
Proposta de Resolução CONAMA 
 
 
      Dispõe sobre regulamentação para o manejo de                  
      quirópteros. 
 
 
 
Considerando o art. 29 da Lei 9065, de 12 de fevereiro de 1988, que considera crime ambiental 
“matar, perseguir, caçar, apanhar espécies da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou 
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”; ver início das aspas. 
 
Considerando que os quirópteros (morcegos) pertencem à fauna silvestre e constituem espécie de 
grande valor ambiental no controle de pragas urbanas; 
 
Considerando que a Resolução CGSIM nº 22/2010 (D.O.U. 11/06/2010) considera a imunização e o 
controle de pragas urbanas como atividade de alto risco; 
  
Considerando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária requer licença dos órgãos 
competentes da saúde e do meio ambiente; 
 
Considerando que a INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N.º 141, DE 19 DE DEZEMBRO DE 
2006, em seu artigo 4º , parágrafo único, repassa o controle para os órgãos de governo da Saúde, da 
Agricultura e do Meio Ambiente, sem a necessidade de autorização do DIFAP, os quirópteros em 
áreas urbanas e peri-urbanas e os hematófago (Desmodus rotundus) em regiões endêmicas  para  a  
raiva  e  em  regiões  consideradas  de  risco  de  ocorrência  para  a  raiva,  a  serem  caracterizadas  
e determinadas por órgãos de governo da Agricultura e da Saúde, de acordo  com os  respectivos 
planos e programas oficiais, e   
 
Considerando que as empresas, que atuam no setor de desinsetização e no controle de pragas 
urbanas, se valem da IN IBAMA Nº 141/2006 para utilizar métodos ineficientes e até mesmo 
mortais (e com dor para o animal) para o desalojamento de quirópteros,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º  -  Regulamentar  o  controle  e  o  manejo  ambiental  de quirópteros. 
 
Art. 2º - Para efeitos desta resolução, entende-se por: 
 
I - fauna sinantrópica: populações animais de espécies silvestres nativas ou exóticas, que utilizam 
recursos de áreas antrópicas, de forma transitória em seu deslocamento, como via de passagem ou 
local de descanso; ou permanente, utilizando-as  como  área  de  vida;  
 
II - fauna sinantrópica  nociva - aquela   que  interage  de  forma  negativa  com  a  população  
humana, causando-lhe transtornos significativos de ordem econômica ou ambiental, ou que 
represente riscos à saúde pública, como é o caso do morcego hematófago Desmodus rodutus  em 
regiões endêmicas  para  a  raiva  e  em  regiões  consideradas  de  risco  de  ocorrência  para  a  
raiva. 
 
Art. 3º – Para o controle e o manejo ambiental de quirópteros será exigido, pelos órgãos 
competentes, da empresa controladora de pragas urbanas a qualificação do seu corpo técnico, com a 
atuação comprovada de um profissional da área química e um profissional da área biológica. 



Art. 4º – As empresas de controle de pragas urbanas deverão estar cadastradas nos respectivos 
Conselhos Profissionais Regionais, de que trata o artigo anterior, assim como nos órgãos sanitários 
competentes. 
 
Art. 5º- Ações de controle realizadas em área rural, realizadas pelo setor público, deverão contar 
com a integração entre os órgãos competentes da Agricultura, Saúde e do Meio Ambiente, inclusive 
entre as esferas de governo. 
 
Art. 6º - As ações de controle realizadas por empresas particulares deverão ser apreciadas e 
autorizadas pelo órgão ambiental/sanitário competentes, através de um plano de trabalho. 
 
Art. 7º – A erradicação da(s) colônia(s) de quirópteros, sinantrópicos nocivos, só será realizado 
mediante laudo técnico emitido por profissional qualificado, com determinação da espécie, contexto 
situacional e justificativa de ausência de técnica alternativa, aprovado pelos órgãos ambientais e 
sanitários. 
 
Art. 8º – O desalojamento de quirópteros deverá considerar a espécie alvo, otimizando recursos e 
reduzindo dispersão destes mamíferos ou retorno ao alojamento em questão. 
 
