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Memo Circular nº 11/2018/CGA/DGG/GR

Florianópolis, 14 de setembro de 2018.

Aos setores da UFSC
De: Coordenaria de Gestão Ambiental
Assunto: Orientações a respeito de morcegos

Prezados (as),
Vem sendo relatada a presença de morcegos no campus em áreas
arborizadas de intenso uso por parte da comunidade acadêmica, em
especial e de maior preocupação naquelas em que há assentos abaixo
destas árvores.
Os morcegos comuns em áreas urbanas em sua maioria possuem dieta
insetívora, frugívera ou nectarívora, não oferecendo risco de ataques diretos
ao homem. Contudo, sabe-se que sua saliva e fezes podem transmitir
doenças ao homem como a raiva e infecção respiratória, devendo-se evitar
qualquer tipo de contato com qualquer espécie de quiróptero. Morcegos de
hábito hematófago (ex. Desmodus rotundus), cuja prevalência ocorre em
zonas rurais, preda prioritariamente mamíferos como equinos, bovinos,
suínos e também aves.
Reforçamos que é de responsabilidade do munícipe o controle destes
animais, mas que seu manejo, afugentamento e controle deve ser feito por
pessoa legalmente autorizada pelo órgão ambiental responsável e que
qualquer ação fora deste escopo pode ser caracterizado como crime
ambiental, punível em lei (Lei municipal nº 94/2001 Art. 21 e Art. 33; Lei nº
12854/2003 Art. 2º e Art. 5º; Decreto nº 24.645/34; Lei nº 9.605/1998 Art 2.
e Art 3.; Lei nº 9643/2014; Lei nº 5.197/ 1967 e IN IBAMA Nº 109/ 2006).
A Coordenadoria de Gestão Ambiental da UFSC orienta que, apesar de
não haver contrato de serviço na UFSC para desmorcegação, os centros
podem contratar empresas responsáveis, observando rigorosamente os
seguintes critérios:
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- O profissional contratado deve ter e apresentar autorização de órgão
licenciador para efetuar o serviço;
- Modo de desmorcegação que não empregue o uso de venenos ou que
leve à mortandade animal;
- Que efetue de maneira a afugentar os animais.
Outras medidas são:
- Solicitar a poda da(s) árvore(s);
- Retirada manualmente de flores e frutos;
- Evitar deixar frutas para pássaros ou recolher estas ao anoitecer.
Em caso de qualquer tipo de contato humano direto com estes animais,
entrar em contato com o serviço médico de maneira mais urgente possível.
Por fim salienta-se que, apesar das ocorrências de morcegos em
centros urbanos serem explicadas pela densidade de insetos devida, em
parte, à iluminação artificial, árvores e arbustos são caracterizados como
habitat natural destes mamíferos e que estes são de extrema importância
para ações de controle biológico e polinização de espécies vegetais. A remoção
destes animais de seu ambiente natural, como as árvores, pode incorrer em
ocupação de outros espaços, como prédios da UFSC.
Telefones úteis:
Centro de Controle de Zoonoses da P. M. de FPolis: (48) 3338-9004;
Diretoria de Vigilância Epidemiológica SC: (48) 3664- 7477;
Coordenadoria de Gestão Ambiental UFSC: 3721-4202
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