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Memorando Circular 14/2018/CGA/DGG/GR

Florianópolis, 21 de dezembro de 2018.

Aos Departamentos de Ensino e Coordenadorias dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação
Da Coordenaria de Gestão Ambiental/Direção Geral do Gabinete da Reitoria

Assunto: Presença de saguis

Senhor,
Em função da reclamação de alguns Departamentos de Ensino, localizados no Campus
Trindade Florianópolis, sobre a presença de saguis que estariam causando transtornos dentro das
instalações da Universidade, a Coordenadoria de Gestão Ambiental salienta que:
Os saguis são pequenos primatas que acabaram sendo introduzidos em Santa Catarina,
sendo, portanto, considerados no estado animais exóticos e invasores. A introdução desses animais
exóticos é capaz de causar um desequilíbrio ambiental, sobretudo em Florianópolis, onde os saguis
possuem poucos predadores naturais.
Além dos poucos predadores naturais, outros fatores que contribuem para o aumento
populacional dos saguis são a abundância de alimentos, a facilidade de se acomodarem a ambientes
habitados pelos seres humanos e a rápida reprodução. Sendo assim, recomenda-se que:
 Apesar de serem simpáticos e atraírem a atenção humana, os saguis não devem ser
alimentados. Também é importante não deixar alimentos em locais de fácil acesso, pois são
capazes de invadir os recintos atrás de comida;
 Os saguis podem transmitir doenças aos seres humanos, portanto, deve-se evitar
entrar em contato com eles. Caso uma pessoa seja mordida, esta deve procurar um posto de
saúde imediatamente para receber os cuidados necessários;
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 Mesmo sendo animais invasores em todo o estado de Santa Catarina, os saguis são
animais silvestres protegidos por Lei (Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998), sendo proibido
capturá-los ou matá-los;
 Ainda, conforme a Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, fica proibido criar os
saguis em casa como animais de estimação.
Após contato com os órgãos ambientais, IBAMA, FATMA, Polícia Militar Ambiental de
Santa Catarina e FLORAM, a Coordenadoria de Gestão Ambiental da UFSC foi informada que
nenhum deles é responsável pelo controle de saguis, mas que estão realizando estudos para saber
como proceder com a situação. Portanto, até que se tenha uma solução, cabe a todos agir com
consciência.
Portanto, considerando a importância do assunto, solicitamos aos Departamentos,
Coordenadorias, docentes e técnicos administrativos que repassem aos estudantes as
orientações dadas nesse memorando.
A Coordenadoria de Gestão Ambiental da UFSC confeccionou um cartaz (modelo abaixo)
que pode ser solicitado em tamanho A3 por e-mail gestaoambinetal@contato.ufsc.br ou pelo
telefone 3721-4227.
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Atenciosamente,

Anna Cecília Petrassi

Gabriela Mota Zampieri
Coordenadoria de Gestão Ambiental