Art. 9º - Os quirópteros sinantrópicos nocivos à saúde serão controlados exclusivamente pelo poder 
público. 
 
Art. 10 - Os métodos de controle populacional deverão levar em conta o bem-estar animal, 
minimizando seu sofrimento. 
 
Art. 11 – As colônias de quirópteros não poderão ser manejadas durante seu período de reprodução 
e amamentação, condição esta que deverá constar no laudo técnico. 
 Parágrafo 1º - Excetua-se desta condição o animal ou colônia que representar risco à saúde 
humana. 
 Parágrafo 2º - No caso de apresentarem risco à saúde, o controle deverá ser feito pelo órgão 
público. 
 
Art. 12 – O manejo de colônias que habitam telhados deverá ser, preferencialmente, iniciado com a 
metodologia de abertura e fechamento das aberturas, evitando a manipulação direta dos animais. 
 Parágrafo 1º - Na impossibilidade de aplicar esta metodologia, poderão ser aplicadas outras 
semelhantes; 
 
Art. 13 - A retirada mecânica de quirópteros deverá ser feita apenas em caráter de emergência, com 
autorização do poder público ou por ele próprio, quando for o caso. 
 Parágrafo 1º - O transporte e soltura dos animais deverá ser feita imediatamente à sua 
retirada. 
 Parágrafo 2º - Os morcegos deverão ser transportados em caixas de transporte que permitam 
a respiração do animal e devidamente protegidas contra radiações solares diretas. 
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CONSIDERAÇÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) 

Minuta de Resolução para estabelecer procedimentos de atuação junto a quirópteros em edificações 

 

1º GT sobre a regulamentação para o manejo de quirópteros - Data: 21 de maio de 2012 

Após análise da minuta discutida na reunião de 21.05.12, observamos que essa proposta de resolução visa estabelecer procedimentos para 

atuação do setor privado junto a quirópteros em edificações, e que  

a) essa atividade tem por objetivo promover o “conforto” do morador, que se sente incomodado pela presença de morcegos; 

b) são faltosas regulamentações para a atuação do setor privado nessa atividade. 

 

2. A atuação de órgãos oficiais (setores da Saúde e da Agricultura) é restrita aos morcegos hematófagos (MH), com objetivo de prevenir ou 

controlar a raiva, sendo os procedimentos oficiais estabelecidos em normativas específicas. O âmbito de ação oficial junto aos MH está 
definido em: 

 - área urbana ou peri-urbana: setor da Saúde; 

 - área rural: setor da Agricultura. 

3. Diante dos itens anteriores 1 e 2, entendemos que a atual minuta de resolução deve se ater as apenas aos procedimentos para o setor 
privado atuar com quirópteros em edificações.  

Assim, entendemos serem necessárias adequações nos itens: 

a) Cabeçalho da Resolução e artigo 1º: “Dispõe sobre a regulamentação para o manejo de quirópteros em edificações, pelo setor privado”.  

b) Artigo 4º: exclusão desse artigo, já que a resolução seria específica para o segmento privado e em edificações. A integração entre os 

segmentos públicos é realizada, e, caso tenha que ser aprimorada, isso deve ser feito em instrumentos específicos para os setores públicos, 

de maneira objetiva. 

c) Parágrafo único do Artigo 6º: o tópico é importante, mas deve ser aprimorado e considerado a parte do caput desse artigo, que tratam de 

assuntos diversos (vide a minuta sugerida pelo Mapa, em anexo). 

d) Artigos 2º e 3º: necessitam de detalhamentos, vide o item 6 abaixo. 

e) Artigos 7º, 8º e 9º: tratam de procedimentos a serem seguidos, e assim sugerimos que sejam contemplados em um anexo para tal (vide 

item 5 abaixo) 

5. Por uma questão de redação, sugerimos que o corpo da resolução contemple as justificativas e as premissas básicas, e no seu anexo seja 

dedicado para os procedimentos específicos, contemplando as atividades de maneira sequencial.  Isso permitirá um aspecto “enxuto” e 
objetivo (vide o anexo I da Minuta sugerida pelo MAPA). 

