação
ou  recria  de  animais  pertencentes  à  fauna  silvestre  nativa  e/ou  exótica,  em  condição  ex-situ devidamente
autorizadas pelo órgão ambiental competente.

CAPÍTULO III

SEÇÃO I

DAS RESPONSABILIDADES DAS ÁREAS DE SOLTURA E MONITORAMENTO

Art.  5º A Autorização  para  Área  de  Soltura  e  Monitoramento  –  ASM,  será  emitida,  com base  nas
informações  constantes  no  cadastro  on-line  preenchido  pelo  proprietário  rural  ou  responsável  técnico  da
propriedade rural, e não dispensa e nem substitui, qualquer outro documento exigido pela Legislação Federal,
Estadual ou Municipal, que se faça pertinente.

Art.  6º  A ASM, refere-se  tão  somente  aos  locais  e  às  atividades  previstas  neste  documento  e  mais
nenhuma outra finalidade ou atividade que não esteja contemplada no mesmo.

Art. 7º  O proprietário rural da área é responsável pela manutenção, segurança e bem-estar dos animais
silvestres destinados à área de soltura cadastrada e qualquer dano a integridade física causada aos espécimes,
ocorridos na Área de Soltura Cadastrada, são de inteira responsabilidade dos favorecidos pela ASM.

Art.8º O órgão responsável reserva-se no direito de revogar a Autorização no caso de descumprimento de
suas condicionantes ou de qualquer dispositivo que infrinja a legislação ambiental vigente, assim como a omissão
ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiam a sua expedição, ou superveniência de graves riscos
ambientais e de saúde pública.

Art.9º Qualquer ato que venha infringir a legislação ambiental vigente e que não esteja de acordo com as
exigências técnicas será de inteira responsabilidade do responsável pela área de destinação, ficando o mesmo
sujeito as sanções legais cabíveis aplicáveis.
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Art. 10  Em caso de necessidade modificações no cadastro da ASM, por solicitação do proprietário, o
órgão ambiental competente deverá ser comunicado oficialmente com antecedência mínima de 30 (trinta) dias
antes da realização da 1° destinação.

Parágrafo único – Em caso do proprietário necessitar de alterações referentes a ASM após a 1º destinação, como
inclusão e/ou exclusão de espécies da ASM, o órgão ambiental competente deverá ser comunicado em no máximo
30 dias antes da próxima destinação, para efetuar a devida alteração.

Art. 11. As ASM e todas as ATS emitidas para a área de soltura pelo órgão ambiental competente ou outro
órgão componente do SISNAMA deverão estar disponíveis na propriedade.

SEÇÃO II

DOS PRAZOS

Art. 12 A Área de Soltura e Monitoramento, após finalização do cadastro, terá expedida a ASM, que terá validade
de 2 anos a contar da data de emissão da mesma em sistema on-line próprio.

§ 1º A destinação de animais para Área de Soltura, fica dependente da Autorização estar com o prazo de validade
vigente.

§ 2º Após vencimento da ASM, é facultado ao proprietário solicitar nova emissão da ASM, com prazo de validade
igual a anterior.

§ 3º Durante o prazo de vigência da ASM, é facultado ao órgão ambiental competente ou órgão componente do
SISNAMA, destinar ou não animais área de soltura cadastrada.

Art.13, As autorizações de transporte para destinação para área de soltura – ATS, serão emitidas exclusivamente
em sistema on-line próprio, e terão validade máxima de até 90 dias.

§ 1º Apenas os órgãos ambientais competentes ou órgãos componentes do SISNAMA, devidamente cadastrados
em sistema online para Soltura e Monitoramento, poderão destinar e transportar animais silvestres as áreas de
soltura e monitoramento cadastradas, munidos da respectiva Autorização de Transporte para Destinação para Área
de Soltura e Monitoramento – ATS

§ 2º Validade da ATS, será definida no ato da emissão da mesma, desde que tecnicamente pertinente, sendo o seu
prazo de vigência condicionado a necessidade dos espécimes destinados de terem sua condição de “selvagens”
plenamente restabelecidas e estejam aptos a soltura.

