
RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº 009/2017-CESMARH, 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

Instituir  a  normatização  sobre  dispensa  de
licenciamento para as categorias de criadouros
de  fauna  silvestre  definidos  nesta  norma,  e
estabelece outras providências.

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  desburocratização  do
procedimento de Licenciamento Ambiental de no âmbito do estado de Goiás;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer parâmetros e categorias sujeitas a dispensa
de licenciamento pelo seu baixo grau de impacto, concernente as categorias de criação de fauna
silvestre no Estado de Goiás e o que consta no Processo SEI nº 201700017003013;
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RESOLVE:

Capítulo I

Do objeto 

Art.  1º Instituir  e  normatizar  os  procedimentos  de  dispensa  e  Licenciamento  para  as
categorias  de  uso  e  manejo  da  fauna  silvestre  em  cativeiro,  visando  atender  as  finalidades
socioculturais, de pesquisa científica de conservação, de manutenção, de criação, de reprodução, de
comercialização, de abate e de beneficiamento de produtos e subprodutos, constantes do Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais –
CTF.

Capítulo II

Das definições e abrangência

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, adotam-se as seguintes definições:

I – animal de estimação ou companhia: animal proveniente de espécie da fauna silvestre
nativa  ou  exótica,  nascido  em criadouro  comercial  autorizado  para  tal  finalidade,  mantido  em
cativeiro domiciliar, sem finalidade de abate, de reprodução, uso científico, uso laboratorial, uso
comercial,  para  fins  de  alienação,  doação  ou  qualquer  outra,  fora  do  ambiente  domiciliar,
legalmente constante na intitulada "Lista Pet";

II  –  espécie:  conjunto  de  indivíduos  semelhantes  e  com potencial  reprodutivo  entre  si,
capazes  de  originar  descendentes  férteis,  incluindo  aqueles  que  se  reproduzem  por  meios
assexuados;

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

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

V  –  fauna  silvestre:  conjunto  de  espécies  da  fauna  silvestre  nativa  ou  exótica  cujas
características  genotípicas  e  fenotípicas  não  foram  alteradas  pelo  manejo  humano  mantendo
correlação  com  os  indivíduos  atualmente  ou  historicamente  presentes  em  ambiente  natural,
independentemente  da  ocorrência  e  fixação  de  eventual  mutação  ou  características  fenotípicas
artificialmente selecionadas, mas que não se fixe por gerações de forma a incorrer em isolamento
reprodutivo com a espécie original;
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VI – fauna silvestre nativa: todo animal pertencente à espécie nativa, migratória e qualquer
outra não exótica, que tenha todo ou maior parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites
do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras;

VII – 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;

VIII – 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 primária,  como por exemplo:  carcaça,  carne,  víscera,  gordura,  ovo, asa,  pele,  pelo,
pena, pluma, osso, chifre, corno, sangue, glândula, veneno, entre outros;

IX – subproduto da fauna silvestre: pedaço ou fração originário de um espécime da fauna
silvestre beneficiado a ponto de alterar sua característica, forma ou propriedades primárias.

X – densidade ecológica: número de espécimes por unidade de espaço do habitat realmente
disponível para a população;

XI – densidade relativa: número de espécimes por unidade amostral;

XII – licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente  licencia  a  localização,  instalação,  ampliação  e  a  operação  de  empreendimentos  e
atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras
ou  daquelas  que,  sob  qualquer  forma,  possam  causar  degradação  ambiental,  considerando  as
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

XIII  –  licença  ambiental:  ato  administrativo  pelo  qual  o  órgão  ambiental  competente,
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos
ou  atividades  utilizadoras  dos  recursos  ambientais  consideradas  efetiva  ou  potencialmente
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental;

XIV  –  dispensa  de  licenciamento:  ato  administrativo  pelo  qual  o  órgão  ambiental
competente, declara que a atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais,
não é sujeita ao licenciamento ambiental, em razão de seu baixo potencial de impacto ambiental.

Art. 3º Ficam estabelecidas exclusivamente as seguintes categorias uso e manejo da fauna
silvestre em cativeiro para fins desta Resolução:

I – centro de triagem de fauna silvestre;
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II – centro de reabilitação da fauna silvestre nativa;

III – comerciante de animais vivos da fauna silvestre;

IV – comerciante de partes produtos e subprodutos da fauna silvestre;

V – criadouro científico para fins de conservação;

VI – criadouro científico para fins de pesquisa;

VII – criadouro comercial, para fins de produção de veneno, mel, estimação e abate;

VIII – mantenedouro de fauna silvestre;

IX – matadouro, abatedouro, e frigorífico;

X – jardim zoológico;

XI – curtume;

XII – meliponário artesanal.

