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1.1.ApresentaçãoApresentação

"A Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens
em Perigo de Extinção – CITES, assinada pelo Brasil em 1975, estabelece um modelo ju-
rídico internacional para  regularizar de forma eficaz o comércio de espécies da fauna e
flora prevenindo-as do perigo de extinção, quando a ameaça for o comércio internacional.
Para tanto, atribui aos países produtores e consumidores sua parte na responsabilidade
comum e estabelece mecanismos necessários para garantir a exploração não prejudicial
das populações. Com base nos procedimentos propostos pela Convenção, o Governo
Brasileiro por  meio do  IBAMA incorporou em seus procedimentos para a avaliação e
emissão de Licenças de Exportação/Importação e Reexportação. A necessidade de licen-
ças para o comércio de espécies da fauna selvagem, presentes ou não nos anexos Cites,
está prevista também na Lei 9605/98.  A Portaria Ibama n° 93 de 1998 isenta a exporta -
ção e a importação de algumas espécies de animais  consideradas domésticas da neces-
sidade de licença do Ibama.”

Visando o aperfeiçoamento dessa conduta, juntamente com o aproveitamento de recursos
tecnológicos mais avançados, vieram ao encontro dos interesses organizacionais e opera-
cionais o desenvolvimento do  Sistema de Emissão de Licenças CITES e não CITES.
Este por sua vez permite aos exportadores e importadores solicitar licenças. 

Para prover aos usuários do  Sistema de Emissão de Licenças CITES e não CITES as
informações acerca do Sistema foi elaborado o presente documento – Manual do Usuário,
abrangendo os tópicos:

 Apresentação;

 Objetivos;

 Descrição do Sistema;

 Acessando o Sistema;

 Esqueci Minha Senha;

 Fale Conosco;

 Utilizando o Sistema.

    



2.2.ObjetivosObjetivos
Os objetivos de um sistema são definidos com base nas necessidades demonstradas pelo
cliente,  necessidades  essas  que  direcionam  as  especificações  das  funcionalidades
tratadas no decorrer do desenvolvimento do projeto.

2.1Objetivo Geral 

O   Sistema de  Emissão  de  Licenças CITES  e  não  CITES  tem  como  objetivo  o
gerenciamento de requerimentos e licenças de importação, exportação e reexportação 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. 

2.2Objetivos Específicos

 Cadastrar dados do importador/exportador;

 Analisar requerimento;

 Fornecer subsídios de melhoria;

 Emitir licenças; e

 Disseminar práticas exemplares.

    



3.3.Descrição do SistemaDescrição do Sistema

O IBAMA, por meio do governo brasileiro incorporou em seus procedimentos para avalia-
ção e emissão de licenças de importação/exportação/reexportação, o  Sistema de Emis-
são de Licenças CITES e não CITES que foi desenvolvido para possibilitar os  exporta-
dores e importadores de solicitar licenças.

Pensando na facilidade de utilização, o sistema  foi estruturado em módulos, conforme se-
guem:

Módulo Externo - Acessado pelo usuário via Web, permite solicitar licença ao IBAMA.

Módulo Interno -  É de acesso exclusivo do IBAMA para análise das solicitações e emis-
são das licenças realizadas pelos usuários do módulo externo.

    



4.4.Acessando o SistemaAcessando o Sistema
Para ativar a aplicação do   Sistema de Emissão de Licenças CITES e não CITES:

 Acesse o endereço http://www.ibama.gov.br/ ;

 O acesso poderá ser realizado de duas formas como mostra abaixo:

1. A primeira opção de acesso, se dará através dos cliques nos links selecionados
como apresenta a figura:

    

http://www.ibama.gov.br/


2. A segunda opção de acesso, se dará através de um clique no menu “Serviços”
conforme apresenta a figura:

Para navegar no sistema CITES é necessário um cadastro, o mesmo poderá ser realizado
da seguinte forma:

 Clique  no  link  Cadastra-se  no  CTF  –  Cadastro  Técnico  Federal  e  será
apresentado a tela abaixo com os links  Cadastro de Pessoa Fisica e  Cadastro de
Pessoa Jurídica para que seja realizado o cadastramento.

    



              

    

Os dados cadastrados serão enviados para o  Sistema de Cadastro Técnico Federal, este 
por sua vez enviará um e-mail ao usuário informando a senha de acesso .



