
CARTILHA DA 
FAUNA SILVESTRE

SMMASS

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul
SMMSS - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e 
Sustentabilidade



1. O QUE FAZER? 
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2. Em que situações ocorre MANEJO DE 
REMOÇÃO?

 Animal ferido. 
 Animal desorientado ou sem condições de partir 

sozinho.
 Esgotaram-se todas as alternativas técnicas para 

convivência. 
 Animal peçonhento.
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 São Motivações:  NÃO são motivações:

prejuízos à saúde 
humana, prejuízos 
financeiros, convivência 
comprovadamente 
intolerável, animal em 
situação de risco/ferido, 
identificação de espécie e 
ser informado se há 
riscos, etc.

animal saudável e em trânsito, 
incômodo pelos sons que 
produzem, medo do animal ou 
que irão matá-lo, entre outros.

3. Tenha uma MOTIVAÇÃO
Antes de efetuar um registro na SMMASS tenha em 
mente a motivação. Solicitações para 
verificação/vistoria sem motivação são invalidadas.
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4. Dicas para ANIMAIS EM GERAL

I.Não interferência. Muitas situações são apenas TRANSITÓRIAS e resolvem-
se por si só. Ex. animal de passagem que segue seu rumo após horas/dias, 
época de nidificação/reprodução, procura de alimento, etc. Os animais 
silvestres têm direito à livre circulação em todo território nacional (Lei Federal 
5.197/67), independente se imóvel público ou de particular.

II. Mantenha presos os animais de estimação até que a fauna silvestre saia 
por conta ou seja resgatada.

III. Abra portas/janelas, desligue luzes, deixe o animal solitário até que saia 
por conta ou seja resgatado.

IV Quando a presença for indesejada, retire ATRATIVOS, como fontes de 
alimento e abrigos.

V. EQUIPAMENTOS REPELENTES É possível recorrer ao uso de aparelhos 
sonoros do tipo “repelente de ultrassom” em área urbana. Observe que a 
eficiência varia conforme  metragem/área. Durante a compra, opte por 
modelos os quais o fabricante garante não perturbação de seus animais de 
estima. Evitar estes aparelhos nos limites do Cinturão Verde, seu Anel de 
Proteção e áreas de mata. 
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Fontes de ALIMENTO Fontes de ABRIGO
a) Jamais alimente a fauna! Pois essa 

facilidade os desestimulará a 
exercer seu papel na Natureza. 

b) Elimine bebedouro e comedouros. 
Eles invariavelmente conduzem ao 
desequilibrio, seja através da 
reprodução excessiva, competição 
entre espécies, pobreza nutricional, 
veiculação de bolores e outros 
patógenos, etc.

c) Não acumule lixos. Embalar, às 
vezes, não é proteção suficiente. 
Adote tambores, conteineres, 
recipientes fechados e resistentes. 
Disponha seus resíduos no 
pátio/rua somente nos horários 
próximos da coleta.

d) Colete frutos ou plante espécies de 
árvores não atrativas. Para 
orientações poda/corte/plantio de 
árvores consulte a SMMASS.

a) Vede/conserte fendas ou aberturas. Spray 
de espuma de poliuretano pode ser útil. 
“Passarinheiras” evitam não somente a 
entrada de aves como outros animais. 
Fechar aberturas impede também acesso 
de criminosos.

b) Implante/conserte barreiras, cercas ou 
similares. Use telas de malha fina e 
resistente para animais habilidosos, ex. 
escaladores como gambás e ouriços. 

c) Proteja canalizações/calhas, com grades 
ou telas metálicas de malha fina.

d) Manejo de exclusão - Ao vedar aberturas 
inicie por aquelas menos importantes. Por 
último, deixe uma saída principal, de 
preferência já utilizada pelo animal, para 
que este possa escapar com vida. 
Conheça seus horários, assegurando-se 
de que abandonou o local.   

e) Remova entulhos, eles podem servir de 
abrigo.

f) Remova excesso de ajardinamento, 
principalmente, trepadeiras em muros e 
paredes.
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5. DICAS para ANIMAIS ESPECÍFICOS
5.1 Insetos, lagartas, aranhas, cobras, animais estranhos, etc
a) Se a inteção é proteção à saúde ou vida humana, direcione-se a Vigilância 

Sanitária/Bombeiros.
b) Se a inteção é proteção à saúde do animal ou simples curiosidade quanto ao 

convívio com espécie, direcione-se a SMMASS. Preencha e protocole formulário 
específico. 

c) Agilize. Colete o animal, vivo de prefência, para obter identificação. Utilize um 
frasco com perfurações ou recipiente compatível e seguro. Se não conseguir 
realizar a coleta sozinho, acione o órgão competente.

