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 1  Descrição do projeto 

         A finalidade deste documento é coletar, analisar e definir necessidades e características do projeto 

para o Sistema de Emissão de Licenças/CITES focando nas funcionalidades requeridas pelos envolvidos e 

usuários. 

          O CITES é um sistema de informação que possibilita o gerenciamento de requerimentos e licenças 

de importação e exportação de produtos e subprodutos da fauna e flora brasileira ameaçada ou não de 

extinção, o sistema atende as espécies constantes nos anexos da CITES e também as espécies que estão 

fora da CITES, logo o Sistema de Emissão de Licenças CITES  foi desenvolvido para permitir que  

os  exportadores e importadores realize as solicitações de Licenças, sendo posteriormente análisados pelo 

IBAMA. 

 

 

 2  Descrição do problema 
      A Necessidade de solicitar licença ao IBAMA, Cadastrar um novo Requerimento, Cadastrar 

Importador/Exportador e gerenciar requerimentos realizados pelos usuários do módulo externo,são 

resolvidos  pelo sistema CITES.Contudo a responsabilidade de   Analisar Requerimentos, Emitir Licença, 

Realizar Manutenção para documento, parte, marca, produto, parecer, selo, cancelar licença, impressão de 

licenças e visualização de relatórios se restringe ao IBAMA. 

 3  Envolvidos 

Envolvidos Papel no desenvolvimento 
(O QUE?) 

Insumos ao software 
(COMO?) 

Representante 
(CONTATO) 

  
 

Gerente de Projetos 

Sustentar a comunicação entre os envolvidos; 
 
Oranizar Reuniões para verificar o 
desenvolvimento do projeto 
 

Gerenciar mudanças; 

Apurar o andamento do 
projeto e seus 
envolvidos 

Kleber Ferreira Gomes 

kleber.gomes@ibama.gov.br 

3316-1632 

 

 

 
Desenvolvedor/Teste 

Desenvolver o sistema; 
 
Aplicar as funcionalidades seguindo as regras 

Desenvolver os casos  
de uso elaborado pela 
analista; 
 
Testar as aplicações 
desenvolvidas 

Romualdo Rodrigues 

romualdo.rodrigues@ibama.

gov.br 

3316-1394 

Wanderson S.Lima 

wanderson.lima@ibama.gov.
br 

3316-1394 

 
 

mailto:kleber.gomes@ibama.gov.br
mailto:romualdo.rodrigues@ibama.gov.br
mailto:romualdo.rodrigues@ibama.gov.br
mailto:wanderson.lima@ibama.gov.br
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Envolvidos Papel no desenvolvimento 
(O QUE?) 

Insumos ao software 
(COMO?) 

Representante 
(CONTATO) 

Analista de Requisitos Detalhar e Analisar os requisitos do projeto; 
 
Agir em conjunto com os demais para o 
desenvolvimento do projeto 

Proporcionar os 
requisitos  detalhados 
para implementação. 

Naiana Lima Celso 
naiana.celso@ibama.gov.br 

3316-1394 

Gestor do Sistema Testar quando necessário as funcionalidades 
do sistema; 
 
Participar de reuniões para a interação do 
projeto; 
 
Fornecer informações  para o 
desenvolvimento do sistema 

 

 
Levantas todas as 
regras do sistema, para 
as mesmas serem 
aplicadas 

 Euripia Maria Da Silva 

Euripia.Silva@icmbio.gov.br 

 

Jorge Ramos 

wjorgeramosg@gmail.com 

 

 

 

 4  Escopo 

         O Sistema CITES  tem como objetivo administrar requerimentos e licenças de importação, exportação 

e reexportação de produtos e subprodutos da fauna e flora brasileira ameaçada ou não de extinção. Este 

Sistema possui dois módulos, um interno e outro externo, que são subdivididos em grupos de 

funcionalidade. As funcionalidades de cada um estão descritas de forma macro na seção a seguir: 

Nº Necessidades Prioridade Preocupações Solução atual Soluções proposta 

 
Análise de 
Requerimentos 
(Interno) 

Alta  Concluído 

O IBAMA, poderá visualizar 
o requerimento, visualizar o 
histórico e analisar o 
requerimento,   

 
Emissão de Licença 
(Interno) 

Alta  Concluído 

As funionalidades existentes 
são; a visualiação da 
Licença e o histórico da 
mesma. 

 
Visualizar 
(Interno) 

Alta  Concluído 

Nesse módulo é possivel 
realizar a visualização da 
Licença/Requerimento pelo 
Número, necessitando de 
uma consulta dinâmica. 

 
Emissão de Licença 
Feira - SC 
(Interno) 

Média  Concluído 

O IBAMA poderá visualizar o 
requerimento e o histórico e 
realizar a emissão da 
licença. 