5.5.Esqueci Minha SenhaEsqueci Minha Senha
Caso o usuário tenha perdido, esquecido ou não tenha recebido a senha clique no link
conforme apresenta a tela abaixo:

 O sistema emitirá  a  seguinte  mensagem a seguir  clique no link   Formulário  de
Solicitação de Auxílio 

    



 O sistema disponibilizará o formulário abaixo para preenchimento:

    

Os dados do formulário serão enviados para o  Sistema de Cadastro Técnico Federal, 
este por sua vez enviará um e-mail ao usuário informando a senha de acesso .



6.6.Fale ConoscoFale Conosco

Para entrar em contato com o IBAMA  clique no menu “Fale Conosco” conforme apresenta a
tela abaixo:

O sistema irá apresentar para preenchimento a tela

conforme o apresentado nesse manual no item "5. Esqueci Minha Senha" . 

    

Os dados do formulário serão enviados para o  atendimento do Serviço On-Line, este por 
sua vez encaminhará a área responsável para futuros contatos.



7.7.Utilizando o SistemaUtilizando o Sistema

Após ter clicado no link Importação/Exportação de Flora e Fauna CITES e Não CITES
o sistema irá direciona-lo para tela de Acesso.

1. o usuário deverá informar os campos abaixo:

Para limpar os campos clique no botão . 

Clique  no  botão o  sistema  valida  os  dados  e  irá  direciona-lo  para  tela  a
seguir:

    



    

O link de acesso ao Serviço - Requerimento CITES somente estará disponível para as 

pessoas físicas e jurídicas que possuem Comprovante de Registro (em pelo menos uma das 

atividades relacionadas na tabela abaixo ou em pelo menos duas em caso de inclusão, no 

mesmo requerimento, de produtos da fauna e da flora) e Certificado de Regularidade válidos 

nos Serviços On-Line do IBAMA.



Após ter clicado no link Licença para Importação ou Exportação de Flora e Fauna - CITES
e não CITES  como apresentado no passo anterior o sistema irá navegar para seguinte
tela:

Os itens descritos a seguir irá apresentar o detalhamento dos link's mencionados na tela
acima: 

    

Para importações e/ou exportações de produtos e sub-produtos da fauna em conjunto com os 

da flora,é necessário se cadastrar em pelo menos uma atividade relacionada à fauna e uma a 

flora nos serviços On-Line do IBAMA. Caso contrário, o requerimento que contiver ambos os 

tipos de produtos/sub-produtos poderá ser reprovado no momento da análise. Os 

requerimentos referentes a espécies da flora e da fauna, salvo nos casos em que não for 

possível, devem ser feitos separadamente.



7.1 Serviços

O link Serviços irá direcionar o usuário para tela abaixo permitindo que o mesmo acesse
os sistemas a qual tem permissão/cadastro:

    



7.2 Cadastro de Importador/Exportador

O  link  Cadastrado  de  Importador/Exportador    tem  como  finalidade  possibilitar  o
cadastramento de pessoas estrangeiras, as quais realizaram transações de Importação e
ou Exportação de produtos e sub-produtos da fauna e da flora.

Para realizar o cadastramento proceda da seguinte forma:

 Clique no link:
 

 Preencha os dados da tela abaixo:

Essa tela é composta pelos seguintes itens:

● Nome: Informe o nome a ser cadastrado.

● Endereço: Informe o endereço.

● Cidade: Informe a cidade.

● Código Postal: Preencha o número do CEP de acordo com a localidade.

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



● País: Selecione o país desejado.

● E-mail: Informe o e-mail conforme o exemplo: teste@teste.com.br 

● Telefone:Informe o número do telefone desejado.

 Para Cadastrar os dados de um registro, clique no botão  ; e o sistema

emitirá mensagem: "Dados Cadastrados\Alterados com sucesso."

Os registros cadastrados serão apresentados na tela abaixo:

Essa tela é composta pelos seguintes itens:

● Ícone : Permite alterar os dados da pessoa cadastrada.

Caso deseje alterar um cadastro clique no ícone "Alterar".  Altere os dados desejados e

clique  no  botão ;  o  sistema  apresentará  mensagem:  "Dados

Cadastrados\Alterados com sucesso."

● Ícone  :Permite excluir os dados de uma pessoa cadastrada.

Selecione o item que deseja excluir e clique no ícone "Excluir". O sistema  apresentará

mensagem:  Confirma  a  exclusão?  Clique  no  botão ,  o     sistema

apresentará mensagem:  "Dados  excluídos  com  sucesso".  Caso  clique  no  botão

o sistema permanecerá na tela atual.