5.2 Aves: passarinhos, urubus, pombos e outras aves
a) Não permita as aves iniciarem a construção de ninhos/postura em locais 

impróprios à permanência.
b) Uma vez estabelecido ninho não é permitida sua remoção (Lei Federal 

5197/67, art 1°), até o abandono pelos filhotes ou partida espontânea.
c) Filhotes caídos de ninhos: filhotes afastados dos pais estão fadados à morte, 

somente os pais possuem enzimas digestivas produzidas no papo que 
permitem sua a sobrevivência. Por isso, entregá-lo ao cuidado de 
terceiros/SMMASS é inútil. Retorne-o ao ninho tão logo possível. Não 
encontrando o ninho, deixe o(s) filhote(s) em local seguro, os pais devem 
localizá-los através do canto.

d) Em parapeitos de janelas ou edifícios, atravesse horizontalmente fios de arame 
liso ou grades pontiagudas, de forma com que os animais não consigam se 
equilibrar (especialmente para urubus, pombos, aves de rapina).

e) Equipamentos eletrônicos repelentes podem ser usados nos seguintes casos: 
a) reprodução descontrolada de aves; b) aves com potencial desseminação de 
doenças.

f) Passarinhos – Secretaria de Meio Ambiente do Estado e IBAMA possuem 
convênio para acompanhar questões envolvendo criação, legalidade e 
fiscalização.
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5.3 Cágados, tartarugas
a) É comum encontrá-los realizando travessia de ruas em época de 

reprodução. Neste caso, podem ser atropelados, pegos por animais ou 
pessoas curiosas. Devolva-os ao arroio mais próximo.

b) Em caso de suspeita de abandono por proprietário, denuncie.
5.4 Lagartos 
a) Siga as recomendações do item 4.IV.
b) Lagartos podem corroer estruturas de concreto na tentativa de obter 

passagem ou estabelecer “ninho” (hibernáculo), ou escavar rente e por 
debaixo destas em terra.

c) São inofensivos a crianças e animais desde que não sejam agredidos, pois 
tendem a escapar ou acostumar-se a presença. 

d) São atraídos pela presença de animais, às vezes, indesejados pelos 
humanos: roedores, rãs, baratas, serpentes,etc.

5.5 Gambás  
a)  Siga as recomendações do item 4.IV.
b) Na quase totalidade dos casos registrados pela SMMASS, o telhado 

apresenta necessidade de conserto. Pequenas frestas são o suficiente para 
acesso de gambás,  entre calhas, cumeeiras, telhas quebradas, etc. É inútil 
a remoção do animal sem reparo do telhado, eles memorizam o local e 
tendem a retornar. 

c) Providencie a poda de ramos de árvores que podem servir de trampolim até 
o telhado. Consulte a necessidade de Autorização SMMASS.

d) Manter animais de criação, como frangos, em recintos bem vedados embora 
ventilados.

e) Não confundir gambás com zorrilhos. São os zorrilhos que apresentam 
“glândulas de cheiro” empregadas para sua defesa, com odor incomparável 
que pode se dissipar por km.

f) São atraídos pela presença de animais, às vezes, indesejados pelos 
humanos: roedores, morcegos, besouros, etc.
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5.6 “Porco espinho”/Ouriço cacheiro
Siga as recomendações do item 4.4 – Fontes de abrigo.
a) O ouriço-cacheiro NÃO ataca, não lança “espinhos” ! As cerdas se soltam 

apenas exercendo-se pressão sobre o corpo do animal, como por 
exemplo, através de abocanhadura de cão ou captura com as mãos. As 
cerdas NÃO possuem venenos, embora possam causar ferimentos graves.

b) Alimentam-se exclusivamente de vegetais e são inofensivos se deixados 
sozinhos. Prenda animais domésticos no período em que o ouriço-cacheiro 
estiver circulando. Costumam partir por conta em questão de 2 dias no 
máximo.

