DIRETRIZ TÉCNICA Nº. 05/2021
Translocação de espécies do gênero Ctenomys spp.
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1. OBJETIVOS
Esta Diretriz institui os critérios e procedimentos administrativos e técnicos
relativos à translocação de indivíduos/populações do gênero Ctenomys Spp. no
âmbito do licenciamento ambiental em qualquer fase de vigência de licença.
São conhecidas 69 espécies do gênero Ctenomys distribuídas na região
Neotropical (Bidau 2015, Freitas, 2016), sendo que cinco espécies ocorrem no Rio
Grande do Sul. Exclusivas do Estado são C. flamarioni, C. lami, C. ibicuiensis,
enquanto C. minutus ocorre também no estado de Santa Catarina e C. torquatus no
Uruguai (Freitas 1995; Freygang 2004, Stolz 2006). As espécies C. flamarioni e C.
lami são consideradas ameaçadas de extinção no Estado, sendo enquadradas na
categoria Em Perigo na lista das espécies da fauna ameaçada do Estado
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(https://secweb.procergs.com.br/livlof/?id_modulo=1&id_uf=23&ano=2012).

Já

as

espécies C. minutus e C. torquatus aparecem na lista como de Preocupação Menor
e C. ibicuiensis com Dados Insuficientes.

2. GLOSSÁRIO
Para fins de aplicação desta Diretriz, são adotadas as seguintes definições:
Autorização de manejo da fauna silvestre: ato administrativo de permitir
atividades de manejo da fauna silvestre no âmbito do licenciamento ambiental
ou atividades correlatas;
Levantamento da fauna silvestre: diagnóstico da fauna existente em uma dada
área, por meio da obtenção de dados primários, com vistas ao licenciamento
ambiental ou atividades correlatas que pode ou não envolver manipulação de
espécimes;
Manejo da fauna silvestre: ações de levantamento ou diagnóstico da fauna
silvestre, monitoramento, salvamento, resgate e destinação de indivíduos
sempre que implicar em captura e manuseio de espécimes, seja com o
propósito de identificar, marcar, medir, resgatar, afugentar, aprisionar, confinar,
transportar ou destinar;
Monitoramento

da

fauna

silvestre:

acompanhamento

do

comportamento,

presença e interação intra e interespecífica de espécimes, assim como com o
meio físico em áreas submetidas ao licenciamento ambiental, ou diretamente
a elas relacionadas, atendendo aos requisitos do licenciamento ambiental;
Plano de trabalho: projeto contendo os requisitos mínimos para as atividades que
envolvam o manejo dos animais apresentado quando da solicitação de
autorização para o manejo.
Translocação: remoção de espécimes de uma área de origem para outra de
destino.

2

3. CONDIÇÕES PARA TRANSLOCAÇÃO
3.1 A translocação de indivíduos deve ser a última alternativa de manejo a
ser adotada, após terem sido esgotadas todas as demais e não tendo
restado outra capaz de permitir a permanência dos animais na área
cujo empreendimento esteja na fase de Instalação;
3.2 A translocação de indivíduos das espécies C. minutus e C. torquatus na
fase de Operação do empreendimento poderá ser autorizada mediante
a constatação de que há prejuízo à integridade dos animais,
devidamente comprovada com parecer técnico firmado por profissional
habilitado, acompanhada de ART;
3.3 O pedido de autorização para translocar os espécimes de C. tenomys
spp. deve atender os dispositivos editados pela FEPAM e que regulam
o manejo de espécimes ou populações da fauna silvestre (Autorização
de Manejo de Fauna Silvestre);
3.4 Não será expedida autorização para translocar indivíduos pertencentes
às espécies C. flamarioni e C. lami;
3.5 A translocação de C. ibicuiensis fica suspensa até que se obtenha
dados suficientes sobre o estado de conservação da espécie;
3.6 A translocação das espécies C. minutus e C. torquatus, não poderá
ocorrer em distâncias que excedam 500 metros da área de origem até
a área de destino;
3.7 Translocações para áreas que excedam a distância de 500 metros
poderão ser autorizadas desde que devidamente justificadas e onde
fique comprovada a ausência de alternativa locacional mais próxima da
área de origem;
3.8 Para que seja emitida a autorização de manejo, prevendo a
translocação, a avaliação técnica deve garantir de forma irrefutável que
a área de destino abriga o habitat da espécie e que o mesmo se
encontra íntegro, livre de perturbações tais como presença de animais
domésticos (cães e gatos), inundação/alagamentos e livre de
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movimentações de solo nos 18 meses imediatamente seguintes à
translocação;
3.9 Estão isentas de autorização as práticas que não exijam qualquer tipo
de captura ou manuseio dos espécimes do gênero Ctenomys e que se
dê somente por meio de métodos não invasivos, tais como observação
direta ou de vestígios;

4. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA O PLANO DE TRABALHO
4.1 Os procedimentos para a translocação devem atender o que dispõe a
Portaria FEPAM nº 28 de 31 de maio de 2019, que estabelece as
condutas para emissão de autorizações para manejo de fauna silvestre
nos processos de licenciamento. No Plano de Trabalho, prevendo a
translocação de espécimes do gênero C.minutus ou C. torquatus deve
constar minimamente o que segue:
a) Justificativa para a translocação com descrição dos motivos,
especialmente aqueles que ameaçam a integridade dos animais;
b) Estimativa do número de animais a ser translocado;
c) Descrição do método adotado para estimar o número de animais,
com descrição dos procedimentos, técnicas e equipamentos a serem
utilizados;
d) Informações ilustradas sobre o habitat de destino, comprovando a
adequação ao item 3.8;
e) Autorização do proprietário da área, quando se tratar de gleba de
terceiros, com declaração de que a mesma não passará por
intervenções pelos próximos 18 meses a partir do recebimento dos
animais;
f) Outras informações consideradas pertinentes para o caso em pauta.

5. EXIGÊNCIAS DE MONITORAMENTO
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Todo o projeto de translocação deve prever monitoramento. O monitoramento
deve responder perguntas objetivas a serem definidas no âmbito do plano de
trabalho. Em linhas gerais, no entanto, o monitoramento deve gerar informações
sobre o sucesso da translocação, entendendo-se como tal principalmente o
estabelecimento dos animais.
Para efeito de monitoramento, todos os animais translocados devem ser
planilhados, chipados ou dotados de equipamento que possibilite a telemetria. A
periodicidade das campanhas de monitoramento será acordada no âmbito da
autorização para o manejo ou no corpo da própria licença, quando for o caso.
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