    



7.3 Cadastro de Requerimento7.3 Cadastro de Requerimento

Esta  funcionalidade  possibilita  ao  usuário  o  cadastro  do  requerimento  de  licença  de
importação/exportação. 

Para realizar o cadastramento proceda da seguinte forma:

 Clique no link:

 Preencha os dados da tela abaixo:

Essa tela é composta pelos seguintes itens:

● Tipos de licença/certificados que podem ser requeridos:  Selecione o tipo de

Licença/Certificado a ser requerido; 

● Exportador/Importador:Selecione o Exportador ou Importador do produto. Caso

não esteja na lista, clique no link Cadastrar localizado ao lado do campo,  o sistema

irá direciona-lo para tela de "Cadastro de Pessoas Estrangeiras" como  descrito

no item "7.2 Cadastrado de Importador e Exportador" desse manual.

● País Exportador: Selecione o  País  do Exportador ;

● País Importador: Selecione o País do Importador;

    

Os campos que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



● Objetivo da Operação: Selecione o Objetivo da Operação;

● Local: Informe o local de entrada ou saída do produto; 

● Data Provável: Informe a data provável de entrada ou saída do produto;

● Observações: Caso  queira  inserir  alguma  observação,  preencha  o  campo

utilizando no máximo 300 caracteres.

Após o preenchimento dos campos clique no botão ; o  sistema

irá  gerar  o  número  do  requerimento  e  irá  apresentar  uma  nova  aba  "Itens  do

Requerimento" para  preenchimento, conforme apresenta a figura abaixo:

Essa tela é composta pelos seguintes itens:

● Tipos de Produto: Selecione o tipo de produto a ser requerido; 

● Unidade de Medida:Selecione a unidade de medida correspondente ao produto

selecionado.

● Ícone : Permite alterar os dados de um item do Requerimento.

Caso deseje alterar, selecione o item  desejado e clique no ícone "Editar". Altere os dados

e clique no botão ,  o  sistema  apresentará  mensagem:  "Dados

Cadastrados\Alterados com sucesso."

● Ícone :Permite excluir os  dados de um item do Requerimento.

Caso deseje excluir, selecione o item  desejado  e clique no ícone "Excluir". O sistema

apresentará mensagem: Confirma a exclusão? Clique no botão ;o    sistema

apresentará mensagem:  "Dados  excluídos  com  sucesso." Caso  clique   no  botão

; o  sistema permanecerá na tela atual.

    



Caso deseje cadastrar  um novo item clique no botão e  preencha  os
dados solicitados.

Após o preenchimento dos campos clique no botão ; o sistema apresentará

a tela abaixo com uma nova aba "Espécie(s) do(s) Item(ns)" para  preenchimento. 

Essa tela é composta pelos seguintes itens:

● Tipos de Produto:  As informações desse campo é apresentada de acordo com o

preenchimento realizado na aba Itens do Requerimento.  

● Espécie:  Clique no ícone o  sistema  irá  direcionar para  tela  de  "Consulta

Dinâmica.

    

Os campos que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



Preencha o campo "Gênero" , clique no botão ;  o sistema listará as espécies

encontras de acordo com o gênero informado. 

Caso deseje apagar uma "Espécie" selecionada clique no ícone . 

● Parte: Selecione a  "Parte" que a "Espécie" selecionada pertence.

● Unidade de Medida:Selecione a unidade de medida correspondente.

    



● Quantidade: Informe a quantidade do produto.

● Tipo de Marca: Selecione o tipo de marcação .

● Nº da Marca: Informe o número da marca.

● Origem: Selecione a origem do produto. 

● Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento.

● País de Origem: Selecione o país de origem.

● Número do documento: Informe o número do documento.

● Data do documento: Informe a data do documento.

● Último país exportador: Selecione o último país exportador.

● Ícone : Permite alterar os dados de uma espécie cadastrada no requerimento. 

Caso deseje alterar, selecione o item desejado e clique no ícone "Alterar". Altere os dados

e  clique  no  botão ; o sistema atualizará os dados.

● Ícone :Permite excluir os dados de um espécie cadastrada.

Caso deseje excluir,  selecione o item desejado e clique no ícone "Excluir".  O sistema

apresenta  mensagem:  Confirma  a  exclusão?  Clique  no botão        ;  o

sistema emitirá mensagem:  "Dados excluídos com sucesso." Caso clique

no botão   . 

