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TERMO DE REFERÊNCIA PADRÃO Nº 38/SUGF/SEMA/MT 
(Atualizado em Março/2021) 

 
Objeto: Autorização ou renovação de manejo de fauna silvestre 

 
Termo de referência para solicitação de autorização de manejo de fauna silvestre em áreas a 
serem realizadas a supressão de vegetação em propriedades devidamente licenciadas. A 
seguinte autorização tem a finalidade de autorizar a captura, coleta e transporte de fauna 
silvestre, para fins científicos, didáticos, manejo, levantamento, monitoramento e resgate, 
exclusivamente no território do Estado de Mato Grosso. 
 
1. Informações gerais: 

A solicitação da autorização de manejo de fauna silvestre deverá ser protocolada com 
antecedência mínima de 90 (noventa) dias. A validade da mesma será de até de 02 (dois) 
anos, baseando-se no cronograma apresentado ou na validade da ART. A entrega do relatório 
Parcial ou Final é obrigatório e deverá ser em meio digital e impresso (quando e somente se 
for referente a processo físico).  É obrigatório a apresentação da cópia do relatório parcial no 
Diagnóstico Ambiental ou EIA/RIMA e do relatório final no Plano de Exploração 
Florestal/Autorização de Desmate (PEF/AD). 

 
1.1. Apresentar a documentação pertinente ao empreendimento, empreendedor e equipe 

técnica conforme o Termo de Referência Padrão nº 01/SUGF/SEMA/MT (do item 1 ao 3).  
1.2. A anotação de responsabilidade técnica (ART), deverá estar assinada pelo profissional 

legalmente habilitado (coordenador e demais profissionais, quando houver), constando 
obrigatoriamente na descrição da atividade profissional os grupos faunísticos 
contemplados no estudo ou projeto (mastofauna, avifauna, herpetofauna, invertebrados, 
etc.), bem como o tipo de atividade que será executada (captura, contenção, marcação, 
eutanásia, coleta, etc.). 

1.3. Em caso de EIA/RIMA, apresentar uma cópia simples do Termo de Referência 
(somente o componente “Meio Biótico”) emitido pelo setor competente. 
1.4. Em caso de Diagnóstico Ambiental, apresentar a descrição do componente “Meio 
Biótico” conforme o Termo de Referência nº 21/SUGF/SEMA/MT. 
1.5. Apresentar formulário de solicitação da Autorização (conforme Anexo I). 
 
2. Introdução, objetivos e justificativas da solicitação 

Apresentar uma breve descrição da área onde se encontra a propriedade. Descrever 
os objetivos e a justificativa para a solicitação da autorização de manejo de fauna silvestre.  
 
3. Identificação da área de estudo 

Descrição da área de estudo na propriedade (onde será realizado o processo de 
supressão), município, região, bem como a localização em relação as áreas especiais, 
unidades de conservação e terras indígenas. Apresentar croqui de localização. 
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4. Caracterização da área 
Descrição dos habitats, áreas antropizadas, fitofisionomia, tamanho da área bem 

como informações descritivas sobre as características encontradas na área de estudo e seu 
entorno. 
 
5. Área de influência 

Descrever a área de influência direta e indireta do projeto. Apresentar carta imagem 
em escala de 1:25.000 ou maior apresentando as informações sobre essas áreas de influência 
e uso e ocupação tanto na área de influência direta quanto indireta. 
 
6.  Descrição do projeto:  
6.1. Materiais, equipamentos e técnicas a serem utilizadas. 
6.2. Esforço amostral com quantidade e distribuição dos pontos amostrados. 
6.3. Mapa georreferenciados e tabela com coordenadas geográficas (grau, minuto e 
segundo) em DATUM SIRGAS-2000 dos locais/pontos de amostragem. 
6.4. Metodologia detalhada dos procedimentos a serem adotados para os espécimes 
capturados e/ou coletados (triagem, identificação, marcação, registro, biometria, entre 
outros). 
6.5. Justificativa e metodologia detalhada para eutanásia, quando previsto no projeto, a 
ser realizada por profissional capacitado e comprovado mediante ART. 
 
6. Identificação das espécies 

Espécies pretendidas para coleta e transporte (nome popular, nome científico e 
quantidade). 
 
7. Destinação das espécies 

Informação referente ao destino pretendido para os espécimes (vivos ou mortos) e 
material biológico a ser coletado. 
7.1. Carta de anuência da instituição para onde serão enviados ou depositados. 
 
8. Execução das atividades 

Apresentar o programa de resgate de fauna, bem como o cronograma de 
desenvolvimento e execução das atividades. Descrever os processos que serão adotados 
durante cada etapa. 
 