CAPÍTULO IV

DA CONDIÇÕES PARA SOLTURA E DESTINAÇÕES

Art. 14 Os espécimes da fauna silvestre serão objeto das seguintes modalidades de destinação:

I – imediata:

a) soltura; ou

b) criadouro;

II – mediata:
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a) soltura experimental;

b) revigoramento populacional;

c) reintrodução;

d) criadouro; ou

e) para fins de pesquisa, educação ou treinamento.

Art. 15 A soltura é o ato de restituir o espécime ao seu ambiente natural de distribuição geográfica e
ambiental.

§ 1º A soltura de animal da fauna silvestre nativa na natureza poderá ser realizada quando o espécime
tiver sido:

a) apreendido em ações de fiscalização;

b) resgatado;

c) translocado;

d) entregue voluntariamente às autoridades competentes.

§ 2º O espécime da fauna silvestre nativa somente poderá retornar imediatamente à natureza quando, de
forma isolada ou concomitante:

a) for recém-capturado na natureza;

b) houver comprovação do local de captura na natureza;

c) a espécie ocorrer naturalmente no local de soltura;

d)  não  apresentar  problemas  morfológicos,  fisiológicos  ou  comportamentais  que  impeçam  sua
sobrevivência ou retorno à vida livre;

e)  for  recém-encaminhado  a  Centros  de  Triagem  e/ou  Centros  de  Reabilitação,  e  se  enquadre  nas
determinações dos parágrafos 1º a 4º deste Artigo, que esteja isolado de outros animais e não padeça de nenhuma
enfermidade.

§ 3º A verificação de atendimento aos quesitos deverá ser realizado por técnico habilitado que detenha
conhecimento sobre a espécie.

§ 4º No caso de animais silvestres da fauna silvestre nativa apreendidos pelo órgão ambiental ou outro
órgão componente do SISNAMA, a destinação imediata e sumária, sem manifestação da autoridade competente
para  o  julgamento  da  infração  administrativa  ambiental  que  originou a  apreensão,  poderá  se  dar  em até  90
(noventa) dias da apreensão.

§ 5º Os animais da fauna silvestre nativa, com ocorrência em território goiano, apreendidos vivos, serão,
prioritariamente, libertados em seu habitat, conforme determina o art. 25 da Lei Federal nº 9.605/1998 com as
alterações promovidas pela Lei nº 13.052/2014, nos termos do Art.107 do Decreto Federal nº 6514/2008 e em
consonância com o Art.44 da Lei Estadual nº 18102/2013.
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§ 6º Após o prazo a que se refere o §4º, a destinação dos animais silvestres da fauna nativa brasileira
poderá  se  dar  a  qualquer  tempo,  mediante  atendimento  das  condições  e  dos  procedimentos  previstos  nesta
Resolução, a qual deverá ser precedida da manifestação da autoridade julgadora competente.

§ 7º O responsável pelo CETAS/CRAS, nos casos a que se refere o §4º deste artigo, poderá solicitar
manifestação da autoridade julgadora competente, apresentando os motivos sobre a conveniência e oportunidade
para se proceder a destinação sumária pretendida.

§ 8º A autoridade julgadora competente deverá se manifestar no prazo de até 15 (quinze) dias sobre a
solicitação a que se refere o §4º, devendo essa manifestação ser encaminhada também por mensagem eletrônica ao
solicitante de modo a, se for o caso, agilizar os procedimentos para efetivação da destinação.

§ 9º  O espécime da fauna silvestre  exótica não poderá,  sob nenhuma hipótese,  ser  destinado para o
retorno imediato ou mediato, à natureza ou soltura.

§ 10º O espécime da fauna silvestre híbrido não poderá, sob nenhuma hipótese, ser destinado para o
retorno imediato ou mediato, à natureza ou soltura.

§  11º  As  áreas  de  soltura  as  quais  os  animais  serão  destinados  devem ser  escolhidas  de  maneira  a
minimizar possíveis efeitos negativos sobre populações naturais. Por consequência, não serão autorizadas áreas
que estejam muito próximas e/ou dentro de Unidades de Conservação e suas zonas de amortecimento, Terras
Indígenas e Territórios Quilombolas.