5.7 Micos-prego
a) Siga as recomendações do item 4.IV.
b) Reforçamos o fato de não alimentar os macacos, mesmo com “alimentos 

corretos” ex. bananas, repolho,ovos. Inicialmente o ato de alimentá-los 
pode parecer divertido, mas pode se tornar pesadelo, pois micos são 
extremamente agressivos quando não receberem mais os alimentos de 
rotina. Não raro o bando destrói telhados, vidraças e a casa internamente, 
como forma de obrigar o doador de alimentos a retornar o antigo hábito. 

5.8 Morcego
a) Veja cartilha espefícica, disponível em 

http://portal.sysnova.com.br/Index.aspx, opção Fauna>Morcegos em sua 
casa?

b) Se após CHECAR E ADOTAR TODAS AS MEDIDAS POSSÍVEIS ainda houver 
conflito importante entre em contato com a SMMASS. Preencha 
“Formulário Fauna Silvestre: Atendimento à Ocorrências” e protocole na 
SMMASS. Disponível pessoalmente na SMMASS ou em  
http://portal.sysnova.com.br/Index.aspx> opção Formulários>Fauna 
Silvestre.
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6. Por que não TRANSFERIR este animal 
daqui transportando-o para longe?

6.1 A fauna silvestre é bem de uso comum do povo, está sob tutela 
do Estado e possui direito ao livre trânsito em território nacional 
(Lei Fed. 5197/1965 e 11.520/2000). 6.2 A fauna possui pepel 
fundamental no equilíbrio(controle) de outras populações animais.

6.2 O animal que se deseja remover pode ser peça chave no 
equilíbrio ambiental do bairro/região. E uma das maiores causas de 
destruição a Natureza é a introdução incorreta de espécies em 
áreas diferentes da área de distribuição/origem.

6.3 Muitos animais memorizam a localização através de imagens, 
magnetismo da terra, hormônios e retornam justamente ao mesmo 
local, mesmo anos depois. É inútil transportar os animais para 
longe e não adotar medidas de proteção em sua 
casa/estabelecimento.
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7. NOTA DE ESCLARECIMENTO

7.1  A SMMASS não indica venenos. O uso de 
venenos pode ter consequências trágicas. Ex 
envenenamento de animais de estimação e 
crianças, disseminação de vapores com 
intoxicação ou reações alérgicas de outras 
pessoas, morte.

7.2 A SMMASS não realiza serviços  em favor de 
particulares (Lei da Improbidade Administrativa, L
ei Federal nº 8.429/92, art. 9, inciso IV). Somente 
orienta e realiza manejo sob as condições 
mencionadas nesta Cartilha.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument
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8. Eu posso ADOTAR este animal silvestre?

Não. Animais silvestres nativos devem 
permanecer livres, pois têm funções a cumprir 
no meio ambiente. 

Exceções:
 Animal ferido, necessitando cuidados, até que 
seja resgatado pelo órgão ambiental (curto 
prazo).

 Quando o órgão ambiental solicita seus cuidados 
como “fiel depositário”. 



13

9. Quero REGULARIZAR situação de animal 
silvestre se estimação que está comigo

9.1  Portar animais silvestres sem licença é crime 
ambiental (Lei Federal 5197/67 e Decreto Federal 
6514/08). A situação não é “regularizável”. 

9.2 Pode ocorrer a “entrega voluntária” do animal 
ao órgão ambiental. Assim, o cidadão infrator não 
será penalizado (Decreto Federal 6514/08, art 24, 
§ 5o ). A entrega volutária é válida antes de ação 
fiscalizatória. Se for denunciado, é inútil realizar 
entrega voluntária em flagrante de fiscalização. 
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10. MAUS-TRATOS
Infligir danos a animais é infração a lei (art. 24, 
Decreto Federal 6.514/08), inclusive perseguir, 
coletar, caçar, etc. O interessado deverá formalizar 
denúncia aos agentes fiscalizadores. O denunciante 
tem direito ao anonimato. 

São competentes para o registro de denúncia 
Secretaria de Meio Ambiente do Município, do 
Estado, PATRAM ou Comando Ambiental, 
vinculados à Brigada Militar. Boletins de ocorrência 
podem ser registrados através de 
https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/Site/Servicos/DenunciasOnLine/Denuncias.aspx e 
https://www.delegaciaonline.rs.gov.br/dolpublico/index.jsp .  

https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/Site/Servicos/DenunciasOnLine/Denuncias.aspx
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11. DÚVIDAS

atendimento.smmass@santacruz.rs.gov.br
ou

(51)3902-3611
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