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RESUMO 
 

Os morcegos estão entre os mamíferos mais abundantes das regiões tropicais, o 

que os tornam excelentes instrumentos para estudos sobre a biodiversidade. No 

município de Balsa Nova localiza-se um dos maiores remanescentes de Floresta 

Ombrófila Mista (FOM) da região, o qual está inserido na Área de Proteção 

Ambiental da Escarpa Devoniana. Estudos que forneçam informações sobre a 

biologia, composição das populações e estrutura da comunidade de morcegos em 

FOM são importantes para estabelecer as medidas de conservação desta fauna. O 

presente trabalho objetivou o estudo da comunidade de morcegos do Distrito de São 

Luís do Purunã, Município de Balsa Nova. As capturas foram realizadas com dez 

redes-de-neblina, abertas do sol poente ao nascente, durante quatro noites por mês, 

no período de março de 2006 a fevereiro de 2007. Foram capturados 419 indivíduos 

de 18 espécies de morcegos, sendo 10 espécies pertencentes à família 

Phyllostomidae (3 Phyllostominae, 1 Desmodontinae, 2 Glossophaginae, 1 

Carolinae, 3 Stenodermatinae), 7 espécies a Vespertilionidae e 1 a Molossidae. As 

espécies mais abundantes foram Sturnira lilium (37,9% do total de capturas) e 

Desmodus rotundus (20,4%), seguidas por Mimon bennettii (7,0%) e Myotis 

nigricans (6,1%), sendo que as demais espécies apresentaram uma frequência 

inferior a 4%. S. lilium e D. rotundus são comuns em ambientes alterados, enquanto 

que M. bennettii, espécie pouco conhecida, costuma ser encontrada em locais 

conservados, como outros representantes da subfamília Phyllostominae. Nessa área 

foi feito o registro de uma espécie recentemente descrita de Vespertilionidae, 

Eptesicus taddeii, cuja frequência foi de 3,6%, além da presença de Myotis ruber 

(3,2%), espécie ameaçada de extinção. Das espécies capturadas quatro são 

preferencialmente frugívoras, duas nectarívoras, uma carnívora, uma hematófaga e 

dez insetívoras. Essa estrutura trófica está associada ao clima de região subtropical 

e às interferências humanas, como a pecuária. As espécies capturadas indicam que 

a área de estudo está relativamente bem preservada, mas que pode estar sofrendo 

grande impacto antrópico, demonstrando a necessidade de serem estabelecidas 

estratégias de preservação. 

 

 

  



4 
 

SUMÁRIO 
 

 

1  INTRODUÇÃO..................................................................................................... 5 
2  MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................... 9 
2.1  ÁREA DE ESTUDO........................................................................................... 9 
2.2  COLETA DE DADOS........................................................................................ 10 
2.3  ANÁLISE DOS DADOS...................................................................................... 11 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................... 12 
4  CONCLUSÃO ...................................................................................................... 29 
REFERÊNCIAS....................................................................................................... 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

A Ordem Chiroptera apresenta uma ampla distribuição, ocorrendo em quase 

toda a terra, exceto nas regiões polares e ilhas muito afastadas dos continentes 

(Nowak, 1991). Os morcegos representam 22% dos mamíferos conhecidos do 

mundo (Kunz, 1988; Wilson & Reeder, 2005; Reis et al. 2007), e estão divididos nas 

subordens Megachiroptera e Microchiroptera. De acordo com a classificação de 

Simmons (2005), os morcegos se distribuem em 18 famílias, estando apenas uma 

(Pteropodidae) presente na primeira subordem e as outras dezessete na segunda. 

Na subordem Megachiroptera estão inclusos os maiores morcegos conhecidos, e 

que ocorrem no Velho Mundo, região tropical da África, Índia, sudeste da Ásia e 

Austrália, enquanto que há uma distribuição praticamente mundial da subordem 

Microchiroptera (Taddei, 1996). No Brasil há nove famílias da subordem 

Microchiroptera, representada por 64 gêneros e 167 espécies (Reis et al., 2007). 

A radiação evolutiva dos morcegos permitiu a ocupação de vários níveis 

tróficos, desde o consumidor primário até o terciário. A diversidade de espécies e 

dieta, abundância de indivíduos, mobilidade, e as necessidades para abrigos e 

seleção de hábitat, tornam os morcegos candidatos naturais para estudos 

ecológicos, nos quais eles indicam a qualidade do ambiente (Marinho-Filho, 1991; 

Medellín et al., 2000; Pedro et al., 2001; Bernard & Fenton, 2007).  A utilização das 

espécies de morcegos como bioindicadoras é mais segura quando se conhece pelo 

menos as características básicas de sua biologia, porém, muitas espécies ainda 

apresentam dados deficientes sobre reprodução, dieta, distribuição, entre outros, 

demonstrando a necessidade de mais estudos (McNab, 1971; Gardner, 1977; 

Brosset et al., 1996; Lim & Engstrom, 2001; Bernard, 2002; Miretzki, 2003).  

Nas regiões tropicais e subtropicais os estudos com morcegos têm 

aumentado devido à grande diversidade de espécies e complexidade funcional 

desses nos ecossistemas e também como resposta à degradação antrópica. As 

atividades humanas têm sido a causa de processos, como a fragmentação de 

hábitat e a desertificação, que acabam afetando a distribuição de muitos mamíferos, 

proporcionando inclusive a extinção (Willig et al., 2000). 
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A resposta dos morcegos às ações antrópicas podem variar muito entre 

estudos e regiões, há espécies que fornecem informações significativas sobre o 

ambiente enquanto outras contribuem pouco. Essa variação não é nenhuma 

surpresa, já que freqüentemente as respostas diferem entre taxa intimamente 

relacionados, tornando as generalizações referentes às degradações humanas 

particularmente difíceis (Frumhoff, 1995; Bawa & Seidler, 1998; Peters et al., 2006). 

Avaliações de áreas alteradas têm sido feitas por meio da comparação da 

estrutura de comunidade de morcegos entre áreas que sofreram perturbações e 

outras mais preservadas (Fenton et al. 1992; Kurta & Teramino, 1992; Brosset et al., 

1996; Bawa & Seidler, 1998; Cosson et al., 1999; Medellín et al., 2000; Schulze et 

al., 2000; Bernard & Fenton, 2002, 2007; Gorresen & Willig, 2004; Peters et al., 

2006). Em alguns estudos há diferença significativa entre as áreas e em outros não. 

Essa incongruência entre os estudos pode ser devida a utilização de áreas com 

efeito antrópico como sendo áreas preservadas, o que poderia incluir este efeito 

indesejado na análise. 

Os distúrbios antropogênicos afetam os morcegos variadamente, de acordo 

com as associações taxonômicas e/ou guildas tróficas (Fenton et al., 1992; Wilson et 

al., 1996; Peters et al., 2006). Os morcegos frugívoros parecem ser menos afetados 

por distúrbios antrópicos que os insetívoros, o que talvez aconteça por apresentarem 

espécies com grande massa corpórea, o que possibilita uma busca mais intensiva 

por alimentos e uma maior tolerância aos efeitos de borda (Wilson et al., 1996; 

Peters et al., 2006). A possibilidade de utilizar o olfato para o forrageamento, além 

da ecolocalização, e a grande amplitude utilizada no extrato vertical são 

características que também podem contribuir para a ausência de respostas (Peters 

et al., 2006). Muitas vezes os morcegos frugívoros são mais abundantes em áreas 

alteradas do que nas preservadas, estando eles associados à abundância de 

plantas pioneiras (Lobova et al.,2003). 