6. Pontos críticos que merecem análise jurídica para sua aplicação: 

a) as atividades junto aos quirópteros em edificações poderão ser realizadas também por pessoa física ou apenas ficará restrita à pessoas 
jurídicas? Isso é importante para definir o alvo da resolução e os termos a serem utilizados na mesma; 

b) o interessado nessa atividade (pessoa física ou jurídica) deverá obter permissão para atuação junto a algum órgão oficial (prefeitura?). 
Importante explicitar que seria órgão oficial, para que já seja estipulada na resolução e a atividade não caia em um limbo de atuação oficial; 

c) observar o que já é estabelecido pelo IBAMA, no sentido de não haver conflitos; 

d) sempre que for criada alguma obrigação, como por exemplo, comprovar atuação na área de química ou biologia, deve ser detalhado o tipo 

de comprovação requerida (certificado, declaração, etc.). Uma regra deve ser objetiva, não dando margem a situações indefinidas. 

 

MINUTA DE RESOLUÇÃO COM FORMATO SUGERIDO PELO MAPA 
 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
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Proposta de Resolução  

Dispõe sobre a regulamentação para o manejo de quirópteros em edificações, pelo setor privado 

(Sem sugestões para os itens do “Considerando”, a serem analisados por setores específicos)  

 

RESOLVE: 

Art. 1º Regulamentar o controle e o manejo ambiental de quirópteros em edificações, pelo setor 
privado.  

 

Art. 2º As empresas controladoras de pragas urbanas e interessadas em realizar controle e manejo 
ambiental de quirópteros em edificações deverão obter permissão para realizar esse controle junto ao 
órgão xxxx (citar o órgão competente) 

§ 1º No pedido de permissão de que trata o caput deste artigo, as empresas deverão demonstrar que 
possuem em seu quadro técnico profissionais com atuação comprovada em área química e em área 
biológica ou que contam com assessoria técnica de profissionais especializados em quirópteros. 

§  2º. A permissão de que trata o caput deste artigo deverá ser revalidada a cada 24 meses. (período 
empírico, apenas como exemplo de que não pode ser “eterna”), e o cumprimento desta Resolução 
deve ser pressuposto para a revalidação da citada permissão. 

§ 3º As empresas de trata o caput deste artigo deverão estar cadastradas nos respectivos Conselhos 
Profissionais Regionais relacionados aos profissionais indicados no § 1º deste artigo.  

 

Art. 3º. Para o controle e o manejo ambiental de quirópteros em edificações, as empresas de que 
trata o caput do artigo 2º desta Resolução deverão adotar os procedimentos específicos, conforme o 
anexo I desta Resolução. 

 

Artigo 4º. As empresas de que trata o caput do artigo 2º deverão comunicar, imediatamente, as 
autoridades competentes quando observar nas edificações a ser trabalhadas a presença de: 

I. morcegos hematófagos; 

II quirópteros, de quaisquer espécies, que apresentem comportamento anormal, caídos ou 
encontrados mortos. Nesse caso, a empresa de que trata o caput deste artigo poderá capturar e enviar os quirópteros à 

autoridade competente, para a realização de teste rábico, adotando medidas de biossegurança e procedimentos específicos 

indicados pela citada autoridade,  
Parágrafo único. As autoridades competentes citadas no caput deste artigo são:  

i. a Secretaria de Saúde do município, quando se tratar de área urbana ou peri-urbana; 
ou, 

ii. a unidade local de atenção veterinária, do órgão de estadual de defesa sanitária 
animal, quando se tratar de área rural. 