§  12º  Qualquer  propriedade  que  venha  a  solicitar  a  ASM,  só  será  contemplada  com a  Autorização
mediante a estar no mínimo inscrito no Cadastro Ambiental Rural-CAR.

§ 13º Os animais ameaçados de extinção devem ser tratados de maneira especial, caso a caso, seguindo
recomendações de comitês nacionais ou internacionais e/ou Planos de Ação Nacionais para Conservação das
espécies.

§  14º  Todo  e  qualquer  animal  considerado  apto  para  soltura  poderá  ser  seguramente  identificado  e
individualmente marcado, no mínimo, com anilhas, brincos ou tatuagens, para permitir monitoramento posterior,
mesmo que fortuito ou esporádico.

§ 15º Na impossibilidade das marcações definidas no §14º, poderá ser utilizado, em caráter excepcional,
tinta atóxica e colorida para distinguir os animais soltos na natureza.

§ 16º O procedimento de qualquer tipo de soltura deve ser autorizado por técnico responsável, que deverá,
no mínimo:

a) identificar corretamente o animal no nível de espécie ou, quando houver, a subespécie;

b) avaliar a origem e o histórico do animal;

c) identificar se a área de soltura é de distribuição geográfica natural da espécie/subespécie (pelo menos
historicamente) e preferencialmente não ser borda de ocorrência;

d) considerar animais com estrutura social e territorialidade;
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e) avaliar antropomorfização comportamental, condições fisiológicas e comportamentais (hábito, ritmo
circadiano, idade, voo, vocalização, ato de fuga, alimentação, entre outros);

f) avaliar a época do ano mais apropriada para soltura das espécies, considerando disponibilidade de
alimento (floração, frutificação e abundância de presas), horário do dia, migração da espécie, entre outros;

g) avaliar tamanho, qualidade do habitat de soltura, e se possível, capacidade de suporte do local;

h) avaliar, se necessário, a densidade da população na localidade de soltura;

i) avaliar pressões sobre a espécie no local (predação, caça e outras ações antrópicas e não antrópicas);

j) avaliar, se possível, a genética e condições parasitárias dos animais a serem soltos e da população da
localidade.

§17º Deverá ser levado em consideração, com extremo rigor, as condições elencadas no §16°, com vistas
a evitar qualquer favorecimento na destinação dos animais para as áreas de soltura e monitoramento.

Art. 16 As solturas imediatas serão registradas em sistema próprio, onde poderão ser gerados relatórios
técnicos contendo informações, no mínimo:

I – a identificação taxonômica do espécime;

II – tipo de marcação quando for o caso;

III – a identificação do proprietário da área;

IV – números de autorizações de solturas emitidas para a ASM;

V – quantidades e espécies soltas nas ASM;

VI – dados georreferenciados baseados no sistema de referência de coordenadas geográficas;

Art.17  A soltura mediata deverá ser realizada em áreas de solturas cadastradas junto à SECIMA, em
sistema on-line próprio para tal finalidade.

Art. 18. As solturas mediatas com finalidade de experimentação deverão ser realizadas conforme projeto
com objetivo de verificar o sucesso da soltura, observados os protocolos conforme Anexo I, apresentados em
procedimento administrativo próprio.

Art.  19 As  solturas  mediatas  com  o  objetivo  de  reintrodução  deverão,  preferencialmente,  ser
desenvolvidas  em conjunto  com pesquisadores,  instituições  de  pesquisa  ou  órgãos  gestores  de  Unidades  de
Conservação para melhor controle, monitoramento, execução e avaliação dos resultados, conforme Anexo I.

Art. 20  A destinação de animais silvestres da fauna nativa brasileira apreendidos que não tiverem sido
objeto de destinação imediata e sumária deverá ser priorizada e encaminhada, conforme disposto no Art.  72,
Inciso VII da Lei Estadual nº 18.102/2013.

