
  

 

Guia de orientação para o preenchimento da planilha referente à Carga do Plantel 

do Empreendimento Fauna. 

   

COLUNA  CAMPO  DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO DADOS 

A * ID_ESPECIE 
Código Numérico 

da Espécie  

Caso não encontre 
um determinado 

espécime, entre em 
contato com o 

GEFAU.  

Códigos disponíveis na 
tabela 

CódigoPlantelFauna 

B * ID_RECINTO 
Código Numérico 

do recinto 

Cadastre todos os 
Recintos para gerar 

o código de cada um 
deles.  

Número do Recinto 
gerado quando do 
cadastramento do 

recinto no 
Empreendimento. 

C NOME_PALNTEL 
Nome do Animal 

ou Lote no Plantel 

Quando não houver 
nome, basta deixar a 

célula em branco. 
Nome do Animal 

D * COD_ESTADO Estado do Animal 

Caso não encontre 
um determinado 
item, entre em 
contato com o 

GEFAU.  

ENFERMO 
MANEJOINSITU 

OBITO 
TAXIDERMIA 

VIVO  
 

Obs.: Indique somente 
uma opção por célula. 

E * COD_ORIGEM 
Código Origem do 

Animal 

Caso não encontre 
um determinado 
item, entre em 
contato com o 

GEFAU. Para saber 
qual código usar em 

cada situação, 
consulte tabela 

código de origem.  

ABANDONO 
APREENSAO 
AQUISICAO 
CAPTURA 

COMPRAPESC 
JUDICIARIO 

DOACAO 
 DOACAOP 

EMPRESTIMO 
ENTREGA 
IMPORTA 

NASCIMENTO 
RESGATE 

TRANSFERENCIA 
 TRANSFERENCIAS 

 
Obs.: Indique somente 
uma opção por célula. 



  

 

COLUNA  CAMPO  DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO DADOS 

F DOC_ORIGEM 
Documento de 

Origem do Animal 
  

Escreva o nome do 
Documento de 

Origem do Animal ou 
do Lote 

G 
* IBGE_ 

MUN_ORIGEM 
Código IBGE do 

Município Origem 
  

Código IBGE 
disponível na tabela 

CodigoIBGE 

H MUNICIPIO_ORIGEM 
Município de 

Origem do Animal 
  

Escreva o nome do 
Município 

I UF_ORIGEM 
Sigla UF de origem 

do Animal 
  

Escreva a UF da 
Federação 

J PAIS_ORIGEM 
Nome do País de 
origem do Animal 

 Não é um código 
numérico. 

Código País disponível 
na tabela  

CodigoPAIS 

K 
* 

TIPO_IDENTIFICACAO  

Tipo de 
Identificação do 

Animal 

Caso não encontre 
um determinado 
item, entre em 
contato com o 

GEFAU. Para saber 
qual código usar em 

cada situação, 
consulte tabela 

códigos de tipo de 
identificação. 

ANILHA  
ARREBITES  

BRINCO 
CHIP 

LACRES  
MANCHAS  
REGISTRO 
SISTAUS  

STUDBOOK  
TATUAGEM  

 
Obs.: Indique somente 
uma opção por célula. 

L TIPO_ANILHA Tipo de Anilha 
 Somente para 

animais marcados 
com anilha  

ABERTA 
FECHADA 

M DIAMETRO 
Diâmetro de 

Anilha 

Somente para 
animais marcados 

com anilha 

Inserir o diâmetro da 
Anilha. 

N 
* 

TIPO_NUMERO_IDEN 
TIFICACAO 

Número ou código 
de identificação do 

Animal 

Letras e números 
que compõe a 

identificação do 
animal. 

Insira o código de 
identificação do 

animal, caso possua. 



  

 

COLUNA  CAMPO  DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO DADOS 

O 
TIPO_IDENTIFICACAO

2  

Tipo de 
Identificação do 

Animal 

Caso não encontre 
um determinado 
item, entre em 
contato com o 

GEFAU. Para saber 
qual código usar em 

cada situação, 
consulte tabela 

códigos de tipo de 
identificação. 

ANILHA  
ARREBITES  

BRINCO 
CHIP 

LACRES  
MANCHAS  
REGISTRO 
SISTAUS  

STUDBOOK  
TATUAGEM  

 
Obs.: Indique somente 
uma opção por célula. 

P TIPO_ANILHA2 Tipo de Anilha 
 Somente para 

animais marcados 
com anilha  

ABERTA 
FECHADA 

Q DIAMETRO2 
Diâmetro de 

Anilha 

Somente para 
animais marcados 

com anilha 

Inserir o diâmetro da 
Anilha. 

R 
TIPO_NUMERO_IDEN 

TIFICACAO2 

Número ou código 
de identificação do 

Animal 

Letras e números 
que compõe a 

identificação do 
animal.  

Insira o código de 
identificação do 

animal, caso possua. 

S TIPO_ID_PAI 
Identificação do 

Pai 

Caso não encontre 
um determinado 
item, entre em 
contato com o 

GEFAU. Para saber 
qual código usar em 

cada situação, 
consulte tabela 

códigos de tipo de 
identificação. 

ANILHA  
ARREBITES  

BRINCO 
CHIP 

LACRES  
MANCHAS  
REGISTRO 
SISTAUS  

STUDBOOK  
TATUAGEM  

 
Obs.: Indique somente 
uma opção por célula. 



  

 

COLUNA  CAMPO  DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO DADOS 

T TIPO_NUMERO_PAI  
Número ou código 
de identificação do 

Animal 

Letras e números 
que compõe a 

identificação do 
animal.  

Insira o código de 
identificação do 

animal, caso possua. 