Para os insetívoros os principais danos causados pela atividade 

antropogênica estão relacionados à densidade vegetal nas áreas alteradas, que se 

configuram em grande quantidade de obstáculos, os quais interferem na eficiência 

de forrageamento utilizando a ecolocalização, resultando em um gasto maior de 

energia (Fenton, 1990; Arletazz et al. 2001; Schnitzler & Kalko, 2001; Law & Chidel, 

2002). A diminuição da cobertura vegetal também é um fator que pode contribuir 
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para a diminuição dos insetívoros, já que dessa maneira eles estão mais expostos à 

incidência luminosa e conseqüentemente aos predadores (Rydell et al., 1996).  

A cobertura vegetal também é muito importante para os taxa da subfamília 

Phyllostominae, os quais aparentam ter área de vida relativamente pequena e 

poucas habilidades para atravessar áreas abertas resultantes da fragmentação. 

Além disso, sua estratégia alimentar sedentária e em alguns casos a necessidade de 

abrigos específicos, tornam esses morcegos particularmente sensíveis às alterações 

ambientais (Kalko et al., 1999; Bernard & Fenton, 2003). 

As espécies de Phyllostomidae são geralmente as mais frequentes e 

abundantes nos estudos de estrutura de comunidade, sendo por isso as mais 

utilizadas para fazer inferências sobre a área de estudo. Essa desproporção entre as 

famílias se deve principalmente à metodologia de captura adotada, que geralmente 

consiste em redes-de-neblina armadas em áreas dentro da floresta. A maioria dos 

Phyllostomidae voam dentro das áreas florestadas, enquanto que espécies de 

outras famílias, como Vespertilionidae, Molossidae e Emballonuridae voam e caçam 

em áreas abertas acima da vegetação. Como não há técnicas para capturas nessas 

áreas, fica difícil dizer se as espécies dessas famílias são realmente raras, por isso a 

maioria das espécies conhecidas como realmente raras pertencem à família 

Phyllostomidae (Brosset et al., 1996).  

Na Região Neotropical os estudos mostram que as comunidades de 

morcegos apresentam poucas espécies sendo representadas por um grande número 

de capturas, enquanto que a maioria das espécies são representadas por apenas 

um pequeno número de indivíduos (Peters et al., 2006). No Estado do Paraná, isto 

foi observado em estudos de outras comunidades: na Bacia do Rio Tibagi (Parque 

Estadual Mata dos Godoy, Fazenda Monte Alegre e Floresta Nacional do Irati) as 

espécies mais abundantes foram Artibeus lituratus, Carollia perspicillata, Sturnira 

lilium, Myotis nigricans e Desmodus rotundus (Reis et al., 2000, 2002, 2006), no 

município de Fênix foram A. lituratus, C. perspicillata, Artibeus fimbriatus, S. lilum e 

Artibeus jamaicensis (Bianconi et al., 2004), em Cianorte foram A. lituratus, S. lilium 

e C. perspicillata (Reis & Ortêncio-Filho, 2005), na região de Ponta Grossa foram A. 

lituratus e S. lilium (Zanon & Reis, 2007) e em Tunas do Paraná e Cerro Azul 

(Parque Estadual de Campinhos) foram D. rotundus e M. nigricans (Arnone & 

Passos, 2007).   
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 A comunidade de morcegos da floresta ombrófila mista paranaense apresenta 

32 espécies pertencentes a 22 gêneros e quatro famílias, sendo a fitofisionomia do 

Estado com o segundo maior número de espécies, correspondendo a 68% do total. 

A quantidade de espécies de cada família, bem como a porcentagem referente ao 

total do Estado estão representados a seguir: Noctilionidae com uma espécie (50%), 

Phyllostomidae com 16 espécies (64%), Vespertilionidae com dez espécies (84%) e 

Molossidae com oito espéceis (61,5%) (Miretzki, 2003).   

No município de Balsa Nova encontra-se uma extensão do Vale do Açungui, 

que é uma Área de Proteção Permanente (Miranda, 2004), estando inserido na Área 

de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana (Mikich & Bérnils, 2004). Localiza-se 

também neste município um dos maiores remanescentes de floresta ombrófila mista 

da região, que é a formação arbórea característica do Planalto Meridional Brasileiro, 

caracterizando-se pela presença do pinheiro-do-paraná, Araucaria angustifolia. Com 

a ocupação antrópica do sul do Brasil a partir de 1895, observou-se uma grande 

destruição desse bioma (Maack, 1968). Estudos que forneçam informações sobre a 

biologia, composição das populações e estrutura da comunidade de morcegos em 

floresta ombrófila mista são importantes para estabelecer as medidas de 

conservação desta fauna e da formação vegetal que a abriga. 

Diante deste cenário, o presente trabalho visou a caracterizar a comunidade 

de morcegos do Distrito de São Luiz do Purunã, Município de Balsa Nova. 

Pretendeu-se assim contribuir com conhecimentos acerca desse grupo, além de 

fornecer informações sobre a comunidade e a conservação da fauna de quirópteros 

na área de estudo. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 O projeto foi realizado na Fazenda Monjolo, destinada ao turismo rural, 

localizada no Distrito de São Luiz do Purunã, Município de Balsa Nova, Estado do 

Paraná, Brasil. De acordo com Miranda & Passos (2005), a área está inserida em 

um remanescente de floresta ombrófila mista e apresenta como limite leste algumas 

propriedades rurais, com áreas de agricultura e pastagens, sendo seu limite oeste a 

Escarpa Devoniana. A temperatura média máxima e mínima no ano de estudo foram 

24°C e 14ºC, respectivamente, com índice pluviométr ico de 1278 mm, sendo o clima 

Cfb (temperado) de acordo com a classificação de Köeppen. As variações de 

temperatura e precipitação nos dias de coleta estão representadas na Figura 1, e 

foram fornecidas pelo Instituto Tecnológico SIMEPAR.  

 O remanescente é formado por uma faixa contínua de mata que acompanha o 

sopé da escarpa, associado a um grande mosaico de florestas, apresentando uma 

imensa heterogeneidade de ambientes, principalmente ligados a estágios de 

sucessão florestal, tamanho e forma de fragmentos (Miranda, 2004). 

 Dentro da fazenda as redes foram armadas em duas regiões, a primeira é 

onde está localizada a base de apoio e a segunda é na caverna conhecida como 

Toca da Onça. Na região da base há várias trilhas e estradas de chão, um pomar, 

um lago, além da presença de muitas criações, como gado, cavalo, marreco, galinha 

e gato. A região da Toca da Onça dista da região da base de apoio em 

aproximadamente 100 metros de desnível direto. A distância entre as regiões é de 

dois a três quilômetros pela estrada de acesso, havendo uma vegetação de campos 

entre essas regiões. Por estar localizada no fundo do vale, a região da Toca é 

bastante úmida, apresenta uma cachoeira, com aproximadamente 2,5 metros de 

queda, que forma um riacho que corre ao longo dessa região. A caverna apresenta 

duas aberturas, o sumidouro e a ressurgência, com aproximadamente quatro e 25 

metros de largura, respectivamente. O acesso ao interior da caverna por humanos  

se restringe a alguns metros, devido ao estreitamento das galerias. Conectando a 
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região da Base e a da Toca há formações de Campos e fragmentos florestais em 

regeneração há 40 anos. Tanto na região da Base quanto da Toca há turismo, 

embora na primeira a frequência seja maior devido ao acesso. A criação bovina 

circula por toda a área da fazenda, inclusive na região da Toca da Onça. 

  

 
FIGURA 1 - TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA E PRECIPITAÇÃO TOTAL 
DOS DIAS DE CAPTURAS NO MUNICÍPIO DE BALSA NOVA, ESTADO DO 
PARANÁ. 
 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

 

 Os morcegos foram capturados com dez ‘redes-de-neblina’ que foram 

dispostas em diversos locais da fazenda, do sol poente ao nascente (durante toda a 

noite), durante quatro noites por mês, num período de doze meses (março de 2006 a 

fevereiro de 2007). Dessas quatro noites mensais duas foram na região da Base e 

duas na região da Toca da Onça. As redes foram revisadas durante toda a noite, 

sendo os espécimes capturados acondicionados em sacos de algodão. 