 

Art. 5º As empresas de que trata o caput do artigo 2º desta Resolução serão responsáveis por 
providenciar, para os profissionais envolvidos nas atividades de controle e manejo de quirópteros: 

i. a imunização contra raiva e o exame de titulação anual, que deverá apresentar índice 
protetivo conforme padrões estipulados pelo Ministério da Saúde; 

Procedência: 1º GT sobre a regulamentação para o manejo de quirópteros 
Data: 21 de maio de 2012  
Processo Nº 02000.000683/2011-91 
Assunto: regulamentação para o manejo de quirópteros 
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ii. a disponibilização de equipamentos de proteção individual (EPI) específicos para as 
atividades com quirópteros; 

iii. a realização de avaliações anuais  de saúde, com ênfase para patologias do sistema 
respiratório. 

 

 

Anexo I 
Metodologia específica para o controle de quirópteros em edificações 

(item a ser desenvolvido pelos setores do GT que atuam diretamente com quirópteros, buscando 
listar de maneira sequencial o que deve ser realizado)  

i. no desalojamento de quirópteros, considerar a espécie, otimizando recursos e reduzindo 
dispersão destes mamíferos ou a possibilidade de retorno ao alojamento em questão; 

ii. as colônias de quirópteros não poderão ser manejadas durante o período reprodutivo e de 
amamentação, condição esta que deverá constar no laudo técnico; 

iii. a retirada mecânica de quirópteros deverá ser feita apenas em caráter de emergência, com 
autorização da autoridade competente ou por ela própria, quando for o caso; 

iv. o transporte e soltura dos animais deverão ser feitos imediatamente à sua retirada e em local 
previamente avaliado pelo órgão de saúde e meio ambiente;  

v. os morcegos deverão ser transportados em caixas de transporte que permitam a respiração 
do animal e devidamente protegidas contra radiações solares diretas; 

vi. envio de exemplares de quirópteros, que foram alvo de atuação em edificações, ao 
diagnóstico laboratorial de raiva, no sentido de pesquisar a circulação viral (SUGESTÃO A 
SER AVALIADA PELA ÁREA DA SAÚDE – caso entenda importante, devendo ainda 
estipular um quantitativo e informar a operacionalização para o envio, inclusive deve 
levar em conta o impacto econômico do processamento dessas amostras, que seriam 
“pagas” pela área da saúde).  

 

 

 

IZABELLA TEIXEIRA 
Presidente do Conselho 
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama 

Departamento de Apoio ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – DConama 
SEPN 505, Bloco B, Ed. Marie Prendi Cruz, 1º andar - Asa Norte - 70730-542 – Brasília/DF 

Tel. (61) 2028 2207 - 2028 2102 - conama@mma.gov.br 
 

Relatoria da 1a Reunião do Grupo de Trabalho sobre Quirópteros 

Objetivo: revisão da proposta de Resolução CONAMA sobre regulamentação do manejo de espécies de 
morcegos em ambientes urbanos 

Reunião ocorrida em 21/maio/2012 

Coordenação: Lisiane Becker – MOVER/MIRA-SERRA (RS) 
Vice-Coordenação: Ludmilla Aguiar (UnB) 

Relatoria: Ricardo B. Machado – Instituto Bioeste 
Assessoria do DConama/MMA: João Luís F. Ferreira 

A reunião foi aberta pela coordenadora do GT Morcegos, Lisiane Becker, com a presença de representantes 
do MMA, MAPA, ICMBio Bioeste e UnB. Passou-se em seguida para a leitura da minuta da proposta 
Resolução CONAMA sobre regulamentação do manejo de espécies de morcegos em ambientes urbanos. 
Durante a leitura foram feitos 13 destaques pelos presentes, a saber: 

1. Necessidade de inclusão da definição de „manejo‟ no documento (destaque o objetivo da Resolução); 
2. Necessidade de inclusão da legislação que considera os morcegos como fauna selvagem e, portanto, 

demandadores de licenças de captura e coleta por parte dos órgãos ambientais competentes (destaque 
do 2o„Considerando‟); 

3. Necessidade de avaliação da Instrução Normativa IBAMA - IN 141 de 19/dez/2006, em especial no 
conflito existente entre os artigos 4o (§ 1o item d e 5o § 2o)  (destaque do 5o „Considerando‟); 