U TIPO_ID_MAE 
Identificação do 

Mãe 

Caso não encontre 
um determinado 
item, entre em 
contato com o 

GEFAU. Para saber 
qual código usar em 

cada situação, 
consulte tabela 

códigos de tipo de 
identificação. 

ANILHA  
ARREBITES  

BRINCO 
CHIP 

LACRES  
MANCHAS  
REGISTRO 
SISTAUS  

STUDBOOK  
TATUAGEM  

 
Obs.: Indique somente 
uma opção por célula. 

V TIPO_NUMERO_MAE 
Número ou código 
de identificação do 

Animal 

Letras e números 
que compõe a 

identificação do 
animal.  

Insira o código de 
identificação do 

animal, caso possua. 

W * COD_SEXO Sexo 
Fêmea = F 

Macho = M 
Indeterminado = I  

F 
M 
I 
 

Obs.: Indique somente 
uma opção por célula. 

X DATA_NASCIMENTO  Data Nascimento   DD/MM/AAAA 

Y *DATA_ENTRADA Data Entrada   DD/MM/AAAA 

Z *NUM_TOTAL 
Número Total de 

Animais 
  

Preencha com a 
quantidade de 

Animais 

AA *NUM_MACHOS 
Números de 

Machos 

Se não é possível 
determinar o sexo, 
deixar em branco.  

Preencha com a 
quantidade de 

Animais Machos 

AB *NUM_FEMEAS  
Números de 

Fêmeas 

 Se não é possível 
determinar o sexo, 
deixar em branco.  

Preencha com a 
quantidade de 

Animais Fêmeas 



  

 

COLUNA  CAMPO  DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO DADOS 

AC 
*NUM_INDETERMINA

DOS  
Número 

Indeterminados 
 

Preencha com a 
quantidade de 

Animais de sexo 
indeterminado 

AD *FLA_INDIVIDUO 
Plantel Individual 

ou Lote 

Campo a ser 
preenchido, 

obrigatoriamente, 
quando for 

cadastrar indivíduos  

Preencha a célula com 
o nome INDIVIDUO 
(Exatamente como 
está escrito aqui) 

quando do cadastro 
de indivíduos. Para a 
carga de lotes, basta 

deixar a célula em 
branco.  

AE  DES_OBSERVACAO     

Escreva qualquer 
observação que 

desejar incluir no 
cadastro do animal. 

 
 
Tabela com os códigos de origem dos animais (coluna E) 

Código Nome do Item 

ABANDONO Abandono 

APREENSAO Apreensão 

AQUISICAO Aquisição com Nota Fiscal 

CAPTURA Captura autorizada 

COMPRAPESC Compra de pescador 

JUDICIARIO Depósito Judicial 

DEPOSITO Depósito por Órgão Ambiental 

DOACAO Doação (guarda doméstica com origem legal) 

DOACAOP Doação por pescador 

EMPRESTIMO Empréstimo 

ENTREGA Entrega espontânea (guarda doméstica irregular) 

IMPORTA Importação 

NASCIMENTO Nascimento em Cativeiro 

RESGATE Resgate (por órgão ou particular) 

TRANSFERENCIA Transferência entre empreendimentos 

TRANSFERENCIAS Transferência SISPASS 

 



  

 
Tabela com os códigos de tipo de identificação dos animais (colunas K, O, S e U) 

Código Nome do Item 

ANILHA Anilha 

ARREBITES Arrebites 

BRINCO Brinco 

LACRES Lacres 

CHIP Microchip 

REGISTRO Número de Registro 

MANCHAS Padrão manchas 

SISTAUS Sistema Australiano 

STUDBOOK Studbook 

TATUAGEM Tatuagem 

 

Observação: 

 

Não apagar valor referência descrito na linha 1 da planilha. 

 

 
 

O nome da aba tem que ser obrigatoriamente “PLANTEL” sem poder incluir outra aba. 

 

Efetuar o preenchimento da planilha a partir da linha 2 sobrescrevendo a linha 

descritiva. 

 

*Asterisco Vermelho representa os campos que devem ser obrigatoriamente preenchidos. 

*Asterisco Verde representa os campos que devem ser obrigatoriamente preenchidos para 

indicar a quantidade de cada tipo de sexo informado no lote. Quando for apenas um indivíduo, 
basta indicar o valor 1 em uma das 3 colunas. 



  

 
Orientação para importar a planilha referente à Carga do Plantel do Empreendimento Fauna 

no Sistema SIGAM. 

Para Acessar: SIGAM >> GEFAU >> Empreendedor >> Selecionar Empreendedor >> Clicar no 

botão "Editar" >>Clicar na aba "Plantel": 

 

Em Plantel clicar na aba "Carga". 

 

 

 

Selecione o botão "Procurar... " 

 

 

 



  

 
Escolher a pasta onde está salvo a planilha da Carga Plantel, selecionar e clicar no botão "Abrir" 

 

 

 

Clicar no botão "Carregar". 

 

 

  



  

 
O dado da planilha é exibido. 

Clicar no botão "Atualizar". Após atualizar podemos filtrar por: ‘Todos os Casos Importados’, 

‘Somente Casos Importados’ e ‘Casos Não Importados’. 

 

Os registros importados estarão em verde. 

 

 

Os registros não importados estarão destacados em vermelho e ao passar o mouse o sistema 

exibirá a mensagem com a(s) inconsistência(s). 

 

 

 



  

 
Após "Atualizar" clicar no botão "Carregar". 

 

 

Selecione a aba Plantel, verifique os animais cadastrados na aba Indivíduos ou na aba lote. 

 

 

 

  



  

 
Ao acessar o sistema novamente não vai mais haver informações na aba "Carga". 

 

 

Mais dúvidas? Envie-nos um e-mail: gefau@ambiente.sp.gov.br 