9. Equipe 

Lotacionograma de toda a equipe. 
 
11. Referências bibliográficas. 
 
12. Relatório parcial e/ou final 

Deverá ser apresentado impresso, assinado pelo profissional responsável e em meio 
digital. Deverá conter: 
12.1. Introdução. 
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12.2. Materiais e métodos. 
12.3. Resultados e discussões. 
12.4. Conclusão. 
12.5. Destino dos espécimes vivos e material biológico coletado. Em caso de envio para 
instituição, anexar manifestação oficial de recebimento, incluindo número de tombamento, 
se houver. 
12.6. Relatório fotográfico georreferenciados. 
12.7. Referências bibliográficas. 
12.8. Informações acerca das espécies. 
12.8.1. Tabela em database (dbf.) contendo: 
 a) nome popular e científico. 
 b) status do táxon (ameaçado, migratório, residente, endêmico, exótico). 
 c) número de indivíduos amostrados. 
 d) data de registro. 
 e) município. 
 f) bioma, fitofisionomia, tipo de habitat, corpo d’água. 
 g) dados biométricos (desconsiderar este item caso não se aplique ao objetivo do 
projeto). 
12.8.2. Mapa georreferenciados (SIRGAS – 2000) da área de abrangência da amostragem com 
os locais de registro em arquivo shapefile ou geodatabase. 
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RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 
 

Objeto: Renovação de autorização de manejo de fauna silvestre 
 
Termo de referência para solicitação de renovação de autorização de manejo de fauna 
silvestre em áreas a serem realizadas a supressão de vegetação em propriedades 
devidamente licenciadas. A seguinte autorização tem a finalidade de autorizar a captura, 
coleta e transporte de fauna silvestre, para fins científicos, didáticos, manejo, levantamento, 
monitoramento e resgate, exclusivamente no território do Estado de Mato Grosso. 
 
1. Informações gerais 
1.1 Requerimento padrão da SEMA, assinado pelo interessado ou seu representante legal, 
com firma reconhecida. 
1.2 Formulário de renovação da Autorização (conforme Anexo II). 
 
2. Justificativa: descrever a justificativa para renovação, acompanhado do programa de 
resgate de fauna bem como do cronograma de execução das atividades a serem 
desenvolvidas. 
 
3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): apresentar nova ART, em caso de 
vencimento da anterior. 
 
4. Alteração da equipe: ocorrendo alteração do coordenador, anexar ART e cópia simples 
da identidade oficial com foto. 
 
5. Relatório parcial: apresentar relatório parcial das atividades desenvolvidas até o 
momento, assinado pelo profissional responsável (seguindo o modelo do item 12 do termo de 
referência referente a autorização de manejo de fauna). 
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AUTORIZAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE 
 

ANEXO I – Formulário de solicitação 
 

1 – INTERESSADO 

Razão Social:  CNPJ:  

Nome:  CPF:  

Endereço para correspondência:  

Município:  CEP:  

Telefone:  E-mail:  

 

2 – COORDENADOR/ORIENTADOR DO PROJETO 

Nome:  

Profissão:  

Identidade Profissional:  ART:  

Telefone:  E-mail:  

 

3 – TÍTULO DO PROJETO 

 

 

4 – FINALIDADE(S) 

(  ) Levantamento     (  ) Resgate     (  ) Monitoramento     (  ) Pesquisa científica     (  ) Didática     
(  ) Manejo 

 

5 – Nº do PROCESSO, caso esteja vinculado ao licenciamento 
ambiental: 

Nº:  

 

6 – LOCAIS DE AMOSTRAGEM (Coordenadas Geográficas em Datum SIRGAS-2000)* 

Ponto Latitude Longitude Ponto Latitude Longitude 

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   ...   
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AUTORIZAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE 
 

ANEXO II – Formulário de renovação 
 

1 – PROCESSO NA SEMA 

Nº do processo na SEMA:  

Nº da Autorização de Fauna Silvestre expedida:  

Título do Projeto:  

 

2 – INTERESSADO 

Razão Social:  CNPJ:  

Nome:  CPF:  

Endereço:  

Município:  CEP:  

Telefone:  E-mail:  

 

3 – COORDENADOR/ORIENTADOR DO PROJETO 

Nome:  

Profissão:  

Identidade Profissional:  ART:  

Telefone:  E-mail:  

 
 
Obs.: Anexar relatório parcial ou final conforme o modelo do item 12 do termo de referência 
referente a autorização de manejo de fauna. 
 