4. Necessidade de inserir uma definição do conceito de espécie praga (destaque do 6o „Considerando‟); 
5. Necessidade de discussão mais abrangente sobre as opções e métodos de manejo de morcegos pelos 

órgãos públicos competentes (destaque do artigo 1o); 
6. Necessidade de definição clara do papel de cada órgão público envolvido no controle e manejo dos 

morcegos (destaque do artigo 4o); 
7. Necessidade de discussão mais abrangente sobre opções e métodos de manejo de morcegos pelos 

órgãos públicos competentes (destaque do artigo 5o); 
8. Idem aos itens 5 e 7 acima (destaque do artigo 6o); 
9. Necessidade de indicação mais clara e específica das atribuições do Ministério da Saúde e Ministério 

da Agricultura sobre a avaliação dos riscos à saúde humana eventualmente causada por morcegos 
portadores do vírus da raiva (destaque do § único do artigo 6o); 

10. Idem aos itens 5, 7 e 8 acima (destaque do artigo 7o); 
11. Necessidade de identificação mais clara sobre as situações de emergência indicadas no documento 

(destaque do artigo 8o); 
12. Necessidade de indicar as possíveis especificações sobre os modos e as caixas de transporte de 

morcegos retirados das habitações (destaque do artigo 8o § 2o); 
13. Necessidade de esclarecimento sobre rotinas e procedimentos associados com a prevenção de 

contaminação dos técnicos envolvidos com o manejo de morcegos (destaque do artigo 9o). 
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Os destaques acima mencionados foram assinalados pelos presentes para embasar as próximas discussões do 
GT sobre a minuta. Além dos pontos mencionados, os presentes solicitaram à representante do MAPA que 
disponibilize os procedimentos usados pelas agências de controle animal para a identificação e captura dos 
indivíduos de morcegos, tanto em área rural quanto em área urbana.  

Outro ponto que foi discutido na reunião refere-se à necessidade de se distinguir os morcegos hematófagos 
das demais espécies do grupo nos procedimentos de manejo e controle em áreas urbanas, visto que a 
resolução será direcionada aos morcegos urbanos e trata do controle (desvinculando a nomenclatura de 
“praga”) e metodologia/regras gerais para desalojamento de colônias em moradias. Ainda nesse ponto, o GT 
sugeriu a criação de orientações técnicas para os órgãos responsáveis pela emissão do “Habite-se” para a 
prevenção do alojamento de quirópteros em edificações. 

O GT avaliou também a necessidade de convidar para uma próxima reunião alguns profissionais e 
especialistas no tema, com destaques para: 

 MAPA (que tentará trazer dois fiscais); 
 Min. Saúde; 
 IBAMA (SISBIO será contatado também); 
 Miriam Sodré da prefeitura de São Paulo; 
 Angelika Bredt, autora do Manual de Controle e Manejo 

A próxima reunião foi agendada para os dias 20 e 21/06, com início às 10h. Os participantes solicitaram que 
o convite saia antes dos 15 dias de antecedência para viabilizar o convite aos técnicos acima mencionados. 
Na ocasião o DConama informou que o convite será lançado dia 1/06/12. 

O DConama enviará aos membros do GT o documento em versão editável para que cada parte faça 
considerações para se trabalhar na próxima reunião. O DConama fará a consolidação das colaborações, as 
quais devem chegar com até 15 dias de antecedência para dar tempo de se fazer a consolidação (data limite 
para envio ao DConama: 5 de junho). 

Os documentos para subsidiar as discussões, mencionados em reunião (manuais, normas e outros trabalhos) 
deverão ser encaminhados ao DConama com, no mínimo, 15 dias de antecedência, para os e-mails: 
conama@mma.gov.br; fernanda.capdeville@mma.gov.br e joao-luis.ferreira@mma.gov.br. 

Este é o relato.  