  Cada morcego capturado foi: (1) identificado através do uso das 

chaves de identificação de Vizotto & Taddei (1973), Bárquez et al.(1999), Lim & 

Engstrom (2001), Simmons & Voss (1998), LaVal (1973) e Miranda et al. (2006); (2) 

mensurado o antebraço com paquímetro; (3) mensurada a massa corpórea com 

dinamômetro; (4) sexado; (5) determinado o estágio reprodutivo - em reprodução: 



11 
 

machos com testículos evidentes externamente, fêmeas grávidas (apalpação 

abdominal) e lactantes (eliminação de leite quando as glândulas mamárias são 

pressionadas); (6) determinado o estágio de desenvolvimento em jovens e adultos, 

pelo grau de ossificação das epífises; (7) marcação de numeração nos patágios com 

agulha e (8) anilhamento das espécies Molossus molossus e Mimon bennettii.  

Os espécimes testemunhos foram tombados na Coleção Científica de 

Mastozoologia (DZUP) do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do 

Paraná.  

 

 

2.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 As análises de abundância de espécies foram feitas apenas com os dados de 

captura, para evitar uma superestimação. Para as análises de reprodução e estágio 

de desenvolvimento foram utilizados os dados de captura e recaptura, visto que os 

espécimes foram recapturados em diferentes épocas apresentando estágios 

diferentes da primeira captura.  

A riqueza total esperada de morcegos em São Luiz do Purunã foi calculada 

no programa EstimateS 8.0 (Colwell, 2006), através do estimador de riqueza médio 

Michaelis Menten (MMMeans). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Foram realizadas 368 capturas (com as recapturas esse número aumenta 

para 412) em 48 noites, totalizando 18 espécies de morcegos (Figura 2) 

pertencentes a três famílias: Vespertilionidae, com sete espécies; Molossidae, uma 

espécie; e Phyllostomidae, com 10 espécies, divididas nas subfamílias 

Glossophaginae (2), Stenodermatinae (3), Carollinae (1), Phyllostominae (3) e 

Desmodontinae (1). As espécies capturadas, com suas abundâncias absoluta e 

relativa referentes às regiões da Base e da Toca e o total da Fazenda Monjolo, estão 

representadas na Tabela I. 

As 18 espécies de morcegos capturadas em São Luiz do Purunã 

correspondem a 10,8% do total de espécies do país (167), 33,3% do Estado do 

Paraná (54) e 48,6% do esperado para a floresta ombrófila mista paranaense (37). É 

interessante observar que para esta fitofisionomia a estruturação das espécies é 

diferente de outras formações florestais, pois, na maioria das comunidades a família 

Phyllostomidae é proporcionalmente muito maior em número de espécies do que a 

Família Vespertilionidae. No Estado do Paraná a proporção é superior a 2,5 nas 

florestas ombrófila densa e estacional, porém, na floresta ombrófila mista essa 

proporção diminui para 1,7 (Miretzki, 2003) e no caso da comunidade de São Luiz do 

Purunã, a proporção é de 1,4.  
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FIGURA 2 – ESPÉCIES DE MORCEGOS NA FAZENDA MONJOLO, DISTRITO DE SÃO 
LUIZ DO PURUNÃ, ESTADO DO PARANÁ. A:Anoura caudifer; B:Glossophaga soricina; 
C:Artibeus lituratus; D:Pygoderma bilabiatum; E:Sturnira lilium; F:Carollia perspicillata; 
G:Chrotopterus auritus; H:Micronycteris megalotis; I:Mimon bennettii; J:Desmodus 
rotundus; K:Eptesicus brasiliensis; L:Eptesicus furinalis; M:Eptesicus taddeii; N:Histiotus 
velatus; O:Myotis nigricans; P:Myotis ruber; Q:Myotis sp.; R: Molossus molossus. 
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TABELA I –ABUNDÂNCIA ABSOLUTA E RELATIVA DE MORCEGOS 
CAPTURADOS NO DISTRITO DE SÃO LUIZ DO PURUNÃ, NAS REGIÕES DA 
BASE E DA TOCA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2006 A FEVEREIRO DE 2007.  

TÁXON     ABUNDÂNCIA       

  Base 
  

Toca 
  

Total  
    absoluta relativa Absoluta relativa absoluta relativa 

Família Phyllostomidae            
     Subfamília Glossophaginae        
        Anoura caudifer (E. Geoffroy, 1818) - - 1 0,6 1 0,3 
        Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 1 0,5 10 5,8 11 3 
     Subfamília Stenodermatinae        
        Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 4 2 10 5,8 14 3,8 
        Pygoderma bilabiatum (Wagner, 
1843) 5 2,6 7 4 12 3,3 
        Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810) 78 40 66 38,2 144 39 
     Subfamília Carollinae        
       Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 1 0,5 7 4 8 2,2 
     Subfamília Phyllostominae        
       Chrotopterus auritus (Peters, 1856) 1 0,5 3 1,7 4 1,1 
       Micronycteris megalotis (Gray, 1842) 1 0,5 1 0,6 2 0,5 
       Mimon bennettii (Gray, 1838) 1 0,5 18 10,4 19 5,2 
     Subfamília Desmodontinae        
       Desmodus rotundus(E. Geoffroy, 
1810) 33 16,9 40 23,1 73 19,8 
Família Vespertilionidae        
       Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 
1819) 3 1,5 - - 3 0,8 
       Eptesicus furinalis (d'Orbigny, 1847) 14 7,2 - - 14 3,8 
       Eptesicus taddeii Miranda, Bernardi &          
Passos, 2006 13 6,7 - - 13 3,5 
       Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824) 5 2,6 - - 5 1,4 
       Myotis nigricans (Schinz, 1821) 13 6,7 10 5,8 23 6,3 
       Myotis ruber (E. Geoffroy, 1806) 12 6,2 - - 12 3,3 
       Myotis sp. 1 0,5 - - 1 0,3 
Família Molossidae        
       Molossus molossus (Pallas, 1766) 9 4,6 - - 9 2,4 
Total 195 100 173 100 368 100 

 

 

 

Das 18 espécies capturadas em São Luiz do Purunã, 17 ocorreram na região 

da Base e 11 ocorreram na região da Toca. A única espécie que não ocorreu na 

região da Base foi Anoura caudifer, que também só teve um espécime capturado. Na 

região da Toca, apenas a espécie Myotis nigricans da família Vespertilionidae foi 

capturada. Essa diferença pode estar relacionada às características vegetais 

predominantes em cada região. A região da Base apresenta florestas secundárias 

com um sub-bosque menos denso que o da região da Toca, a qual está inserida no 



15 
 

fundo do Vale, onde é mais úmido.  Embora existam diferenças entre essas regiões, 

elas não aparentam constituir barreiras para os morcegos, visto que a distância entre 

elas não é tão grande (100m em linha reta). Há fragmentos florestais conectando as 

regiões, e espécimes capturados e marcados em uma região foram recapturados em 

outra. Uma hipótese para que as espécies de Vespertilionidae não tenham sido 

capturadas na região da Toca é haverá existência de uma disponibilidade maior de 

alimentos com um custo menor de energia em outras áreas. Além de que 

geralmente os vespertilionídeos sobrevoam a copa das árvores para se alimentar, 

não sendo capturados por redes-de-neblina armadas na floresta, embora a 

capturabilidade da região da Base tenha sido maior que a da Toca.  

