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IBAMA dispõe sobre a identificação individual de espécimes da fauna silvestre 
(Instrução Normativa IBAMA nº 20/2013) 

 
Em vigor desde 24 de dezembro de 2013, a norma especifica tecnicamente, dentro do 
sistema de marcação individual de animais, a identificação individual de espécimes da 
fauna silvestre, objeto de Termo de Depósito de Animal Silvestre – TDAS e de Termo de 
Guarda de Animal Silvestre – TGAS. 
 
Serão classificados, os animais da fauna silvestre, por sistema de identificação secundário 
e marcados no momento de emissão do TDAS ou TGAS com as identificações individuais, 
de acordo com os seguintes sistemas de marcação primários: (i) - mamíferos: sistema 
eletrônico; (ii) - aves: anilhas abertas com travas invioláveis; (iii) - répteis das ordens 
Crocodilia e Chelonia: lacres, arrebites ou sistema eletrônico; - répteis da ordem Squamata: 
sistema eletrônico; e (v) - anfíbios: sistema eletrônico. 
 
O detentor do TDAS ou TGAS dos animais da fauna silvestre deverá realizar a marcação 
imediata do espécime e informar oficialmente ao órgão ambiental competente a realização 
da identificação dos animais no prazo de 30 dias, não sendo possível esta marcação 
imediata do espécime, o detentor terá o mesmo prazo após o recebimento do Termo para 
regularizar a marcação do espécime.  
 
Após a emissão do TDAS ou TGAS, deverá ser coletada e armazenada a amostra de tecido 
para todos os espécimes em até 30 dias. Esta amostra precisará ser disponibilizada aos 
órgãos de fiscalização ambiental ou policiais sempre que requisitado. 
 
As anilhas, lacres e arrebites dos animais, objeto de TDAS e do TGAS, deverão possuir as 
informações de identificação na seguinte sequência: (i) Anilhas: 1º) descrição da sigla 
TDAS ou TGAS dependendo do Termo expedido; 2º) sigla do órgão ambiental responsável 
pela emissão do TDAS ou TGAS; 3º) numeração sequencial e única, ou seja, independente 
da espécie e do diâmetro do anel.  (ii)  Lacres e arrebites: 1º) descrição da sigla TDAS ou 
TGAS dependendo do caso em questão; 2º) sigla do órgão ambiental responsável pela 
emissão do TDAS ou TGAS; 3º) numeração sequencial e única, ou seja, 
independentemente da espécie. (iii) Transponder (microchips): 1º) descrição da sigla 
TDAS ou TGAS, conforme Termo expedido; 2º) sigla do órgão ambiental responsável pela 
emissão do TDAS ou TGAS; 3º) numeração sequencial e única, ou seja, 
independentemente da espécie; 4º) Taxon AM para Amphibia, RE para Reptilia e MA para 
Mammalia. 
 
Em caso de não identificação individual dos animais, identificação após o prazo estipulado, 
retirada ou a alteração da identificação implicará na rescisão do TDAS ou do TGAS, com 
apreensão e retirada do espécime, sem prejuízo de quaisquer outras penalidades e 
sanções previstas na legislação, quando cabíveis. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pelo órgão ambiental competente. 
 