§ 1º Os empreendimentos das categorias a que se refere o caput devem estar cadastradas no
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Naturais – CTF (conforme categorias constantes no Anexo I) e autorizadas no Sistema Nacional de
Gestão de Fauna – SISFAUNA ou no Sistema Informatizado de Gestão de Criação de Abelhas
Silvestres Nativas de Goiás-SISCAS.

§ 2º Os empreendimentos dispensados nesta norma, serão objeto de vistoria técnica, durante
o procedimento de solicitação de Autorização de Uso e Manejo de Fauna

Art. 4º A dispensa de Licenciamento para as categorias supramencionadas no Art. 3º, incisos
I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  X,  XII  não  dispensam  os  empreendimentos  da  solicitação  da
Autorização de Uso e Manejo de Fauna, exigível pelo órgão competente,  e nem de outros atos
administrativos necessários para a sua implantação e funcionamento.

Art.  5º  Não  são  sujeitos  a  obtenção  das  autorizações  de  uso  e  manejo  de  fauna  das
categorias mencionadas no Artigo 3º, os seguintes casos:

I – empreendimentos que utilizam, exclusivamente, espécimes da fauna doméstica;

II – empreendimentos que utilizem, exclusivamente, peixes, invertebrados aquáticos, exceto
os classificados como jardins zoológicos;

III  –  criações  de  insetos  para  fins  de  pesquisa  ou  de  alimentação animal,  desde  que já
existentes  na  área  do  empreendimento,  exceto  quando  se  tratar  de  espécies  da  fauna  silvestre
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brasileira pertencentes a lista nacional de espécies ameaçadas de extinção, ou de espécie pertencente
a lista estadual da Unidade da Federação em que se localiza o empreendimento;

IV – criações de invertebrados terrestres considerados pragas agrícolas, vetores de doenças
ou agentes de controle biológico;

V – restaurantes, bares, hotéis e demais estabelecimentos que revendam carne ou produtos
alimentares de origem na fauna silvestre, desde que mantidas as notas fiscais que comprovem a sua
aquisição legal;

VI – estabelecimentos que produzam, vendam ou revendam artigos de vestuário, calçados e
acessórios cujas peças contenham no todo ou em parte couro ou penas de animais silvestres criados
ou  manejados  para  fins  de  abate,  desde  que  mantidas  as  notas  fiscais  que  comprovem a  sua
aquisição legal, ou ainda, a partir de importações devidamente registradas nos sistemas de controle
do comércio exterior;

VII  –  atividade  que atue  exclusivamente  na importação e  exportação de  fauna silvestre
nativa e exótica, ou ainda de suas partes, produtos e subprodutos.

Parágrafo único. A inexigibilidade das autorizações referida no caput não dispensa a atividade ou
empreendimento  da  inscrição  no  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e do licenciamento ambiental, quando exigível
pelo órgão competente, e nem de outros atos administrativos necessários para a sua implantação e
funcionamento.

Art. 6º Ficam dispensados do Licenciamento ambiental os empreendimentos e atividades
que  envolvam  manejo  de  fauna  silvestre  exótica  e  de  fauna  silvestre  brasileira  em  cativeiro,
constantes no Anexo II desta norma, conforme os critérios especificados no mesmo.

Art. 7º Os critérios para o Licenciamento Ambiental de empreendimentos que envolvam o
manejo de fauna silvestre brasileira nativa ou exótica em cativeiro e que não estejam dispensados
do Licenciamento,  ou seja,  não se enquadram nas categorias e limites estabelecidos no Anexo,
estarão sujeitos ao Licenciamento Ambiental conforme legislação vigente.

Capítulo III

Da inclusão no Cadastro Técnico Federal (CTF) 

Art. 8º  A pessoa física ou jurídica que desenvolver as atividades descritas no art. 1º, bem
como  seu  responsável  técnico,  são  obrigados  a  efetuar  inscrição  no  CTF  de  Atividades
Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de  Recursos  Ambientais  e  no  CTF de  Atividades  e
Instrumento de Defesa Ambiental, respectivamente, por meio da rede mundial de computadores.
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Parágrafo único. A inscrição no CTF não habilita o interessado ao exercício das atividades, sendo
necessária a obtenção de dispensa de licenciamento ou licença, e da autorização.