As espécies Sturnira lilium e Desmodus rotundus foram as espécies mais 

abundantes, correspondendo a 58,8% do total de espécies capturadas. Myotis 

nigricans e Mimon bennettii foram respectivamente a terceira e quarta espécies mais 

capturadas, enquanto que Anoura caudifer e Myotis sp. tiveram apenas um 

espécime capturado. Sturnira lilium é uma das espécies mais abundantes em outros 

estudos no Paraná (Reis et al., 2000, 2002, 2006; Bianconi et al., 2004; Reis & 

Ortêncio-Filho, 2005; Zanon & Reis, 2007), sendo acompanhada por M. nigricans e 

D. rotundus nos estudos realizados na Bacia do Rio Tibagi (Reis et al., 2000, 2002, 

2006) e no Parque Estadual de Campinhos, municípios de Cerro Azul e Tunas do 

Paraná (Arnone & Passos, 2007).   

 Como observado para outras comunidades de morcegos, há poucas 

espécies que são abundantes, enquanto que a maioria das espécies são 

representadas por poucos indivíduos (Reis, 1984; Schulze et al., 2000; Willig et al., 

2000; Bernard & Fenton, 2002; Stevens et al., 2004; Peter et al., 2006; Sánchez et 

al., 2007).   

A abundância de S. lilium e D. rotundus caracteriza a área e a ação antrópica 

que ela vem sofrendo (Medellín et al., 2000). Sturnira lilium se alimenta de plantas 

pioneiras como as das famílias Piperaceae e Solanaceae e é comum em áreas 

abertas e de crescimento secundário (Gorrensen & Willig, 2004). O hábito 

hematófago de D. rotundus faz com que ele seja abundante onde houver fonte de 

alimento abundante, no caso, a atividade pecuária pode estar sendo esta fonte, além 

da presença de cavernas na região, que constituem excelentes abrigos. 
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Mimon bennetti teve praticamente todas as suas capturas realizadas na 

região da Toca, visto que a caverna é o seu abrigo. Nesta espécie foram feitas duas 

marcações: furos nos patágios e anilhas coloridas, para facilitar a identificação dos 

indivíduos em eventuais observações na caverna. 

As espécies de Phyllostominae são conhecidas por serem sensíveis a ações 

antrópicas e a presença delas em determinada área pode indicar um bom estado de 

conservação (Kalko et al., 1999). Essa subfamília representa 6,8% das capturas, e a 

captura de M. bennettii em quase todos os meses indica que essa espécie realmente 

utiliza a caverna como abrigo e provavelmente está presente nele durante todo o 

ano. 

A abundância relativa de espécies pouco conhecidas da família 

Vespertilionidae, como Eptesicus taddeii e Myotis ruber, demonstram a importância 

da área para o desenvolvimento de estudos que visem um melhor conhecimento da 

biologia e ecologia dessas espécies. A espécie Eptesicus taddeii foi descoberta no 

início deste estudo, durante as fases piloto, tendo como localidade tipo São Luiz do 

Purunã. Logo, o que se conhece obre a espécie está neste estudo. Myotis ruber está 

ameaçada de extinção (Mikich & Bérnils, 2004), e corresponde a 3,3% do total de 

capturas, com doze espécimes coletados em sete dos 12 meses de coleta. 

Molossus molossus foi capturado apenas na região da Base e na rede 

armada a saída do abrigo, que neste caso foi o forro da casa que consistia a base 

de pesquisa. A captura em abrigo pode justificar a presença de apenas uma espécie 

dessa família, que geralmente forrageia acima do dossel, não sendo capturada em 

redes dispostas em trilhas dentro de florestas (Brosset et al., 1996).  

A insetivoria é o hábito alimentar predominante de 55,5% das espécies (10), 

as quais correspondem a 27,5% do total de capturas, e os frugívoros estão 

representados por quatro espécies (22,2%), correspondendo a 48,3% do total de 

capturas. A maioria das espécies capturadas tem o comprimento do antebraço 

inferior a 50 mm (70,1% das capturas), e as quatro espécies que têm o comprimento 

do antebraço maior que 50 mm (29,9% das capturas) estão distribuídas em quatro 

categorias alimentares: insetivoria, frugivoria, carnivoria e sanguivoria (Tabela II). 

Assim, a comunidade de morcegos de São Luiz do Purunã apresenta como grupo 

diversamente predominante os de morcegos com antebraço inferior a 50mm e 

insetívoros, embora não sejam os mais abundantes (22,3% do total de capturas).    
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TABELA II – DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DE MORCEGOS DE SÃO LUIZ DO 
PURUNÃ PELAS VARIÁVEIS COMPRIMENTO DO ANTEBRAÇO (AN) E HÁBITO 
ALIMENTAR PREDOMINANTE. NOS TOTAIS ESTÃO EXPRESSOS: NÚMERO 
TOTAL DE ESPÉCIES (ABUNDÂNCIA RELATIVA DO TOTAL DE CAPTURAS). 
An (mm) Insetívoros Frugívoros Nectarívoros Carnívoros Sanguívoros Total 

<50 M. megalotis P. bilabiatum A. caudifera    
 E. brasiliensis S. lilium G. soricina    
 E. furinalis C. perspicillata     

 E. taddeii     
14 

(70,1%) 
 H. velatus      
 M. nigricans      
 M. ruber      
 Myotis sp.      
 M. molossus      

50-65 M. bennettii       D. rotundus 2 (25%) 
>65     A. lituratus   C. auritus   2 (4,9%) 

Total 10 (27,5%) 4 (48,3%) 2 (3,3%) 1 (1,1%) 1 (19,8%) 
18 

(100%) 
 

 

A predominância de espécies insetívoras pode estar associada à formação 

vegetal, que não abunda em plantas frutíferas, o que pode indicar o baixo número de 

espécies frugívoras, mas é conhecida por apresentar grande quantidade de insetos, 

principalmente em regiões de floresta secundária. 

 Alguns dos frugívoros presentes na comunidade de morcegos de São Luiz do 

Purunã são conhecidos por ocorrerem em áreas alteradas, alimentando-se de 

plantas pioneiras. Artibeus lituratus é uma dessas espécies e geralmente é 

abundante em outros estudos, mas foi capturado apenas no mês de maio/2006. A 

ausência de A. lituratus ao longo do ano pode estar associada à falta de alimento na 

área ou à abundância em outras, tamanho da área de vida da espécie, ou ele 

poderia estar utilizando a área como um corredor, além de diversas outras 

hipóteses. Arnone & Passos (2007) não capturaram A. lituratus no Parque Estadual 

de Campinhos, município de Tunas do Paraná/PR, relacionando essa ausência 

provavelmente com a disponibilidade de alimento.   

Conforme o esforço de capturas foi aumentando, a curva de acumulação de 

espécies foi alcançando uma estabilização (Figura 3). A curva alcançou o primeiro 

platô de estabilização na 11ª noite de captura, sofrendo o acréscimo de espécies 

nas 17ª, 35ª e 37ª noites de captura, após os quais configurou um novo platô de 

estabilização. Embora a figura já apresente uma estabilização, a riqueza da área 
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ainda pode aumentar, principalmente porque não foram coletadas mais de 50% das 

espécies esperadas para a floresta ombrófila mista paranaense (Miretzki, 2003). 

Bergallo et al. (2003) sugeriram que para se estimar a verdadeira riqueza de uma 

área são necessárias no mínimo 1000 capturas, sendo que o presente estudo 

apresenta um total de 368, embora esses autores não tenham realizado esse estudo 

em formações vegetais semelhantes à floresta ombrófila mista. Outro fator que 

corrobora com o aumento da riqueza da área conforme o aumento do esforço, é que 

no mês de dezembro de 2006 foi feita uma noite extra de coletas, na qual foi 

capturado um exemplar de Myotis riparius (Handley, 1960), o qual aumenta para 19 

a lista de espécies de São Luiz do Purunã, porém, ele não foi considerado nas 

análises por ter sido coletado fora da sistemática proposta no trabalho. 