§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput, deverá ser priorizada a destinação de espécimes conforme
os seguintes critérios:

I – espécies-alvo de Plano de Ação Nacional – PAN;
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II – espécies ameaçadas conforme listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção, lista CITES e demais
normas legais vigentes;

III  –  espécimes  que,  de  acordo  com órgão  ambiental  competente  e  demais  órgãos  componentes  do
SISNAMA, devidamente justificados devam ter seu processo priorizado para proceder a destinação sob risco de
prejuízo em sua reabilitação.

§ 2º O responsável pelo órgão ambiental competente deverá definir as prioridades de destinação com base
nos  critérios  estabelecidos  no  §1º  e  poderá  valer-se  dos  mesmos  critérios  para  solicitação  e  priorização  de
destinação sumária, conforme previsto no §16º do art. 15.

Art.  21  A destinação  para  criadouros  será  realizada  após  manifestação  do  órgão  responsável  pelo
processo de autorização do criadouro.

§ 1º A comunicação da transferência ao órgão responsável pelo processo de autorização do criadouro que
receber o espécime destinado deverá ser enviada pela órgão ambiental competente em até quinze dias após a
transferência do animal, para que seja juntada a ATS ao processo do criador.

§ 2º Todos os animais deverão receber marcação individual antes da destinação para criadouro, devendo a
marcação ser informada no documento de transferência do espécime, respeitando-se os termos do Anexo III.

Art. 22 A destinação de espécimes vivos para instituições de pesquisa, educação e centros de treinamento
será realizada mediante aprovação de projeto por responsável do órgão ambiental competente e emissão tácita de
autorização, a partir da solicitação da entidade interessada.

§ 1º A destinação a que se refere o  caput dependerá de projeto e justificativa a ser apresentada pelo
solicitante.

§  2º  A destinação  de  espécimes  vivos  não  exime  o  solicitante  do  cumprimento  das  normas  que
regulamentam a pesquisa, em especial a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, a Lei nº 11.794,
de 8 de outubro de 2008, e a Instrução Normativa ICMBio nº 3, de 1º de setembro de 2014, e demais normas que
se fizerem pertinentes.

Art. 23 Espécimes híbridos ou exóticos que não forem destinados na forma dos arts. 21 ou 22, poderão
ser utilizados para fins de reabilitação dos animais alojados no CETAS.

Art. 24 Espécimes que vierem a óbito poderão ter suas carcaças destinadas a pesquisadores, instituições
de pesquisa ou ensino que se manifestarem formalmente pelo interesse no recebimento, desde que previamente
autorizados pelos órgãos ambientais competentes.

§ 1º As carcaças não destinadas na forma do  caput deverão ser destinadas em conformidade com as
normas vigentes.

§ 2º As destinações na forma deste artigo deverão ser formalizadas e registradas.

§ 3º As destinações na forma deste artigo, só poderão ser realizadas desde que com identificação de
origem e destino, e que não impliquem em maus tratos.
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§ 4º  O fornecimento de  material  biológico  para fins científicos,  por si  só,  não autoriza o acesso ao
patrimônio genético, que devera respeitar legislação específica.

Art. 25 No caso de furto/roubo ou captura de animais silvestres na área de Soltura e Monitoramento, para
apuração dos fatos, o proprietário deverá comunicar imediatamente ao órgão ambiental competente e realizar
Boletim de Ocorrência.

CAPÍTULO V

DOS RECINTOS DAS ÁREAS DE SOLTURA

Art.26 As  áreas  de  soltura  e  monitoramento  serão  avaliadas  quanto  à  viabilidade  de  terem animais
destinados as mesmas, por técnicos habilitados dos órgãos ambientais, através de vistoria técnica in loco e prévia
aprovação de projeto de recinto pelas equipes técnicas dos órgãos ambientais competentes.

Parágrafo único – O interessado em cadastrar sua propriedade e ser autorizado como ASM não poderá ter sido
considerado culpado, em processo administrativo ou judicial transitado em julgado, cuja punição ainda esteja
cumprindo, nos termos do inciso X do Artigo 3° do Decreto Federal nº 6.514/2008, no inciso X do Artigo 6º da
Lei Estadual 18.102/2013 ou no inciso XI do Artigo 72 da Lei 9.605/1998.

