
Animais de estimação não 
convencionais – considerações 

sobre compra e posse.
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Considerações:

Nos últimos anos percebemos uma crescente demanda, por parte da
população, pela manutenção de animais não convencionais, em geral aves,
répteis e pequenos mamíferos, como animais de estimação.

Note que entendemos “animal de estimação” como um termo que se refere
a um animal de companhia por quem se tem estima. Estes animais, por
conseguinte, acompanham os seres humanos na sua vida quotidiana, o que é
muito diferente de uma coleção de animais.
Conceito de animal de estimação - O que é, Definição e Significado http://conceito.de/animal-de-estimacao#ixzz4hL72nN3V

O profissional que atua com estas espécies tem a obrigação de estar
tecnicamente capacitado e também entender as implicações legais e os
impactos sobre a saúde pública, conservação e bem estar animal
relacionados a isto.

http://conceito.de/animal-de-estimacao#ixzz4hL72nN3V
http://conceito.de/animal-de-estimacao#ixzz4hL72nN3V


Com quem trabalhamos?

• Silvestre?

• Selvagem?

• Exótico?

• Doméstico?
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Fauna doméstica

• Portaria IBAMA 93/98:

Animais que pertencem a espécies que, por meio de
processos de manejo ou melhoramento zootécnico,
tornaram-se “dependentes”, apresentando características
biológicas e comportamentais em estreita relação com o
ser humano, podendo apresentar fenótipo variável,
diferente da espécie silvestre que as originaram.

Esta portaria reconhece 49 espécies domésticas, sendo 2
insetos, 1 anelídeo, 1 molusco, 24 aves e 21 mamíferos.
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Listagem de fauna considerada doméstica para fins de 
operacionalização do IBAMA.

Abelhas - Apis melífera - todas as raças/variedades

Alpaca - Lama pacos

Bicho-da-seda - Bombyx sp - todas as raças/variedades 

Búfalo - Bubalus bubalis

Cabra - Capra hircus

Cachorro - Canis familiaris e suas diferentes raças selecionadas

Calopsita - Nymphicus hollandicus e sua mutações

Camelo - Camelus bactrianus

Camundongo - Mus musculus

Canário-do-reino ou canário-belga - Serinus canarius e suas mutações 

Cavalo - Equus caballus e suas diferentes raças selecionadas 

Chinchila - Chinchilla lanigera somente se reproduzidas em cativeiro 

Cisne-negro - Cygnus atratus

Cobaia ou porquinhoda-India - Cavia porcellus

Codorna-chinesa - Coturnix coturnix

Coelho - Oryctolagus cuniculus e suas diferentes raças selecionadas 

Diamante-de-gould - Chloebia gouldiae e suas mutações 

Diamante-mandarim - Taeniopygia guttata e suas mutações 

Dromedário Camelus dromedarius

Escargot - Helix sp

Faisão-de-coleira Phasianus colchicus

Gado bovino - Bos taurus e suas diferentes raças selecionadas 

Gado zebuino - Bos indicus e suas diferentes raças selecionadas 

Galinha - Galus domesticus e suas mutações 

Galinha-d'angola - Numida meleagris reproduzidas em cativeiro 

Ganso - Anser sp. exceto os do ANEXO II CITES 

Ganso-canadense - Branta canadensis exceto B. canadensis leucopareira ANEXO I CITES 

Ganso-do-nilo - Alopochen aegypticus

Gato - Felis catus e suas diferentes raças selecionadas 

Hamster - Cricetus cricetus

Jumento - Equus asinus

Lhama Lama glama

Manon - Lonchura striata e suas mutações 

Marreco - Anas sp exceto os do ANEXO II CITES 

Minhoca - todas as espécies e variedades exóticas objeto da minhocultura

Ovelha - Ovis aries e suas diferentes raças selecionadas 

Pato-carolina - Aix sponsa

Pato-mandarim - Aix galericulata

Pavão  - Pavo cristatus e suas diferentes raças selecionadas 

Perdiz-chucar - Alectoris chukar

Periquito-australiano - Melopsittacus undulatus e suas diferentes raças selecionadas 

Peru - Meleagris gallopavo e suas diferentes raças selecionadas 

Phaeton - Neochmia phaeton

Pomba-diamante - Geopelia cuneta

Pombo-doméstico - Columba livia e suas diferentes raças selecionadas 

Porco - Sus scrofa e suas diferentes raças - exceto o javali-europeu, Sus scrofa scrofa.