 A riqueza total esperada para São Luiz do Purunã pelo estimador de riqueza 

Michaelis Menten é de 21 espécies (Figura 4), mostrando que a riqueza amostrada 

esteve muito próxima da estimada. 

 

  
FIGURA 3 – CURVA DE ACUMULAÇÃO DE ESPÉCIES DA COMUNIDADE DE 
MORCEGOS DE SÃO LUIZ DO PURUNÃ NO PERÍODO DE MARÇO DE 2006 A 
FEVEREIRO DE 2007. 
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FIGURA 4 – CURVA DA RIQUEZA TOTAL ESPERADA PARA A COMUNIDADE DE 
MORCEGOS DE SÃO LUIZ DO PURUNÃ, CALCULADA PELO ESTIMADOR DE 
RIQUEZA MICHAELIS MENTEN. 

 

Para as análises de reprodução e estágio de desenvolvimento foram 

utilizados os dados de captura e recaptura, visto que espécimes foram recapturados 

em diferentes épocas apresentando estágios diferentes da primeira captura. As 

informações sobre reprodução da maioria das espécies são insuficientes para serem 

feitas inferências sobre o padrão de reprodução, e o fato de serem coletadas apenas 

por características sexuais secundárias podem levar a conclusões equivocadas. 

Pulchério-Leite (com. pessoal) fez análises histológicas de testículos e ovários de 

morcegos e em muitos casos, quando os órgãos indicavam atividade reprodutiva, 

não havia sido observada essa condição externamente no indivíduo. Assim, é 

necessária a análise histológica para se determinar o período de inatividade 

reprodutiva dos morcegos. 

Considerando todas as espécies (Tabela III, Figuras 5, 6 e 7), indivíduos 

jovens foram capturados em todos os meses amostrados, as fêmeas grávidas e/ou 

lactantes só não foram capturadas nos meses de junho, agosto e setembro de 2006, 

enquanto que machos com testículos evidentes, não foram capturados em junho, 

julho e setembro de 2006 e fevereiro de 2007.  
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TABELA III – SEXO, ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO E REPRODUÇÃO DOS MORCEGOS CAPTURADOS EM SÃO LUIZ DO PURUNÃ 
NO PERÍODO DE MARÇO DE 2006 A FEVEREIRO DE 2007. ♂: MACHOS COM TESTÍCULOS EVIDENTES/ TOTAL DE MACHOS 
ADULTOS CAPTURADOS - TOTAL DE JOVENS (J).  ♀: FÊMEAS GRÁVIDAS (G) OU LACTANTES (L) / TOTAL DE FÊMEAS ADULTAS 
CAPTURADAS - TOTAL DE JOVENS (J). 

TÁXON   PERÍODO 
              2006           2007   

  
Sexo Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

A. caudifer ♂         1/1    

  ♀             
G. soricina  ♂ 0/1    0/1-1J   0/1  1/1 1J  

  ♀ 0/1  1J   1J   1L/1  1G/1  
A. lituratus  ♂   0/5          

  ♀   1L/9          
P. bilabiatum  ♂          0/3 0/1-1J  

  ♀          1G, 1L/5 0/2  
C. perspicillata  ♂ 0/2-1J 0/2       0/1  0/1  

  ♀ 0/0-2J            
C. auritus ♂    0/1         

  ♀   0/1        1L/2 1L/1 
M. megalotis  ♂     0/1        

  ♀           1L/1  
E. brasiliensis  ♂   0/1        1J  

  ♀           1J  
E. furinalis  ♂  0/1      0/1 1/1   0/1 

  ♀         0/1 0/2 1L/2 0/2-2J 
E. taddeii  ♂ 0/1     0/1   1/3 1/4-1J   

  ♀     0/1 0/1   1J 1J  0/1 
H. velatus  ♂ 0/1 1J           

  ♀      0/1   1L/1  1J  
M. ruber  ♂ 1J 0/1   0/3  0/1  0/2 0/1-1J   

  ♀       0/1   0/1  1J 
Myotis sp. ♂ 0/1            

  ♀             
M. molossus  ♂ 1J 1/1-2J 1J          

  ♀ 5J 1J 1J             1J     
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FIGURA 5 – ESPÉCIMES DE STURNIRA LILIUM CAPTURADOS EM SÃO LUIZ DO 
PURUNÃ, ESTADO DO PARANÁ, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2006 A 
FEVEREIRO DE 2007. NO GRÁFICO SUPERIOR: SEXO E ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO. NO GRÁFICO INFERIOR: FÊMEAS EM ATIVIDADE 
REPRODUTIVA.  
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FIGURA 6 – ESPÉCIMES DE DESMODUS ROTUNDUS CAPTURADOS EM SÃO 
LUIZ DO PURUNÃ, ESTADO DO PARANÁ, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2006 A 
FEVEREIRO DE 2007. NO GRÁFICO SUPERIOR: SEXO E ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO. NO GRÁFICO INFERIOR: FÊMEAS EM ATIVIDADE 
REPRODUTIVA.  
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FIGURA 7 – SEXO E ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO DE MYOTIS NIGRICANS 

E MIMON BENNETTII CAPTURADOS EM SÃO LUIZ DO PURUNÃ, ESTADO DO 

PARANÁ, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2006 A FEVEREIRO DE 2007.  

 

As espécies mais abundantes (S. lilium e D. rotundus) foram capturadas em 

praticamente todos os meses, não tendo sido capturado S. lilium apenas em agosto 

(Figura 5). Os machos de S. lilium sem características externas que indicavam 

atividade reprodutiva ocorreram em quase todos os meses (exceto junho, agosto, 

setembro/2006 e fevereiro/2007). Só foram registrados machos com testículos 

evidentes em novembro/2006. Não foram capturados jovens, tanto machos quanto 

fêmeas, de junho a agosto e em dezembro de 2006. A captura de fêmeas adultas 



24 
 

lactantes foi freqüente do final da primavera (novembro e dezembro/2006) ao final 

do verão (janeiro, fevereiro/2007 e março/2006), havendo o registro de duas fêmeas 

lactantes no meio do outono (maio/2006). As fêmeas grávidas foram capturadas de 

outubro/2006 a fevereiro/2007 (primavera e verão), sendo mais abundantes nos 

primeiros meses de captura. Em dezembro/2006 há o registro de duas fêmeas que 

estavam lactantes e grávidas, o que pode indicar que elas estavam prestes a parir 

ou que engravidaram enquanto amamentavam um lactente. Observa-se que há 

grande atividade reprodutiva principalmente nas estações da primavera e do verão, 

e ela se estende até o outono, corroborando com as informações presentes na 

literatura de que S. lilium apresenta um padrão poliéstrico bimodal (Fleming et al., 

1972; Wilson, 1979; Taddei, 1980). 

Os jovens de D. rotundus estiveram presentes em praticamente todo o ano, 

só não sendo capturados em abril/2006 (Figura 6). Tanto no grupo de jovens quanto 

no de adultos há um predomínio de machos, os quais foram capturados com 

testículos evidentes em quase todos meses, exceto em junho, julho, setembro/2006 

e fevereiro de 2007. Foram capturadas fêmeas lactantes de março a julho de 2006 

(exceto em junho), e as grávidas só em outubro e dezembro de 2006, período no 

qual aumentou o número de jovens (setembro a dezembro/2006). A distribuição dos 

jovens e dos machos adultos com testículos evidentes ao longo do ano, indicam um 

padrão poliéstrico, como sugerido na literatura (Wilson, 1979; Taddei, 1980; 

Greenhall et al., 1983).  