Art.  27 As  áreas  de  soltura  e  monitoramento  de  animais  silvestres  devem apresentar  no  mínimo as
seguintes características para serem cadastradas:

I – Existência de remanescentes vegetacionais significativos;

II – Existência de nascentes e corpos d'água, entre outras;

III – Estar inscrita no CAR.

IV –  Não estar  dentro  dos  limites  e  zonas  de  amortecimento  de  Unidade  de  Conservação  Proteção
Integral, Terras indígenas ou territórios quilombolas;

V – Ter responsável para os cuidados diários aos animais destinados a área de soltura.

Art. 28 As áreas de soltura autorizadas estarão aptas para o recebimento de animais silvestres após a
construção  do  viveiro  de  aclimatação  e  soltura,  onde  os  animais  recebidos  deverão  obrigatoriamente  estar
devidamente acompanhados da Autorização de Transporte e Soltura.

Art. 29 Os Recintos de aclimatação e soltura poderão ser construídos a partir  de recurso próprio do
proprietário da área de soltura e os animais poderão ser mantidos as custas do mesmo, conforme declarado no
Cadastramento da área de Soltura.

Art. 30 Caso o proprietário onde se encontra a ASM não possua recurso para construção dos recintos e
manutenção dos animais, ficará facultado aos órgãos ambientais competentes e demais órgãos do SISNAMA,
viabilizar o mesmo através de fonte de recurso próprio oriundo da legislação vigente para tal finalidade, desde que
possível.

Art. 31 O recintos a serem construídos nas áreas de soltura deverão obrigatoriamente atender no mínimo
os parâmetros estabelecidos nos modelos de projeto contidos nos Anexos V e VI.
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Art. 32 Os recintos com as finalidades de destinação que visem atender os itens previstos nos Artigo 14,
Inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, passarão por prévia apreciação do órgão ambiental competente para serem
instalados e poderão ter projeto específico fora dos parâmetros mínimos estabelecidos nos anexos V e VI, desde
que autorizados pelo órgão ambiental competente.

CAPÍTULO VI

DOS USUÁRIOS INTERNOS DO SISTEMA

Art.33 Para fins de segurança e responsabilidade do sistema on-line e os dados de natureza sigilosa
contidos no mesmo, o acesso dos usuários dos órgãos ambientais competentes e demais órgãos componentes do
CONAMA, que optarem por serem usuários do sistema on-line de cadastramento de áreas de soltura, só serão
concedidos mediante assinatura do usuário e do chefe do órgão ao qual pertence, e posteriormente envio de ofício
a SECIMA endereçados ao chefe imediato da Gerência de Fauna e Recursos Pesqueiros da SECIMA, para fins de
controle e cadastramento dos usuários.

§1º O modelo do termo de responsabilidade está disponível no Anexo IV.

§2º Para fins de segurança das informações contidas no sistema on-line, só serão cadastrados servidores
efetivos dos órgãos ambientais competentes e dos demais órgãos componentes do SISNAMA.

§3º Os dados são para uso exclusivo do órgão governamental a que está vinculado, não podendo divulgá-
los ou repassá-los a terceiros.

§4º O usuário interno deverá solicitar o cancelamento do seu acesso, logo deixe de exercer a função ou de
pertencer ao órgão a que está vinculado.

§5º  Em  caso  de  quebra  de  sigilo  e  do  termo  de  responsabilidade,  o  usuário  ficará  sujeito  à
responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor.

§6º Fica facultado a SECIMA aprovar ou não a liberação de acesso aos usuários internos, desde que
devidamente justificado.

CAPÍTULO VII

DA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO

Art.  34 A  vistoria  técnica  necessária  para  avaliação  das  áreas  a  serem  cadastradas,  além  das
características contidas no Art.27, deve observar:

I  – As espécies de animais e plantas que ocorrem no local,  podendo ser  consultados também dados
secundários;

II – Caracterização fitofisionômica da vegetação e de seu estado de conservação;

III – Conectividade com remanescentes de vegetação nativa;

IV – O tamanho da propriedade;

V – Caracterização das áreas de uso e ocupação do solo da propriedade e no entorno;

VI – Indicação das espécies ou grupos para as quais a área é adequada.
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VII – Proximidade de Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Territórios quilombolas.