 

_______________________________________ 
Ricardo B. Machado 

relator 

http://correio.mma.gov.br/horde/imp/compose.php?to=conama%40mma.gov.br&thismailbox=INBOX
http://correio.mma.gov.br/horde/imp/compose.php?to=fernanda.capdeville%40mma.gov.br&thismailbox=INBOX
http://correio.mma.gov.br/horde/imp/compose.php?to=joao-luis.ferreira%40mma.gov.br&thismailbox=INBOX








MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA

Procedência: 2º GT sobre a regulamentação para o manejo de quirópteros
Data: 07 de julho de 2012 

Processo Nº 02000.000683/2011-91
Assunto: regulamentação para o manejo de quirópteros

Proposta de Resolução
Versão LIMPA

Dispõe  sobre  a  regulamentação  para  o 
monitoramento  e  manejo  de  quirópteros,  por 
pessoa jurídica em áreas urbanas

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das atribuições que lhe 
são  conferidas  pelo  inciso  VII  do  art.  8º  da  Lei  nº  6.938,  de  31  de  agosto  de  1981, 
regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de julho de 1990 e, tendo em vista o disposto no 
seu Regimento Interno anexo à Portaria nº 452, de 17 de novembro de 2011, e:
Considerando o art. 29 da Lei 9605, de 12 de fevereiro de 1988, que considera crime ambiental 
matar, perseguir, caçar, apanhar espécies da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença 
ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida;
Considerando que os quirópteros pertencem à fauna silvestre e constituem espécies de grande 
valor ambiental e econômico no controle de pragas urbanas e rurais, dispersoras de sementes, 
polinizadoras;
Considerando que a Instrução Normativa IBAMA N.º 141, DE 19 de dezembro de 2006, em seu 
artigo  4º,  parágrafo  único,  repassa  o  controle  para  os  órgãos  de  governo  da  Saúde,  da 
Agricultura  e  do  Meio  Ambiente,  sem  a  necessidade  de  autorização  do  DIFAP, que  os 
quirópteros em áreas urbanas e periurbanas e os hematófagos em regiões endêmicas para a 
raiva possam ser controlados;
Considerando que as empresas, que atuam no setor de  controle de pragas urbanas ou de 
reforma de construções, se valem da IN IBAMA Nº 141/2006 para utilizar métodos impróprios e 
até  mesmo  mortais  (e  com  dor  para  o  animal)  para  o  desalojamento  ou  extermínio  de 
morcegos, 
RESOLVE:
Art.  1º  Regulamentar  o  monitoramento  e  o  manejo  de  quirópteros,  por  pessoa  jurídica 
devidamente  licenciada  pelo  órgão  ambiental  e  de  saúde competente,  em áreas  urbanas, 
assim definidas pelos respectivos planos diretores.
Parágrafo único. Fica vedado à pessoa física exercer atividades de monitoramento e manejo 
de quirópteros.

Art. 2º Para fins desta Resolução, são utilizadas as seguintes definições:
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- Manejo:
- Monitoramento:
- Quirópteros:
- Desmodus rotundus:

Art.  3º  A pessoa jurídica interessada em monitorar  e  manejar  quirópteros em área urbana 
deverá obter licença ambiental junto ao órgão ambiental competente.
§ 1º No pedido de licença de que trata o caput deste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar 
que  possui  profissionais  de  nível  superior,  especializados  em quirópteros,  em seu  quadro 
técnico ou que contam com consultoria técnica destes.
§ 2º A licença ambiental de que trata o caput deste artigo deverá ser revalidada a cada 12 
meses.
§  3º  A  pessoa  jurídica  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  deverá  estar  cadastrada  nos 
respectivos Conselhos Profissionais Regionais relacionados aos profissionais indicados no § 1º 
deste artigo. 
§ 4º Para obtenção da autorização de cada plano de trabalho, dada pelo órgão ambiental 
competente, conforme anexo I, da empresa licenciada, o órgão ambiental municipal deverá ser 
cientificado. 

