
SISCAPRI 

Procedimento para solicitação 
de Anilhas para criadores 
amadores cadastrados no 

IBAMA / SISPASS 



1 

       Clique em SISCAPRI 



C 2          Clique em Novo Pedido 

         Site: IBAMA          Site: SISCAPRI 



       Clique em Autenticar 

       Digite CPF 

       Digite senha do SISPASS / IBAMA 

       Digite as letras que estão ao lado 

Caso o seu acesso não for autorizado, entre em contato 
com o atendimento do “Cadastro Técnico Federal” (CTF), 

através do telefone (61) 3316-1677, para verificar sua 
autorização de acesso no SISPASS. 



4 

       Clique em SISPASS 



5 

         Clique em Solicitar 



       Digite a quantidade de anilhas  por fêmea 

      Escolha  Anilhas Capri Ind. e Com. Ltda 

      Selecione a unidade do Ibama para entrega Delivery 

      Clique em Avançar 

 6 6 



7 

       Clique em Confirmar 
As anilhas que não forem utilizadas no ano, 

poderão ser renovadas anualmente no sistema, 
para serem utilizadas nos próximos anos; 

Máximo 35  anilhas por ano (conforme IN10);          



8 

         Clique para Finalizar o Pedido  

         Numero do pedido 

       Ao clicar o criador será direcionado para o SISCAPRI 

           Até este estagio a fabrica não tem nenhum envolvimento no pedido. 
Desta forma não participa nas definições de: 
 -   Quantidade de anilhas por pedido; 
- Vinculo das anilhas por fêmea; 
- Diâmetro das anilhas. 



    SISCAPRI 
9 

         Clique em Consultar 



10 
       Estes dados não podem ser alterados 

           Endereço de entrega deverá ser o mesmo cadastrado junto ao Ibama  

       Digite sua senha 

      Caso não tenha,  será definido 
uma senha para acesso. 

      Clique em Salvar 



11 11 

         Clique em Finalizar no Pedido 



12 
         Endereço para entrega inalterável 

         Formas de Envio: Sedex ou PAC 
          Integração com o sistema dos correios 



13 

         Clique em Sim 



14 

      Clique em Fechar 



15 

      Clique em Emitir Boleto 



16 

O boleto é aberto em pdf.  





17 

      Clique em Acompanhar Pedido 



18 

       Digite CPF 

       Digite a senha do cadastro Capri 



19 
       Clique em Pedidos Consultar Andamento 



20 

        Escolha o ultimo pedido 
        Escolha o ultimo pedido 



21 

         Clique em Acompanhar Entrega 



22 

Rastreamento dos correios. 



23 

      Não é possível declarar nascimento antes de confirmar a entrega;  

      Clique em confirmar o recebimento 



24 
       Acesse o SISPASS 

       Clique em SISPASS 



25 

         Clique em confirmar entrega 



26 
       Confirmar a gravação de cada anilha recebida 

         Marque cada anilha Confirmada 

         Clique em Confirmar Entrega 

         A numeração das anilhas é disponibilizada para visualização do criador, somente 
após o envio do pedido através correios. 





Aplicação 



Obrigado 


