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§ 2° - O Boletim de Ocorrência Policial poderá ser substituído por certidão de autoridade policial que declare a impossibilidade de sua emissão.
§ 3° - Em caso de óbito da ave, a anilha do pássaro deverá
ser guardada pelo criador para fins de vistoria e fiscalização.
Art. 19-A - A reprodução das espécies relacionadas no Anexo A, B e C desta Instrução Normativa seguirá normas estabelecidas
pelo IBAMA e pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, adotando-se precauções contra fugas e demais providências quanto ao potencial invasivo de cada espécie;
Art. 22 - (…)
§1° - Os organizadores das exposições e concursos deverão
apresentar calendário à unidade do IBAMA da circunscrição onde
será realizado o evento, no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes da
data do primeira exposição e concurso, quais sejam: (NR)
(?)
Art. 23 - (?)

§1° - Somente poderão participar aves oriundas de criador
amador ou comerciais com anilhas fechadas. (NR)
(?)
Art. 25 - (?)
§ 1° - Os criadores protocolizarão, na unidade do IBAMA de
sua jurisdição, requisição de autorização para a exposição, constando
a data, horário e local do evento, além de relação dos espécimes que
serão expostos, com descrição das anilhas, onde serão aplicadas, sexo
e espécie, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data do
evento.
§ 2° - Após a análise da requisição pelo IBAMA, será emitida autorização constando a data, horário e o local do evento, e a
relação dos espécimes a serem expostos, em até 30 (trinta) dias antes
da data da exposição.
§ 3° - Deverá ser efetuado pagamento da taxa de exposição
ou concurso, prevista no Anexo I.1, da Lei 9638, de 31 de agosto de
1981, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de exposição. (NR)

RELAÇÃO DE AVES DA FAUNA EXÓTICA
ANEXO A
PASSERIFORMES
NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

Emblema guttata (*)

Diamante Sparrow e mutações

Neochmia (Bathilda) ruficauda (*)

StarFinch e mutações

Padda oryzivora (*) (2)

Calafate e mutações

Poephila acuticauda (*)

Bavete Cauda Longa e mutações

Poephila cincta (*) (2)

Bavete Cauda Curta e mutações

Poephila personata (*)

Bavete Mascarado e mutações

Poephila bichenovii (*)

Bichenov e mutações

Aidemosyne modesta (*)

Diamante Modesto e mutações

COLUMBIFORMES
Streptopelia risória

Pomba de Colar Doméstica e mutações

PSITACIFORMES
Agapornis roseicollis (*) (2)

Agapornis Roseicollis e mutações

Agapornis fischeri (*) (2)

Agapornis Fischer e mutações

Agapornis personatus (*) (2)

Agapornis Personata e mutações

Agapornis lilianae (2)

Agapornis Liliane e mutações

Agapornis nigrigenis (2)

Agapornis Nigrigenis e mutações

Bolborhynchus lineola (*) (2)

Katarina e mutações

Forpus coelestis (2)

Forpus Celeste e mutações

Neophema esplendida (2)

Esplendido e mutações

Neophema pulchella (2)

Turquasine e mutações

Neopsephotus bourkii (2)

Burqui e mutações

Platycercus eximius (2)

Rosella eximius e mutações

Platycercus elegans (2)

Rosella Pennat e mutações

Psephotus haematonotus (2)

Red Rumped e mutações

Psittacula krameri (*) (2)

Ringneck e mutações

Psittacula cyanocephala (2)

Cabeça de Ameixa e Mutações

Psittacula alexandri (2)

Moustache e mutações

(*) Espécie que esteve na lista de espécies domésticas, durante a vigência da Portaria Ibama
029/1994;
(1) Espécie pertencente ao Anexo I da CITES;
(2) Espécie pertencente ao Anexo II da CITES;
ANEXO B
PASSERIFORMES
NOME CIENTÍFICO
Amadina erytrocephala (*)
Amadina fasciata (*)
Carduelis carduelis
Erythrura psittacea (*)
Erythrura trichoa (*)
Lagonosticta senagala
Amandava subflava
Amandava amandava (*)
Lonchura maja
Lonchura malacca atricapilla
Lonchura malacca
Lonchura malabarica
Lonchura punctulata
Uraeginthus bengalus (*)
COLUMBIFORMES
Chalcophaps indica
Columba guinea
Columbina cruziana
Gallicolumba luzonica (2)
Gallicolumba criniger
Geopelia striata
Ocyphaps lophotes
Oena capensis (*)
Ptilinophus aurantiifrons
Ptilinophus melanospila
Ptilinophus superbus
Turtur timpanistra
PSITACIFORMES
Agapornis canus (2)
Agapornis taranta (2)
Alisterus scapularis (2)
Apromictus erythropterus (2)
Barnardius barnardi (2)
Barnardius zonarius (2)
Barnardius macgilivrayi (2)
Chalcopsitta duyvenbodei (2)

NOME COMUM
Amandine
Degolado e mutações
Pintassilgo Português e mutações
Diamante bicolor e mutações
Diamante tricolor e mutações
Amarante do Senegal
Laranjinha
Bengali Indiano
Capuchinho de Cabeça Branca
Capuchinho de Cabeça Preta
Capuchinho Tricolor
Bico de Prata Indiano e mutações
Damier
CordonBleu e mutações
Asa Verde do Ceilão
Pomba da Guiné
Rolinha do Bico Amarelo
Pomba Apunhalada
Pomba de Bartlet
Rolinha Zebrinha e mutações
Pomba Lofotes
Rolinha Máscara de Ferro
Pomba de Fruta Orange
Pomba de Fruta da Cabeça Branca
Pomba de Fruta Superbus
Pomba Tamborim
Agapornis Cana e mutações
Agapornis Taranta e mutações
Periquito King e mutações
Periquito RedWing e mutações
Barnard e mutações
Port Lincoln e mutações
Cloncurry e mutações
Loris Castanho