Art.35 Após vistoria, o órgão ambiental competente deverá elaborar respectivo relatório, o qual deverá
conter, no mínimo, as seguintes informações:

I – identificação do proprietário e da propriedade;

II – data ou período de realização da vistoria e identificação da equipe técnica que participou da visita;

III – confirmação das coordenadas geográficas de localização da área e, caso necessário, complementação
das informações do mapa ou croqui lançado no sistema on-line próprio;

IV – descrição geral da área, que contemple informações como o tamanho da propriedade, caracterização
fitofisionômica da vegetação e de seu estado de conservação, caracterização das áreas de uso e ocupação do solo,
existência de nascentes e corpos d'água, entre outras;

V – obtenção de registros fotográficos da área, sendo recomendável a obtenção de fotos do acesso ao
local, da sede da propriedade, das áreas de reserva legal e de preservação permanente, das áreas onde há uso ou
ocupação do solo, entre outras;

VI  –  avaliação  técnica  quanto  à  conectividade  da  área  em  relação  a  corredores  de  ligação  entre
remanescentes de vegetação nativa e indicação das espécies para as quais a área é adequada;

VII – descrição física de viveiros de ambientação pré-soltura, quando couber;

VIII – posicionamento técnico indicando se a área é adequada para Homologação da ASM.

§1º As áreas aprovadas serão homologadas no sistema on-line e estarão aptas para destinação.

§2º A aprovação da área de soltura, ficará condicionada a aprovação das espécies passíveis de serem
soltas nessa área.

Art. 36 As áreas autorizadas, após vistoria técnica, serão elencadas a serem contempladas para receberem
animais objeto de soltura.

Parágrafo único  – Para  fins de atender  os critérios  de destinação do  caput deste  artigo,  deverão  ser
seguidas as regras estabelecidas no Artigo 15, § 16ºe § 17º.

Art. 37 As ações de vistoria ou de fiscalização poderão ocorrer a qualquer tempo, sem notificação prévia,
objetivando-se  constatar  a  observância  à  legislação  vigente,  obrigando-se  o  proprietário  ou  responsável  pela
propriedade a não opor obstáculos, ressalvados os horários previstos em Lei.

§ 1º Em caso de real necessidade de constatação marcação individual dos animais presentes no recintos
serão contidos preferencialmente pelo agente do órgão ambiental, habilitado e com experiência com o manejo.

§  2º  O  proprietário  ou  responsável  pela  propriedade  que  dificulte  ou  impeça  a  ação  de  vistoria  ou
fiscalização prevista no caput deste artigo incorre em infração nos termos do Artigo 77 do Decreto n. 6.514/2008,
demais normas pertinentes.
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Art. 38 A inobservância e/ou descumprimento desta Resolução implicará na aplicação das penalidades e
sanções previstas na Lei Federal nº 9.605/1998, Decreto Federal nº 6.514/2008, Lei Estadual nº 18.102/2013 e
demais normas que se fizerem pertinentes.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  39 As  áreas  de  soltura  cadastradas  e  autorizadas  no  sistema  on-line  poderão  ser  desativadas  a
qualquer tempo, mediante justificativa do órgão ambiental competente.

Art. 40 O decurso do prazo das ASM sem a manifestação e destinação autorizada pelo órgão ambiental
competente ou outro órgão componente do SISNAMA, não implica na emissão tácita da autorização de transporte
e soltura, e consequente recebimento de animais da fauna silvestre nativa desprovidos da mesma.

Art.  41  A SECIMA,  no  prazo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias,  a  partir  da  data  de  publicação  desta
Resolução, providenciará o desenvolvimento e implementação do sistema informatizado para cumprimento do
disposto nesta Resolução.

Art. 42 Os casos omissos na aplicação desta norma serão resolvidos pela SECIMA, Superintendência de
Proteção Ambiental e Unidades de Conservação, através da Gerência de Fauna e Recursos Pesqueiros - GFRP.