As fêmeas adultas de Myotis nigricans sem evidências externas de atividade 

reprodutiva ocorreram de agosto/2006 a fevereiro/2007 (exceto setembro e 

novembro/2006), a abundância apresenta um pico em outubro/2006, tendo um 

decréscimo nos demais meses (Figura 7). Machos adultos sem evidências externas 

de atividade reprodutiva foram capturados do final do inverno ao meio do verão, 

havendo registro no início do outono, e em quase todos os meses que eles 

ocorreram, tiveram número igual ou superior ao de fêmeas (exceto em outubro). 

Machos adultos com testículos abdominais foram capturados apenas em 

dezembro/2006. Indivíduos jovens foram capturados em quatro meses esparsos 

(março, maio, setembro/2006 e fevereiro/2007), o que pode estar relacionado ao 

período reprodutivo longo durante o ano (Wilson & LaVal, 1974; Taddei, 1980). O 

aumento da capturabilidade de indivíduos adultos no final do inverno/início da 
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primavera até o verão pode estar indicando o aumento da atividade reprodutiva 

(mesmo que essas características não tenham sido observadas externamente), 

principalmente por ser uma época de aumento da disponibilidade de alimentos e de 

melhores condições climáticas.  

Há um predomínio de indivíduos jovens de Mimon bennettii, capturados em 

quase todos os meses, exceto junho, julho, outubro, novembro/2006 e 

fevereiro/2007 (Figura 7). Não foram capturados machos com características 

externas que indicavam atividade reprodutiva, sendo que só foram capturados 

adultos em maio/2006. As fêmeas adultas capturadas eram grávidas (outubro/2006) 

ou lactantes (dezembro/2006 e fevereiro/2007). Miranda & Bernardi (2006) 

capturaram quatro indivíduos jovens e uma fêmea lactante em janeiro/2005, dois 

machos adultos em outubro e dezembro/2005 e uma fêmea lactante com um 

lactente em seu ventre no mês de dezembro/2005. Esses dados indicam atividade 

reprodutiva de M. bennettii na primavera e no verão, mas continuam sendo 

insuficientes para inferir um padrão reprodutivo (Wilson, 1979). 

Foi capturado um indivíduo macho com testículos evidentes de Anoura 

caudifer em novembro/2006 na região da Toca. A atividade reprodutiva também foi 

observada na época chuvosa em outros estudos (Peracchi & Albuquerque, 1971; 

Zortéa, 2003).  

 Glossophaga soricina apresenta um período de atividade reprodutiva de 

novembro/2006 a janeiro/2007, durante o qual foram capturados um macho com 

testículos evidentes, uma fêmea lactante e outra grávida. Os indivíduos jovens foram 

capturados nos meses de maio, julho, agosto/2006 e janeiro/2007. No Estado do Rio 

de Janeiro também foram capturados machos e fêmeas em atividade reprodutiva 

nos meses de dezembro e janeiro, além de abril, julho, setembro e outubro (Peracchi 

& Albuquerque, 1971). O padrão reprodutivo pode variar geograficamente em G. 

soricina (Wilson 1979; Alvarez et al., 1991), sendo poliéstrico bimodal para o 

nordeste do Brasil (Willig, 1985).  

 Foram capturados 14 indivíduos adultos de A. lituratus apenas no mês de 

maio/2006. Desses nove eram fêmeas e uma delas estava lactante. O mês de maio 

está inserido em um dos picos esperados para A. lituratus, que apresenta poliestria 

bimodal no Brasil (Bredt et al., 1996). 
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 Pygoderma bilabiatum foi capturado apenas nos meses de dezembro/2006 e 

janeiro/2007, com um total de um macho jovem e 11 adultos, dos quais sete foram 

fêmeas: uma grávida e uma lactante. Fêmeas em atividade reprodutiva não tinham 

sido capturadas no mês de dezembro em outros estudos (Peracchi & Albuquerque, 

1971; Webster & Owen, 1984). 

 Carollia perspicillata foi capturado em apenas quatro meses (março, abril, 

novembro/2006 e janeiro/2007), sendo que dos adultos só foram capturados 

indivíduos machos, e as fêmeas foram representadas por dois indivíduos jovens no 

mês de março/2006. C. perspicillata apresenta dois picos reprodutivos, de fevereiro 

a maio e de junho a agosto, caracterizando poliestria bimodal (Fleming et al., 1972; 

Wilson, 1979; Cloutier & Thomas, 1992). Alguns espécimes de São Luiz do Purunã 

foram capturados dentro do primeiro período reprodutivo, e não apresentaram 

caracteres sexuais secundários de atividade reprodutiva.  

 Foram capturados apenas indivíduos adultos de Chrotopterus auritus em 

maio, junho/2006, janeiro e fevereiro/2007. Nesses meses referentes ao verão, foi 

capturada e recapturada uma fêmea lactante. C. auritus apresenta um ciclo 

reprodutivo monoéstrico que pode variar geograficamente (Medellín, 1989), no 

entanto, foi observado um ciclo poliéstrico em cativeiro (Esberárd et al., 2006).   

 Mycronycteris megalotis foi capturado em apenas dois meses, em julho/2006 

um indivíduo macho adulto sem evidências externas de atividade reprodutiva, e em 

janeiro de 2007 uma fêmea lactante. No Brasil só haviam sido encontradas fêmeas 

lactantes nos meses de junho, agosto e novembro, e o macho foi capturado no 

período em que foram registradas fêmeas grávidas - fevereiro, março, junho, julho e 

agosto (Wilson, 1979; Alonso-Mejía & Medellín, 1991). 

  Eptesicus brasiliensis teve três indivíduos capturados, um macho adulto em 

julho/2006, e dois jovens em janeiro/2007. Reis & Peracchi (1987) também 

observaram machos em atividade reprodutiva no mês de julho. Fêmeas grávidas 

foram capturadas no mês de outubro (Gargaglioni et al., 1988), e como a gestação 

dura cerca de três meses (Bianconi & Pedro, 2007), é de se esperar jovens em 

janeiro.  

 Eptesicus furinalis apresentou um maior índice de capturas de outubro/2006 a 

fevereiro/2007, tendo sido capturados um macho com testículos evidentes em 

novembro/2006, uma fêmea lactante em janeiro/2007 e duas fêmeas jovens em 
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fevereiro/2007. Esses dados corroboram com os do Paraguai (Myers, 1977), nos 

quais as fêmeas apresentam um pico reprodutivo em janeiro. Barquez et al. (1999) 

capturaram na Argentina machos com testículos evidentes nos meses de maio e 

novembro. 

 Eptesicus taddeii foi capturado nos meses de março, julho, agosto, novembro, 

dezembro/2006 e fevereiro/2007. Nos meses de novembro e dezembro/2007 foram 

capturados dois machos adultos com testículos evidentes, de um total de sete 

machos adultos e três jovens. A presença de atividade reprodutiva nos meses do 

verão, pode sugerir a concentração desta nos meses de calor, assim como ocorre 

para E. furinalis (Mies et al., 1996).   

 Histiotus velatus foi representado por cinco indivíduos capturados em cinco 

meses esparsos (uma captura por mês). Foram capturados dois jovens, um macho 

em abril/2006 e uma fêmea em janeiro/2007. Em novembro de 2006 foi capturada 

uma fêmea adulta lactante, que pode ter iniciado sua atividade reprodutiva em 

meados de setembro (Peracchi & Albuquerque, 1971).  

Foram capturados 13 espécimes de Myotis ruber nos meses de março, abril, 

julho, setembro, novembro, dezembro/2006 e fevereiro/2007. Desses, três foram 

jovens, sendo dois machos, um capturado em março e outro em novembro de 2006, 

e uma fêmea em fevereiro/2007. Os demais eram adultos sem evidências externas 

de atividade reprodutiva, sendo duas fêmeas e oito machos. Apenas os indivíduos 

jovens indicam alguma atividade reprodutiva, podendo ser relacionados à fêmea 

lactante capturada em novembro na região de Londrina, Estado do Paraná (Reis et 

al., 1993). Foram capturados machos com testículos evidentes em fevereiro, na 

região metropolitana de Curitiba (Bianconi & Pedro, 2007) e em dezembro, na 

Argentina (Mares et al., 1995). Em todos esses meses foram capturados espécimes 

de M. ruber em São Luiz do Purunã, e a não observação de caracteres sexuais 

secundários corrobora com a necessidade de análises histológicas.   