 
Manutenção 
(Interno) 

Média  Concluído 

Nesse módulo realiza-se as 
manutenções de documento, 
parte, marca, produto, 
parecer e selo. 
 

 
Cancelar Licença 
(Interno) 

Média   Concluído 
O IBAMA poderá relaizar o 
cancelamento da licença 
consultada. 

mailto:naiana.celso@ibama.gov.br
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Boleto Licença 
(Interno) 

Média  Concluído 
O IBAMA poderá realizar a 
baixa manual de pagamento 
para boleto CITES. 

 
Relatórios 
(Interno) 

Média  Concluído 

Nesse Módulo é possível 
realizar a visualização dos 
relatórios estatísticos como; 
taxon,produto,parte, 
local,pessoa,anexo,país,perí
odo,origem,objetivo,selo. 

 
Relatório CITES  
(Interno) 

Média  Concluído 

O IBAMA, poderá visualziar 
o relatório anual, atarvés da 
consulta do ano e da 
transação comercial. 

 
Relatório Licença 
Cancelada 
(Interno) 

Média  Concluído 
O IBAMA, poderá visualizar 
o relatório de licenças 
canceladas. 

 
Licença Antiga 
(Interno) 

Alta  Concluído 

Nesse módulo é possível 
imprimir a licença através da 
pesquisa pelo número do 
requerimento. 

 
Segurança 
 (Interno) 

Alta .  Concluído 

Esta funcionalidade 
possibilita o cadastramento e 
controle dos usuário que 
terão acesso ao sistema. 

 
Cadastro de 
Taxonomia 
 (Interno) 

Alta  Concluído 

Essa funcionalidade tem 
como objetivo realizar o 
cadastro de espécies  a 
serem utilizadas no sistema 

 
Novo Requerimento 
(Externo) 

Alta  Concluído 
O usuário Externo poderá 
cadastrar um novo 
requerimento. 

 
Importador/Exportad
or 
(Externo) 

Alta  Concluído 
Essa funcionalidade 
possibilita o cadastro de 
importador e exportador. 

 
Gerenciamento de 
Requerimento 
(Exerno) 

Alta  Concluído 

Nesse módulo é possível 
alterar os registros, emitir 
boletos, excluir os 
requerimentos e  visualizar o 
requerimento,com isso o 
usuário poderá envia-lo ao 
IBAMA. 

 5  Não-Escopo 

Não se Aplica. 

 6  Requisitos do sistema 
9.1 Servidores de Aplicação 

9.1.1. Sistemas Operacionais 

▪ Red Hat Enterprise 4 As 

▪ Apache 2.0. 
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▪ PHP 5.1.6-1.2.1 

9.2 Servidores de Banco de Dados 

9.2.1. Serviços 

▪ Oracle 11g R2 10.2.1.0.1 

Red Hat Enterprise 4 AS 

 

6.1. Requisitos de segurança 

         É necessário que o usuário esteja cadastrado na base de usuário do IBAMA. O acesso ao sistema se 

dará mediante a autenticação do usuário (CPF) com senha. 

6.2. Requisitos de documentação do projeto 

 

● Documento de Visão/Escopo 

● Diagramas de caso de uso 

● Ficha Detalhada do Sistema  

● Manuais do Usuário 

● Especificação de casos de uso 

● Matriz de rastreabilidade 

  

 1  Restrições 
Abaixo será informado  as restrições necessárias para que o projeto alcance sucesso: 

7.1 Restrições funcionais/negócio 

● O usuário externo deverá acessar a página de internet do IBAMA pelo seguinte endereço 

www.ibama.gov.br, Clicar na opção Serviços On -line, escolher a opção  Licença para importação ou 

Exportação de fauna e flora cites e não cites , inserir seu CPF/CNPJ e senha. 

● O usuário interno deverá acessar o site https://ibamanet.ibama.gov.br/cites/ , inserir seu  CPF e 

senha 

 

 7.2 Restrições tecnológicas 

Não se Aplica. 

7.3 Restrições operacionais 

Não se Aplica. 

http://www.ibama.gov.br/
https://ibamanet.ibama.gov.br/cites/
https://ibamanet.ibama.gov.br/cites/
https://ibamanet.ibama.gov.br/cites/
https://ibamanet.ibama.gov.br/cites/
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 1   

 2  8 Riscos do projeto 

 

Não se Aplica. 

 3  9 Proposta de solução tecnológica escolhida 

Não se Aplica. 

 4  10 Estimativas do projeto - esforço/custo/duração 

Não se Aplica. 

 5  11 Aceite do documento 

Os responsáveis abaixo, estão de acordo com o conteúdo deste documento. 

 

Data Nome Empresa/Área Assinatura 

    

   
 

  

  

 