Art. 43 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,
INFRAESTRUTURA,  CIDADES  E  ASSUNTOS  METROPOLITANOS-SECIMA,  em  Goiânia,  aos
dias_____ do mês de dezembro do ano de 2017.

Vilmar da Silva Rocha

Presidente

Rogério Fernandes Rocha

Secretário-executivo
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ANEXO I 

Soltura para experimentação, revigoramento populacional ou reintrodução 

O projeto de soltura  mediata com finalidade de experimentação, revigoramento populacional ou reintrodução
deverá ser formulado de acordo com os seguintes protocolos:

I – Avaliação de áreas de soltura, de acordo com estabelecido no Protocolo I;

II – Quarentena de acordo com o estabelecido por profissional competente,  atendendo o disposto no
Anexo II;

III – Avaliação genética, quando couber, de acordo com o estabelecido no Protocolo II;

IV – Estudo do comportamento animal, quando couber, de acordo com o estabelecido no Protocolo III;

V – Monitoramento pós-soltura, de acordo com o estabelecido no Protocolo IV.

PROTOCOLO I – AVALIAÇÃO DE ÁREAS DE SOLTURA 

O projeto para soltura mediata deverá atender às seguintes condições:

1) Ser na área de distribuição original histórica da espécie e subespécie a ser solta;

2) Em caso de Unidades de Conservação de Uso Sustentável deverá ser contatado o órgão gestor para
anuência;

3) Os órgãos ambientais competentes demais órgãos componentes do SISNAMA deverão comunicar aos
órgãos  de  referência  de  vigilância  epidemiológica  e  ambiental  os  casos  suspeitos  de  doenças  de  notificação
obrigatória.

I – Os seguintes aspectos deverão estar detalhados no projeto: 

– Descrição da área: localização, tamanho e delimitação da área; fitofisionomia; ocupação do solo no
entorno e características hídricas, climáticas e antrópicas. Os habitats deverão ser mapeados, com indicação de
seus tamanhos em termos percentuais e absolutos, incluindo áreas antropisadas;

– Lista de espécies da fauna descritas para a região: baseada em dados primários ou secundários. Na
ausência  desses  dados  para  a  região  deverão  ser  consideradas  as  espécies  descritas  para  o  ecossistema  ou
macrorregião;

– Metodologia de análise da adequabilidade da área de manejo in situ, em relação à disponibilidade de
recursos necessários à manutenção das espécies a serem soltas;

– Indicação de possíveis riscos para os animais libertados;

– Elaboração de protocolos de mitigação de riscos;

– Projeto de Educação Ambiental;

– Metodologia de Monitoramento pós-soltura;
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– Descrição de metodologia e de estrutura física de suplementação alimentar pré-soltura e /ou pós soltura.

PROTOCOLO II – AVALIAÇÃO GENÉTICA 

Em caso de reintrodução, deverão ser realizadas análises genéticas das populações, de acordo com a situação da
taxa, de sua origem e do local da soltura, caso não haja informações a respeito da procedência do local de natureza
do espécime.

PROTOCOLO III – ESTUDO DE COMPORTAMENTO ANIMAL 

Se os animais mostrarem limitações na expressão de comportamentos críticos para sobrevivência ou reprodução,
deverão passar por uma etapa de reabilitação.

I – São protocolos a serem utilizados: 

1) Avaliação comportamental, identificando animais com comportamentos estereotipados;

2) Testes de humanização, incluindo indicadores de animais humanizados e grau de habituação;

3) Testes de comportamento natural, no qual deverão ser observados:

a) Alimentação (incluindo forrageio, seleção de itens da dieta);

b)  Sociabilidade:  reconhecimento  de  outro  da  sua  espécie,  capacidade  de  socialização,  expressão  de
comportamento social adequado;

c) Experiência com predador: comportamentos predatórios;

d) Reconhecimento de sinais da presença de predador; fuga apropriada.

II – São protocolos pré-soltura: 

1) Formação de unidade social, quando for o caso;

2) Treinamento do animal para forrageio de itens da dieta natural ou similares;

3)  Reconhecimento  de  outro  animal  da  sua  espécie,  capacidade  de  socialização,  expressão  de
comportamento social adequado;

4) Aclimatação para soltura, que deverá ser realizada no local.