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012011123000122

Nº 251, sexta-feira, 30 de dezembro de 2011
(?)
Art. 26 - (?)
§3° - Com o objetivo de facilitar a identificação das espécies
incluídas nos anexos pelos criadores amadores de aves exóticas, as
federações, providenciarão e disponibilizarão, até 30 de novembro de
2012, exemplares de manual contendo imagens e informações básicas
referentes à identificação das espécies relacionadas nos Anexos desta
Instrução Normativa e respectivas atualizações. (NR)
Art. 2º. Ficam revogados os artigos 5º e 14 da IN IBAMA
03/2011.
Art. 3° - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.
FERNANDO DA COSTA MARQUES

Lorius garrulus (2)
Lorius lory (2)
Trichoglossus haematodus (2)
Trichoglossus mollucanus (2)
Trichoglossus ornatus (2)
Eclectus roratus (2)
Psittacus erithacus (2)
Neophema elegans (2)
Psephotus (Northiella) haematogaster (2)
Plathycercus adscitus (2)
Plathycercus icterotis (2)
Poicephalus senegalus (2)
Polytelis alexandrae (2)
Polytelis anthopeplus (2)
Polytelis swainsonii (2)
Psephotus varius (2)
Psittacula himalaiana (2)
Psittacula derbyana (2)
Psittacula eupatria (2)
Psitaculla longicauda (2)

Loris Amor-amor
Loris Bailarino
Loris Arco-iris
Loris Montanha Azul
Loris Ornatus
Papagaio Ecletus
Papagaio do Congo
Periquito Elegante e mutações
Periquito Blue-bonnet
Rosella Adscitus e mutações
Rosella Icterotis e mutações
Lorinho do Senegal
Príncipe de Gales e mutações
Regente e mutações
Barraband e mutações
Periquito Mulga
Periquito Cabeça Cinza e mutações
Derbiano
Alexandrino
Periquito Cauda Longa

(*) Espécie que esteve na lista de espécies domésticas, durante a vigência da Portaria Ibama
029/1994;
(1) Espécie pertencente ao Anexo I da CITES;
(2) Espécie pertencente ao Anexo II da CITES;
ANEXO C
TODAS AS DEMAIS ESPÉCIES DE AVES EXÓTICAS.
PASSERIFORMES
NOME CIENTÍFICO
Carduelis atrata
Carduelis chloris
Carduelis cucullata (1)
Carduelis psaltria
Carduelis xanthogastra
Emblema pcita
Erythrura coloria
Erythrura cyaneovirens paelii
Erithrura hyperythra
Erythrura prasina (*)
Erythrura tricolor
Estrilda caerulescens
Estrilda melpoda
Hiypargos niveoguttatus
Leiothrix lutea (*) (2)
Lonchura bicolor
Lonchura cantans
Lonchura castaneothorax
Lonchura cucullata
Lonchura fringilloides
Lonchura griseicapilla (Lonchura caniceps)
Lonchura pectoralis
Lonchura striata
Mandigoa nitidula
Padda fuscata (*)
Pytilia afra
Pytilia hypogrammica
Pytilia melba (*)
Pytilia phoenicoptera
Serinus leucopygius
Serinus atrogularis
Serinus mozambicus
Tiaris canora
Uraeginthus angolensis (*)
Uraeginthus ianthinogaster (*)
Uraeginthus cyanocephalus (*)
Uraeginthus granatina (*)
COLUMBIFORMES
Caloenas nicobarita (1)
Chalcophaps stephani
Columba argentina
Columba arquatrix
Columba leucocephala
Columba livia
Columba palumbus
Ducula aenea
Ducula bicolor
Ducula chalconota
Ducula forsteni
Ducula pinon
Ducula poliocephala
Gallicolumba menagei

NOME COMUM
Pintassilgo da Bolívia
Verdilhão e mutações
Tarim e mutações
Pintassilgo psaltria
Pintassilgo xanthogastra
Amandine pintada ( Emblema pictra)
Coloria
Paele
Bambu (Bicolor pastel)
Quadricolor
Forbes
Lavander
Orange
Twinspot vermelho
Rouxinol do Japão
Freirinha de cabeça preta
Bico de prata africano (Manon bico prata)
Donacole de peito castanho
Freirinha bronze de ombros verdes
Freirão
Cuperlê (Manon cabeça cinza)
Donacole pictorella
Dominó
Twinspot verde
Calafate do Timor
Aurora asa laranja
Aurora máscara vermelha
Melba
Aurora asa vermelha
Bigodinho africano cinza
Bigodinho africano cinza de uropígio
Canário de Moçambique (Bigodinho africano) e mutações
Cantor de Cuba
Peito celeste e mutações
Granatina púrpura
Peito celestre de cabeça azul
Granatina Violeta
Pombo Nicobar
Pomba stefani
Pomba prateada
Pomba arquatrix
Pomba de coroa branca
Pomba domésticas e suas mutações
Pomba palumbus
Ducula aenea
Ducula bicolor
Ducula chalconota
Ducula forsteni
Ducula pinon
Ducula poliocephala
Pomba-apunhalada de Tawi-tawi
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