 Foi capturado em março de 2006 um macho adulto de Myotis que não foi 

identificado como pertencendo a nenhuma das espécies existentes. Este é um 

gênero complexo taxonomicamente e o único exemplar também dificulta a 

identificação. O animal foi coletado e tombado na Coleção de Mastozoologia (DZUP) 

para estudos futuros. Foram capturados nove indivíduos de Molossus 

molossus, dos quais apenas um era adulto, um macho com testículos evidentes 
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capturado em maio/2006. Os outros oito indivíduos eram jovens, dos quais sete 

fêmeas. Destes indivíduos uma fêmea foi recapturada em maio/2006, e outro macho 

recapturado em maio e junho/2006. Os meses em que os espécimes jovens foram 

capturados, março, abril, maio e dezembro de 2006, coincidiram com os períodos 

reprodutivos, março-abril e novembro, que caracterizam a poliestria em M. molossus. 

Fabián & Marques (1989) encontram um número maior de machos com 

espermatozóides no epidídimo no mês de abril, mesmo mês que foi capturado o 

macho adulto com testículo evidente em São Luiz do Purunã. Porém, a atividade 

reprodutiva dos machos não é vinculada a das fêmeas. Essa colônia se caracteriza 

por apresentar uma predominância de jovens, principalmente fêmeas. 

A maioria das espécies apresentou um aumento da atividade reprodutiva na 

primavera e no verão, período em que há melhores condições para a nutrição e 

sobrevivência dos filhotes (Fleming et al., 1972; Myers, 1977; Fabián & Marques, 

1989; Mies et al., 1996; Bernard, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

4 CONCLUSÃO 

 

 A comunidade de morcegos de São Luiz do Purunã apresenta características 

que indicam o grau conservação da área, que pode ser considerado relativamente 

bom, mas ao mesmo tempo demonstram o impacto antrópico que ela está sofrendo, 

através da abundância de Sturnira lilium  e Desmodus rotundus, sendo necessárias 

medidas de conservação. A preservação da área se faz necessária pela 

fitofisionomia aí presente e a relação desta com a comunidade de morcegos, que é 

diferente do que ocorre no país. Além disso, há espécies raras e pouco conhecidas 

na área, que precisam de mais estudos.  

 Estudos sobre comunidades de morcegos em floresta ombrófila mista não são 

abundantes, e este trabalho apresentou a importância de São Luiz do Purunã para 

espécies raras como as da subfamília Phyllostominae, para espécies pouco 

conhecidas como P. bilabiatum, E. taddeii e M. ruber, cujo gênero é complicado 

taxonomicamente, além de todas as outras espécies registradas. O estudo também 

indicou que a abundância de algumas espécies pode ser conseqüência de ações 

humanas, como o desmatamento e a criação bovina. Estas modificações antrópicas 

podem estar alterando a estrutura da comunidade de morcegos, devido a uma 

alteração na vegetação.. Assim essas informações vêm contribuir com planos de 

conservação tanto de morcegos quanto de áreas de floresta ombrófila mista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARLETTAZ, R.; G. JONES & P. A. RACEY. 2001. Effect of acoustic clutter on prey 
detection by bats. Nature, 414 : 742-745. 
 
ALONSO-MEJÍA, A. & R. A. MEDELLÍN. 1991. Micronycteris megalotis. Mammalian 
Species, 376 : 1-6.   
 
ALVAREZ, J.; M. R. WILLIG; J. K. JONES JR. & W. D. WEBSTER. 1991. 
Glossophaga soricina. Mammalian Species, 379 : 1-7. 
 
ARNONE, I. S. & PASSOS, F. C. 2007. Estrutura de comunidade da quiropterofauna 
(Mammalia, Chiroptera) do Parque Estadual de Campinhos, Paraná, Brasil. Revista 
Brasileira de Zoologia: 24 (3): 573-581. 
 
BARQUÉZ, R. M.; M. A. MARES & J. K. BRAUN. 1999. The bats of Argentina. 
Special Publications Museum Texas Tech University, 42: 1-275. 
 
BAWA, K. S. & R. SEIDLER. 1998. Natural Forest of management and conservation 
of biodiversity in tropical forests. Conservation Biology: 12 : 46-55. 
 
BERGALLO, H. G.; C. E. ESBÉRARD; M. A. R. MELLO; V. LINS; R. MANGOLIN; G. 
G. S. MELO & M. BAPTISTA. 2003. Bats species richness in Atlantic Forest: what is 
the minimum sampling effort? Biotropica: 35 (2): 278-288. 
 
BERNARD, E. 2002. Diet, activity and reproduction of bat species (Mammalia, 
Chiroptera) in Central Amazonia, Brazil. Revista Brasileira de Zoologia , 19(1): 173-
188. 
 
BERNARD, E. & M. B. FENTON. 2002. Species diversity of bats (Mammalia: 
Chiroptera) in forest fragments, primary forests, and savannas in central Amazonia, 
Brazil. Canadian Journal of Zoology, 80 : 1124-1140. 
 
BERNARD, E. & M. B. FENTON. 2003. Bat mobility and roosts in a fragmented 
landscapes in Central Amazônia, Brazil. Biotropica, 35 : 262-277. 
 
BERNARD, E. & M. B. FENTON. 2007. Bats in a fragmented landscape: Species 
composition, diversity and habitat interactions in savannas of Santarém, Central 
Amazonia, Brazil. Biological Conservation, 34 : 332-343. 
 
BIANCONI, G. V. & W. A. PEDRO. 2007. Família Vespertilionidae. In: REIS, N. R.; A. 
L. PERACCHI; W. A. PEDRO & I. P. LIMA (eds.). Morcegos do Brasil . Londrina, 
Nelio R. dos Reis, p. 167-195. 
 
BIANCONI, G. V.; S. B. MIKICH & W. A. PEDRO. 2004. Diversidade de morcegos 
(Mammalia, Chiroptera) em remanescentes florestais do município de Fênix, 
noroeste do Paraná, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 21 (4): 943-954. 
 



31 
 

BREDT, A.; F. A. A. ARAÚJO; J. CAETANO-JÚNIOR; M. G. R. RODRIGUEZ; M. 
YOSHIZAWA; M. M. S. SILVA; N. M. S. HARMANI; P. N. T. MASSUNAGA; S. P. 
B”URER; V. A. R. POTRO & W. UIEDA. 1996. Morcegos em áreas urbanas e 
rurais: manual de manejo e controle.  Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 
Ministério da Saúde, 117p. 
 
BROSSET, A.; P. CHARLES-DOMINIQUE; A. COCKLE; J. F. COSSON & D. 
MASSON. 1996. Bat communities and deforestation in French Guiana. Canadian 
Journal of Zoology, 74:  1974-1982. 
 
CLOUTIER, D. & D. W. THOMAS. 1992. Carollia perspicillata. Mammalian Species, 
417: 1-9. 
 
COLWELL, R. K. 2006. EstimateS: Statistical estimation of species richne ss and 
shared species from samples.  Version 8. Persistent URL <purl.oclc.org/estimates>. 
 
COSSON, J. F.; J. M. PONS & D. MASSON. 1999. Effects of forest fragmentation on 
frugivorous and nectarivorous bats in French Guiana. Journal of Tropical Ecology, 
15: 515-534. 
 