PROTOCOLO IV – MONITORAMENTO PÓS-SOLTURA 

O monitoramento deve ser iniciado imediatamente após a liberação dos animais, com periodicidade e
duração dependente da metodologia e da espécie, de acordo com o protocolo estabelecido.

O monitoramento determinará critérios de mensuração de sucesso ou fracasso no estabelecimento das
populações, com utilização de índices que identifiquem os riscos.

Na eventualidade do encontro de algum animal morto na dependência do seu estado de conservação, este
deverá ser encaminhado para a realização de exame necroscópico, coleta de material biológico e aproveitamento
científico da carcaça.

I – Nos relatórios de monitoria deverão constar informações referentes a: 
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1) Sobrevivência e estabelecimento das populações;

2) Eventos de mortalidade;

3) Deslocamento das populações da área de monitoramento;

4)  Coesão da unidade social,  quando couber,  estabelecimento de áreas de vida ou territórios,  uso de
recursos naturais, reprodução, formação de novas unidades reprodutivas;

5) Mensuração das inter-relações das populações residentes e liberadas.
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ANEXO II

Ficha Clínica

– Número da Autorização de Transporte e Soltura;

– Ficha de avaliação biológica e veterinária compreendendo:

– Dados do espécime: espécie, marcação individual (tipo, localização, numeração sequencial), sexagem,
histórico e anamnese;

– Dados biológicos: biometria;

– Dados clínicos: semiologia;

– Análises laboratoriais: colheita/coleta de material biológico, exames laboratoriais;

– Tratamento: prescrição de medicamentos, cuidados de enfermagem.

– Ficha de avaliação comportamental;

– Ficha de necrópsia.
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ANEXO III

DESTINAÇÃO PARA CRIADOURO 

Caso exista mais de um empreendimento interessado em um determinado animal e caso esse animal não
tenha sua destinação  definida  por um Projeto específico  para  formação de plantel;  poderão ser  utilizados os
seguintes critérios para sua destinação para criadouro: notas de 1-5 deverão ser atribuídas aos critérios 1, 2 e 3,
sendo 1 correspondente às piores condições e 5, às melhores condições. Aos demais critérios, caso a resposta seja
positiva, o empreendimento receberá nota 5 e em caso negativo nota zero. Por fim, as notas de cada critério
deverão ser multiplicadas pelo peso correspondente. Os empreendimentos que possuírem a maior pontuação terão
prioridade na destinação.

I – Qualidade dos recintos e instalações:

1) Ambientação do recinto – peso 1;

2) Adequação do tamanho do recinto para a espécie – peso 1;

3) Densidade ocupacional do recinto – peso 1;

4) Programas de reprodução com a espécie – peso 3;

5) Pareamento – peso 2;

6) Projeto para conservação da espécie ligado à Instituição de ensino ou pesquisa – peso 3;

7) Projeto de pesquisa com a espécie ligado à Instituição de ensino ou pesquisa – peso 3;

8) Empreendimento na área de distribuição da espécie – peso 2;

9) Assessoria técnica de mais de um profissional, com diferentes formações – peso 2;

10) Formação do plantel inicial do empreendimento – peso 1;

11) Realização de programa de educação ambiental – peso 2;

12) Existência de solicitação prévia – peso 1;

13) Não ter recebido animais da mesma espécie em questão nos últimos 6 meses – peso 1.

14) No caso de destinação para Jardim Zoológico, deve-se considerar:

– O critério “Qualidade dos recintos e instalações” deverá ser eliminatório, sendo que é obrigatório o
atendimento aos tópicos “tamanho do recinto” e “densidade ocupacional”, de acordo com norma vigente;

– No caso de empate, os zoológicos de categoria A, terão prioridade sobre os de categoria B e C e os de
categoria B, terão prioridade sobre os pertencentes à categoria C.

Os custos referentes ao transporte adequado e em segurança dos animais do órgão ambiental competente
ao local de destino, bem como da sexagem, deverão ser, preferencialmente, arcados pelo empreendedor.
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