Art. 4º Para o monitoramento e o manejo ambiental de quirópteros em área urbana, a pessoa 
jurídica de que trata o caput do artigo 3º desta Resolução deverá adotar os procedimentos 
específicos, conforme o anexo I.
Parágrafo único.  Fica vedado o uso de substâncias químicas ou métodos que possam causar 
dor, sofrimento ou comprometer a integridade física dos animais.

Art. 5º A pessoa jurídica de que trata o caput do artigo 3º deverá comunicar, imediatamente, às 
autoridades competentes quando  observar na área urbana, a ser trabalhada de acordo com 
seu respectivo plano de trabalho, autorizado pelo órgão ambiental competente, a presença de:
I – Desmodus rotundus;
II – quirópteros, de quaisquer espécies, que apresentem comportamento anormal, caídos ou 
encontrados mortos. 
Parágrafo único. A autoridade citada no caput deste artigo é o órgão de saúde competente.

Art. 6º A pessoa jurídica de que trata o caput do artigo 3º desta Resolução será responsável 
por providenciar aos profissionais envolvidos nas atividades de monitoramento e manejo de 
quirópteros:
PROPOSTA 1
I – esquema profilático pré-exposição antirrábico humano e comprovação de titulação anual 
igual ou maior 0,5Ul/ml, conforme normas técnicas do Ministério da Saúde;
PROPOSTA 2
I – esquema profilático pré-exposição antirrábico humano e comprovação de titulação anual, 
conforme normas técnicas do Ministério da Saúde;
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II  –  a  disponibilização  de  equipamentos  de  proteção  individual  (EPI)  específicos  para  as 
atividades com quirópteros;
III  –  Os  profissionais  que  executam  o  manejo  de  quirópteros  deverão  realizar  exames 
periódicos de acordo com as normas vigentes para a saúde do trabalhador.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IZABELLA TEIXEIRA
Presidente do Conselho
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Anexo I
Metodologia específica para o monitoramento e manejo de quirópteros em áreas 

urbanas
i. no desalojamento de quirópteros, considerar a espécie, otimizando recursos e reduzindo 

dispersão destes mamíferos ou a possibilidade de retorno ao alojamento em questão;
ii. as colônias de quirópteros não poderão ser manejadas durante o período reprodutivo e 

de amamentação, condição esta que deverá constar no laudo técnico;
iii. a retirada mecânica de quirópteros deverá ser feita apenas em caráter de emergência, 

com autorização da autoridade competente ou por ela própria, quando for o caso;
iv. o transporte e soltura dos animais deverão ser feitos imediatamente à sua retirada e em 

local previamente avaliado pelo órgão de saúde e meio ambiente; 
v. os  morcegos  deverão  ser  transportados  em  caixas  de  transporte  que  permitam  a 

respiração do animal e devidamente protegidas contra radiações solares diretas;
vi.envio de exemplares de quirópteros,  que foram alvo  de atuação em edificações,  ao 

diagnóstico  laboratorial  de  raiva,  no  sentido  de  pesquisar  a  circulação  viral 
(SUGESTÃO  A  SER  AVALIADA  PELA  ÁREA  DA  SAÚDE  –  caso  entenda 
importante,  devendo  ainda  estipular  um  quantitativo  e  informar  a 
operacionalização  para  o  envio,  inclusive  deve  levar  em  conta  o  impacto 
econômico do processamento dessas amostras, que seriam “pagas” pela área da 
saúde). 

2º GT manejo de quirópteros - Data: 04 e 05 de julho de 2012 – Versão LIMPA 4


	Anexo 1- pre resolucao conama morcegos - POA2011
	Anexo 2- Docs_minuta_quiropteros_19CTBio4
	28-04-2011- Anexo 3- Docs_NT_DCBio_quiropteros_19CTBio4
	21-05-2012 Anexo 4-MInuta_resolucao_quiropteros_consideracoes_Mapa
	21-05-2012 Anexo 5- Relatoria_1a_reuniao_GT_Chiroptera
	15-09-2011 Anexo 6-NT_IBAMA_quiropteros_19CTBio4
	PropResol_2oGT_Quiropteros_versaoLIMPA_04e05julho2012

