
e feche novamente após algumas horas. 
• Vede definitivamente essa abertura. 
• Nunca utilize produtos químicos para desalojar morcegos. 
• Existem alguns produtos com odor forte, como naftalinas, pasti-

lhas de formol e outros que podem ser utilizados em abrigos pe-
quenos sem prejudicar os animais. 

• Repelentes ultrassônicos ou eletrônicos são uma boa ferramenta. 
 

Nunca toque em um morcego que for 
encontrado caído e não permita que 
animais domésticos tenham contato 
direto com ele . Coloque sobre ele 
algum objeto (balde) mantendo-o iso-
lado. Acione o serviço de controle de 
zoonoses. 

Morcegos exercem um importante papel na dispersão de se-
mentes, polinização de plantas e controle de insetos e pragas. 
Eles fazem parte da fauna silvestre e são protegidos por lei 
(Lei 5197 de 3 de janeiro de 1967). 
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• São mamíferos que voam. 
• Orientam-se através de sons de alta frequência. 
• Possuem hábitos noturnos ou crepusculares. 
• Vivem de 10 a 30 anos. 
• Na natureza, as colônias habitam locais de pouca luz como caver-

nas, troncos ocos e copas de árvores. 
• São classificados quanto ao seu hábito alimentar:  
Insetívoros: Comem insetos. 
Fitófagos: Comem frutos, folhas, néctar e flores. 
Carnívoros: Comem peixes, anfíbios, roedores e aves. 
Hematófagos: Se alimentam de sangue. 
 
A espécie de morcego mais comum nos centros urbanos é o Mo-
lossus sp, um morcego insetívoro, que quando pousado no chão   
apresenta grande dificuldade em levantar vôo, desta forma, mais 
facilmente encontrado pelas pessoas e por animais domésticos. 

 Qualquer espécie de morcegos pode transmitir: 
• RAIVA: Doença fatal, causada por vírus que pode estar presen-

te na saliva desses mamíferos. Através de mordedura ou conta-
to direto, eles podem infectar o homem ou outros animais. 

• HISTOPLASMOSE: Doença infecciosa respiratória grave, pro-
vocada pela inalação de partículas de fungos presentes nas 
fezes dos morcegos. 

  Quem são? 

Transmitem doenças? 

 
• No telhado, não deixe vãos entre as telhas e as paredes, vedando 

possíveis aberturas. Utilize-se de algumas telhas de vidro para per-
mitir entrada de luz natural. 

• Feche o vão entre o ar condicionado e a parede. 
• Prefira o forro de laje ao de madeira, evitando-se a queda de fezes 

desses animais. 
• Evite paredes de tijolos vazados e falhas de acabamento entre es-

quadrias e paredes. 
• Coloque telas nas aberturas de chaminés, dutos de ventilação ou 

qualquer outra entrada que não possa ser vedada. 
• Troque vidros ou portas quebradas de porão. Tele as aberturas de 

ventilação. 
• Vede as juntas de dilatação de edifícios. 
• Plante árvores frutíferas distante da residência. Lembre-se: O que 

atrai aves durante o dia, atrai morcegos e gambás à noite. 

• Verifique as aberturas que possam estar servindo de entrada e saí-
da. 

• Feche gradativamente esses espaços, deixando apenas uma aber-
tura para saída. 

• Após a saída noturna dos morcegos, vede essa abertura com jor-
nais, panos ou outro objeto que possa ser removido. 

• No dia seguinte, antes de escurecer retire essa vedação, para saí-
da de eventuais morcegos que ainda tenham permanecido no local 

  Como se prevenir? 

Como desalojar morcegos de seus abrigos? 