Ratazana - Rattus norvegicus

Rato - Rattus rattus

Tadorna - Tadorna sp. 



Animais de estimação não convencionais - domésticos



Fauna silvestre ou selvagem

• Portaria IBAMA 93/98:

Aqueles animais, cuja espécie, possui características necessárias a
sobrevivência em seu habitat original, desenvolvidas a partir dos
processos de seleção natural.

• Lei 9605/98 :

São espécimes da fauna silvestre brasileira, todos aqueles
pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras,
aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de
vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas
jurisdicionais brasileiras. (art. 29, § 3º)
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Animais de estimação não convencionais - silvestres

Fotos:Acervo pessoal



Lei 9605/98
É crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre,
nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença, ou autorização da
autoridade competente, ou em desacordo com a obtida (Art. 29).

Pena- detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

• Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural.

• Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou
depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre,
nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos,
provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença
ou autorização da autoridade competente.

• Comentários:
• é importante perceber que os crimes contra o meio ambiente não são mais inafiançáveis.
• e que comprar esses animais também é crime sujeito a detenção e multa.



Fauna silvestre exótica

Portaria IBAMA 93/98:

São todos aqueles animais pertencentes às espécies ou subespécies cuja
distribuição geográfica não inclui o Território Brasileiro e as espécies ou
subespécies introduzidas pelo homem, inclusive domésticas em estado
asselvajado ou alçado. Também são consideradas exóticas as espécies ou
subespécies que tenham sido introduzidas fora das fronteiras brasileiras e
suas águas jurisdicionais e que tenham entrado em Território Brasileiro



Animais de estimação não convencionais - exóticos



Animal de estimação não convencional – exótico

Lei 9.605/98:

• Introduzir espécime animal no País, 
sem parecer técnico oficial favorável 
e licença expedida por autoridade 
competente. Artigo 31.  
Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 

• Comentários:
• independente de quanto tempo um animal exótico está 

com determinada pessoa, se não tiver origem 
comprovada legal, perante a justiça ela esta cometendo o 
crime de introdução de fauna exótica. 
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Quando é legal ter um animal não convencional?

Doméstico

• Não há restrições quanto a 
aquisição.

• Observar aspectos sanitários, 
bem estar animal, segurança e 
leis de zoneamento.

Silvestre e Exótico

• Adquirido junto a empresas 
acreditadas pelo IBAMA.
• Criadouros comerciais

• Distribuidores

• Lojas de animais (pet shops)



Animal Silvestre como animal de estimação só 
é legal quando tem origem legal:

Criadouro regular

Registrado pelo IBAMA. 
Instrução Normativa IBAMA 
169/2008 funcionamento de 
criadouros de animais da fauna 
silvestre brasileira com fins 
econômicos e industriais. 

Criadores Amadoristas 
(Passeriformes)

Instrução Normativa IBAMA 
10/2011 Possui regramento 
próprio e não é considerada 
atividade comercial (até 50 
movimentações de anilhas/ano).



Animais silvestres legalizados

• Os animais legalizados obrigatoriamente apresentam ao menos um 
tipo de marcação permanente:
• Anilha fechada.

• Microchip

Foto: arquivo pessoal
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Animais silvestres legalizados

• A nota fiscal deve estar sempre 
disponível, mesmo quando 
animal estiver em trânsito.

• Deve conter:
• Identificação da empresa e 

registro junto ao IBAMA.

• Descrição correta da espécie.

• Número de microchip ou anilha.

• Identificação do comprador



Dúvidas? 
Entre em contato conosco.

Fauna Centro de Diagnóstico e  Especialidades Veterinárias

Clínica de Animais Não Convencionais

11 – 95054-7917 Email: contato@fauna.vet.br site:www.fauna.vet.br

Equipe Técnica:

MV MSc Marcelo da Silva Gomes – CRMV-SP 6266 – Coordenador Técnico.

MV Renata Gomes – CRMV-SP 39398

MV Beatriz Augusti – CRMV-SP 38716

MV Lucyene Montich – CRMV-SP 18390

mailto:contato@fauna.vet.br
http://www.fauna.vet.br/