Caso deseje  cadastrar um novo item clique no botão e  preencha  os

dados solicitados.

Caso deseje  cadastrar uma nova espécie clique no botão e  preencha  os

dados solicitados.

Após o preenchimento dos campos, clique no botão ;  o   sistema  irá

gravar os dados e apresentará o cadastro na tela como mostra a figura abaixo: 

    



Caso deseje finalizar o requerimento clique no botão ;  o

sistema  armazenará  os  dados  e  irá  direciona-lo  para  tela  de  "Gerenciamento  de

Requerimento" como mostra o item "7.4 Licença(s)  Requerimento(s) Cadastrado(s)"

desse manual.

7.4 Licença(s) Requerimento(s) Cadastrado(s)7.4 Licença(s) Requerimento(s) Cadastrado(s)

Esta funcionalidade permite que o usuário visualize, edite, exclua e imprima os dados dos
requerimentos cadastrados. Nesta funcionalidade será possível a emissão do boleto para
pagamento.

Para realizar as operações descritas acima proceda da seguinte forma:

 Clique no link: 

 O sistema irá direciona-lo para seguinte tela:

Abaixo se encontra o detalhamento da tela:

● Coluna Nº: Apresenta a seqüência utilizada na numeração os itens.

● Coluna Número: Apresenta o número do Requerimento gerado.

● Coluna Data: Apresenta a data de criação do Requerimento.

● Coluna Situação: Descreve a situação do Requerimento.

                Para ordenar as colunas em ordem crescente ou decrescente clique em seus respectivos 

ícones ou .

    

Para visualizar os “Requerimentos Finalizados e não enviado ao IBAMA” e 
“Requerimento Cadastrado/Alterado pelo Usuário”  e “Requerimento Aprovado” siga 
as orientações descritas no item “7.4 Licença(s) Requerimento(s) Cadastrado(s)” desse 
manual.



● Ícone :Permite visualizar o Requerimento.

● Ícone : Permite alterar os dados do Requerimentos.

● Ícone :Permite excluir o Requerimento.

● Ícone :Permite imprimir o boleto de pagamento. 

7.4.1 V7.4.1 VISUALIZARISUALIZAR R REQUERIMENTOEQUERIMENTO

Para visualizar um registro clique no ícone "Visualizar" conforme apresenta a tela abaixo:

O sistema irá direciona-lo para seguinte tela:

Esta tela apresenta as seguintes opções:

: O sistema envia os  dados cadastrados para
análise do IBAMA.

    



: O sistema direciona  para tela de "Cadastro de Requerimento" para
que os dados possam ser alterados conforme o apresentado no item "7.3 Cadastrado de
Requerimento" desse manual.

: O sistema retorna para tela atual.

7.4.2 A7.4.2 ALTERARLTERAR D DADOSADOS  DODO R REQUERIMENTOEQUERIMENTO

Para Alterar um registro clique no ícone "Alterar" conforme apresenta a tela abaixo:

O sistema irá direciona-lo para seguinte tela:

Altere  os  dados,  clique  no  botão o  sistema  apresentará
mensagem:"Dados Cadastrados\Alterados com sucesso." 

    

Os requerimentos que se encontram em análise (enviados ao Ibama) ou requerimentos já 
aprovados pelo IBAMA  não poderão ser alterados e nem excluídos.



7.4.3 E7.4.3 EXCLUIRXCLUIR R REQUERIMENTOEQUERIMENTO  

Para  Excluir  um  requerimento  clique  no  ícone  "Excluir"  conforme  apresenta  a  tela
abaixo:

O  sistema  apresentará mensagem:  Confirma  a  exclusão?  Clique  no  botão

; o    sistema apresentará mensagem:  "Dados excluídos com sucesso."

Caso clique  no botão ;o  sistema permanecerá na tela atual.

7.4.4 I7.4.4 IMPRIMIRMPRIMIR B BOLETOOLETO  DEDE P PAGAMENTOAGAMENTO

Para imprimir o  boleto de pagamento clique no ícone do Banco do Brasil conforme

apresenta a tela abaixo:

O sistema irá apresentar o formulário abaixo:

    

Os requerimentos que se encontram em análise (enviados ao Ibama) ou requerimentos já 
aprovados pelo IBAMA  não poderão ser alterados e nem excluídos.

 O link de impressão do boleto estará disponível somente após a aprovação do 
requerimento feito pelo IBAMA.
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