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• Sistema interativo e simplificado de atendimento à distância e de informação

O que é o Sisbio?

• Solicitação e emissão de autorizações e licenças

(mão dupla)

• Submissão de relatórios de atividades. 

preenchimento de 

formulários 

eletrônicos, via 

Internet



Avanços com o Sisbio...

Celeridade

Prazos definidos para concessão de autorizações e licenças: 1 a 45 dias úteis; (média 

atual: 16 dias)

Elaboração de instrumento normativo único (IN 154/07 e após, IN 03/14);

Padronização de formulários e procedimentos de tramitação e análise das solicitações;

Descentralização e transparência;

Sistematização das informações;

Mudança de paradigma: Modelo cartorial X Gestão da informação



www.icmbio.gov.br/sisbio



O que é autorizado pelo Sisbio?

Artigo 3º:

IN 03/14

I - coleta de material biológico; 

II - captura ou marcação de animais silvestres in situ; 

III - manutenção temporária de espécimes de fauna silvestre em cativeiro; 

IV - transporte de material biológico (contemplado na autorização ou licença); 

VI - realização de pesquisa em unidade de conservação federal ou em cavidade natural 

subterrânea. 



O Sisbio não autoriza ou registra 

coleções, mas sim a coleta de material 

biológico para sua formação, se 

necessário.

O registro de coleções é de 

competência do IBAMA, conforme IN nº 

160/07 que institui o Cadastro Nacional 

de Coleções Biológicas - CCBio



921 operadores

Para analisar as solicitações o Sisbio/ICMBio conta com...

Unidades de Conservação Federais

Coordenações Regionais

Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação

Coordenação de Autorização e Informação em Biodiversidade
(voluntários)



Números do SISBIO (até 07/2015)

AUTORIZAÇÕES

• 41.550 pesquisadores cadastrados

• 20.891 autorizações concedidas

• 1.379 licenças permanentes• 1.379 licenças permanentes

RELATÓRIOS

• 12.537 relatórios de atividades submetidos

• 372.728 registros de ocorrência de táxons

27 milhões de espécimes registrados



O que deve constar no Relatório de Atividades

•Instrução Normativa 03/14 do ICMBIO - Artigo 31 :

I - lista dos municípios com indicação das áreas ou localidades onde houve
coleta, captura ou marcação, com indicação das coordenadas geográficas no
nível de precisão disponível;

II - discriminação do material biológico coletado, capturado ou marcado no
nível de identificação taxonômica que o pesquisador tenha conseguido
alcançar;

III - indicação dos destinos do material coletado; e,

IV - publicações disponíveis decorrentes da coleta, captura, marcação e das
pesquisas realizadas, preferencialmente em formato eletrônico.



I - lista dos municípios com indicação das áreas ou localidades onde houve
coleta, captura ou marcação, com indicação das coordenadas geográficas
no nível de precisão disponível;



II - discriminação do material biológico coletado, capturado ou marcado no
nível de identificação taxonômica que o pesquisador tenha conseguido
alcançar;



III - indicação dos destinos do material coletado;



IV - publicações disponíveis decorrentes da coleta, captura, marcação e das
pesquisas realizadas, preferencialmente em formato eletrônico.



Além disso, o relatório também conta com...



Exemplos de consulta e importância de um preenchime nto completo:

•Destinação do material biológico coletado por meio 
do Sisbio



Resultados � Informações úteis para:

•Conhecimento para a conservação e uso sustentável da biodiversidade

•Avaliação do estado de conservação das espécies (Criticamente ameaçada, 

Ameaçada, Vulnerável - critérios da IUCN)

•Planos de Ação de Espécies Ameaçadas

•Planos de Manejo das Unidades de Conservação

Relatório de Atividades

•Planos de Manejo das Unidades de Conservação



Portal da Biodiversidade 
do ICMBio

Histórico, aplicabilidades e 
perspectivas



• Participação de convidados externos (MCTI,
EMBRAPA, FIOCRUZ...)

• Diversos Bancos de Dados e Sistemas com dados
de Biodiversidade;

GT Integração de Sistemas:
MMA e Instituições Vinculadas (2011/12)

de Biodiversidade;

• Informações em planilhas, relatórios, CD/DVD;

• Informação dispersa, não disponível para uso em
políticas de manejo e conservação;

Necessidade de integrar dados disponíveis gerados
ou mantidos pelo MMA e Instituições vinculadas;



Diretrizes para Integração de Sistemas e 
Banco de Dados de Biodiversidade

• Integrar dados disponíveis e gerados pelo MMA 
e Instituições vinculadas (registros de ocorrência);

• Uso de protocolos internacionais de metadados;• Uso de protocolos internacionais de metadados;

• Desenvolvimento de Portal para disponibilização 
de dados de biodiversidade.



Integração de bases de dados de 
biodiversidade do ICMBio

• Parceria com a EPUSP, com o apoio da GIZ 
(Projeto de Monitoramento da Biodiversidade com 
relevância para o Clima)

• Levantamento das bases de dados do 
biodiversidade do ICMBio (Centros, SISBIO)

• ICMBio mantém mais de 1,2 milhões de 
coordenadas de ocorrência de espécies em 
seus diferentes sistemas 



Portal - Atlas of Living Australia



PUMA



















�Criação de UCs e corredores ecológicos;
�Plano de Manejo UCs;
�Avaliação e manejo de espécies ameaçadas;
�Monitoramento da biodiversidade;

Integração da Informação em 
Biodiversidade/Aplicabilidades:

�Monitoramento da biodiversidade;
� Licenciamento ambiental;
�Zoneamento ambiental/ áreas prioritárias;
�Disponibilização da Informação à sociedade
� ...



Bases de Dados

• Bases atuais: Sisbio,  SNA, Sisquelônios

• Outras bases de dados do ICMBio que serão integradas:

– SITAMAR: 72.915 Registros

– SIMMAN (mamíferos marinhos):  5.531 Registros

– CENAP (carnívoros): 1.007 Registros

– SAGU-Í (primatas)

– Monitoramento da Biodiversidade nas UCs



• Versão Beta - em teste (ajustes sendo 
realizados)

• Versão 1.0 – 2º semestre de 2015

Cronograma

• Versão 1.0 – 2º semestre de 2015
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Coordenação de Autorização e Informação Coordenação de Autorização e Informação 
em Biodiversidade em Biodiversidade -- COINF/CGPEQ/DIBIOCOINF/CGPEQ/DIBIO

Contato: Contato: 

atendimento.sisbio@icmbio.gov.br

Julho,2008

atendimento.sisbio@icmbio.gov.br

OBRIGADA!OBRIGADA!