Capítulo IV

Das disposições finais

Art. 9º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias, a contar a partir da publicação desta,
para adequação às disposições aqui contidas, dos empreendimentos das diversas categorias de uso e
manejo da fauna silvestre nativa e exótica em cativeiro existentes em território goiano.

Art.  10 Os processos de licenciamento em andamento no SECIMA poderão reavaliados
quanto ao enquadramento das normas estabelecidas nesta Resolução.

Parágrafo único. Caso o interessado mantenha a disposição em dar seguimento em sua análise, os
projetos deverão se adequar às normas aqui estabelecidas.

Art. 11 O previsto nesta Resolução não exime da necessidade do cumprimento de outras
normas.

Art.  12 Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Superintendência  de  Licenciamento  e
Qualidade Ambiental.

Art. 13 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE 

GABINETE  DO  CONSELHO  ESTADUAL DE  SANEAMENTO,  MEIO  AMBIENTE  E
RECURSOS HÍDRICOS, 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 – Correlação entre o código da categoria e a descrição da atividade, conforme art.
3º e Cadastro Técnico Federal:

Incisos  do
art. 3º

Descrição da categoria de uso e manejo da fauna silvestre no
Cadastro Técnico Federal

Código CTF

I Centro de Triagem de Fauna Silvestre 20.10

II Centro de Reabilitação de Fauna Silvestre Nativa 20.44

III Atividade de criação e exploração econômica de fauna silvestre
nativa e fauna exótica – Revenda de Animais Vivos

20.65

IV Atividade de criação e exploração econômica de fauna silvestre
nativa e fauna exótica – Comercialização de Partes, Produtos e
Subprodutos

20.24

V Criadouro  Científico  da  Fauna  Silvestre  para  Fins  de
Conservação

20.46

VI Criadouro Científico da Fauna Silvestre para Fins de Pesquisa 20.45

VII Atividade de criação e exploração econômica de fauna silvestre
nativa e fauna exótica – Criação Comercial

20.23

VIII Manutenção de Fauna Silvestre 20.12

IX Matadouro, abatedouro e Frigorifico da Fauna Silvestre 16.15

X Atividade de criação e exploração econômica de fauna silvestre
nativa e fauna exótica – Jardim Zoológico

20.25

XI Curtimento e outras preparações de couros e peles 10.2
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ANEXO II – Tipologias e categorias de criação que estão dispensados de licenciamento
ambiental.

CATEGORIAS TÁXON QUANTIDADE DE
ANIMAIS

IMPACTO

Centro de Triagem de
Fauna  Silvestre
(apenas  instituições
públicas)

Todos < 5.000 indivíduos Baixo

Centro  de
Reabilitação  da
Fauna  Silvestre
Nativa  (apenas
instituições públicas)

Todos < 5.000 indivíduos Baixo

Comerciante  de
Animais  Vivos  da
Fauna Silvestre.

Todos  constantes
na Lista Pet

< 1000 indivíduos Baixo

Comerciante  de
Partes,  Produtos  e
Subprodutos  da
Fauna Silvestre

Todos < 10.000 unidades Baixo

Criadouro  Científico
para  fins  de
Conservação

Todos < 3000 indivíduos Baixo

Criadouro  Científico
Para  Fins  De
Pesquisa;

Todos < 3000 indivíduos Baixo

Criadouro Comercial,
para fins de Produção
de  Veneno,  Mel,

Classe Aves (abate
e estimação)

< 2000 indivíduos Baixo
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Estimação e Abate.

Classe  Mammalia
(abate  e
estimação)

< 500 indivíduos Baixo

Classe  Reptilia
(abate e veneno)

< 1000 indivíduos Baixo

Classe  Amphibia
(abate e veneno)

< 1000 indivíduos Baixo

Classe  Insecta
(Mel)

< 1000 colônias Baixo

Classe  Arachnida
(Veneno)

< 500 indivíduos Baixo

No caso  de  serem
de  vários  táxons
diferentes

< 1000 indivíduos Baixo

Mantenedouro  de
Fauna Silvestre;

Classe Aves < 500 indivíduos Baixo

Classe Mammalia < 500 indivíduos Baixo

Classe Reptilia < 500 indivíduos Baixo

Classe Amphibia < 500 indivíduos Baixo

No caso  de  serem
de  vários  táxons
diferentes

< 500 indivíduos Baixo

Jardim  Zoológico
(apenas  instituições
públicas).

Todos < 3000 indivíduos Baixo
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Meliponário
Artesanal.

Classe Insecta < 50 colônias Baixo
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