ESBERÁRD, C. E. L.; A. G. MOTTA; J. C. ALMEIDA; L. C. S. FERREIRA & L. M. 
COSTA. 2006. Reproduction of Chrotopterus auritus (Peters) in captivity (Chiroptera, 
Phyllostomidae). Brazilian Journal of Biology, 66 (3): 955-956. 
 
FABIÁN, M. E. & R. V. MARQUES. 1989. Contribuição ao conhecimento da biologia 
reprodutiva de Molossus molossus (Pallas, 1766) (Chiroptera, Molossidae). Revista 
Brasileria de Zoologia, 6 (4): 603-610. 
 
FENTON, M. B. 1990. The foraging behaviour and ecology of animal-eating bats. 
Canadian Journal of Zoology, 68:  411-422. 
 
FENTON, M. B.; L. ACHARYA; D. AUDET; M. B. C. HICKEY; C. MERRIMAN; M. K. 
OBRIST & D. M. SYME. 1992. Phyllostomid bats (Chiroptera: Phyllostomidae) as 
indicators of habitat disruption in the Neotropics. Biotropica, 24:  440-446. 
 
FLEMING, T. H; E. T. HOOPER & D. E. WILSON. 1972. Three Central American bat 
communities: structure, reproductive cycles, and movement patterns. Ecology, 
53(4): 555-569. 
 
FRUMHOFF, P. C. 1995. Conserving wildlife in tropical forests managed for timber. 
Bioscience, 45:  456-464. 
 
GARDNER, A. L. 1977. Feeding Habits. In: R.J. Baker; J.K. Jones & D.C. Carter 
(eds). Biology of bats of the New World Family Phyllostoma tidae. Part II.  Spec. 
Publ. Texas Tech University. Pp. 293-350. 
 
GARGAGLIONI, L. H.; M. E. BATALHÃO; M. J. LAPENTA; M. F. CARVALHO; R. V. 
ROSSI & V. VERULI. 1988. Mamíferos da Estação Ecológica de Jataí, Luiz Antônio, 
São Paulo. Papéis Avulsos de Zoologia , 40 (17): 267-287.  
 



32 
 

GORRENSEN, P. M. & M. R. WILLIG. 2004. Landscape responses of bats to habitat 
fragmentation in atlantic forest of Paraguay. Journal of Mammalogy, 85 (4): 688-
697. 
 
GREENHALL, A. M.; G. JOERMANN & U. SCHMIDT. 1983. Desmodus rotundus. 
Mammalian Species, 202 : 1-6. 
 
KALKO, E. K. V.; D. FRIEMAL; C. O. HANDLEY Jr. & H.-U. SCHNITZLER. 1999. 
Roosting and foraging behavior of two Neotropical gleaning bats, Tonatia silvicola 
and Trachops cirrhosus (Phyllostomidae). Biotropica, 31 : 344-353.  
 
KUNS, T. H. 1988. Ecological and Behavioral Methods for the Study of Bats . 
Washington, D.C., Smith. Inst. Press, 533p. 
KURTA, A. & J. A. TERAMINO. 1992. Bat community structure in na urban park. 
Ecography, 15 : 257-261. 
 
LAVAL, R. K. 1973. A Revision of the neotropical bats of the genus Myotis. Bulletin 
of the Natural History Museum of Los Angeles County , 15: 1-54. 
 
LAW, B. S. & M. CHIDEL. 2002. Tracks and riparian zones facilitate the use of 
Australian regrowth forest by insectivorous bats. Journal of Applied Ecology, 39 : 
605-617. 
 
LIM, B. K. & M. D. ENGSTROM. 2001. Species diversity of bats (Mammalia: 
Chiroptera) in Iwokrama Forest, Guyana, and the Guianan Subregion: Implications 
for Conservation. Biodiversity and Conservation,  10: 613-657. 
 
LOBOVA, T. A.; S. A. MORI; E. BLANCHARD; H. PECKHAM & P. CHARLES-
DOMINIQUE. 2003. Cecropia as a food resource for bats in French Guiana and the 
significance of fruit structure in seed dispersal and longevity. American Journal of 
Botany, 90 : 388-403. 
 
MAACK, R. 1968. Geografia física do estado do Paraná.  Curitiba, Max Roesner, 
350p. 
 
MARES, M. A.; R. M. BARQUEZ & J. K. BRAUN. 1995. Distribution and ecology of 
some Argentine bats (Mammalia). Annals of the Carnegie Museum, 64 (3): 219-
237. 
 
MARINHO-FILHO, J. S. 1991. The coexistence of two frugivorous bat species and 
phenology of their food plants in Brazil. Journal of Tropical Ecology, 7 : 59-67. 
 
MCNAB, B. K. 1971. The structure of tropical bat faunas. Ecology, 52 (2): 352-358. 
 
MEDELLÍN, R. A. 1989. Chrotopterus auritus. Mammalian Species, 343: 1-5. 
 
MEDELLÍN, R. A.; M. EQUIHUA & M. A. AMIN. 2000. Bat diversity and abundance 
as indicators of disturbance in Neotropical rainforest. Conservation Biology, 14 : 
1666-1675. 
 



33 
 

MIES, R.; A. KURTA & D. G. KING. 1996. Eptesicus furinalis. Mammalian Species, 
526: 1-7. 
 
MIKICH, S. B. & R. S. BÉRNILS. 2004. Livro vermelho da fauna ameaçada no 
Estado do Paraná. Governo do Paraná, SEMA/IAP, Curitiba, 763p. 
 
MIRANDA, J. M. D. 2004. Ecologia e Conservação de Alouatta guariba clamitans 
Cabrera, 1940 em Floresta Ombrófila Mista no estado  do Paraná, Brasil. 
Dissertação (Mestrado em Zoologia) – Setor de Ciências Biológicas, Universidade 
Federal do Paraná. 
 
MIRANDA, J. M. D.; I. P. BERNARDI & F. C. PASSOS. 2006. A new species of 
Eptesicus (Mammalia: Chiroptera: Vespertilionidae) from the Atlantic Forest, Brazil. 
Zootaxa, 1383: 57–68. 
 
MIRANDA, J. M. D. & F. C. PASSOS. 2005. Composição e dinâmica de grupos de 
Alouatta guariba clamitans Cabrera (Primates, Atelidae) em Floresta Ombrófila Mista 
no Estado do Paraná, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia , 22(1): 99-106. 
 
MIRETZKI, M. 2003. Morcegos do Estado do Paraná, Brasil (Mammalia, Chiroptera): 
riqueza de espécies, distribuição e síntese do conhecimento atual. Papéis avulsos 
de Zoologia , 43(6): 101-138. 
 
MYERS, P. 1977. Patterns of reproduction of four species of vespertilionid bats in 
Paraguay. University of California Publications in Zoology, 1 07: 1-41. 
 
NOWAK, R. M. 1991. Walker’s Mammals of the World . 5ª ed. Vol. I The Johns 
Hopkins Univ. Press. I-xiv+641pp. 
 
PEDRO, W. A.; F. C. PASSOS & B. K. LIM. 2001. Morcegos (Chiroptera: Mammalia) 
da Estação Ecológica de Caetetus, estado de São Paulo. Chiroptera Neotropical, 7  
(1-2): 136-140. 
 
PERACCHI, A. L. & S. T. ALBUQUERQUE. 1971. Lista provisória dos quirópteros 
dos Estados do Rio de Janeiro e Guanabara, Brasil (Mammalia, Chiroptera). Revista 
Brasileira de Biologia, 31 : 405-413. 
 
PETERS, S. L.; J. R. MALCOLM & A. B. L. ZIMMERMAN. 2006. Effects of selective 
logging on bat communities in the southeastern Amazon. Conservation Biology, 
20(5): 1410-1421. 
 
REIS, N. R. 1984. Estrutura de comunidade de morcegos na região de Manaus, 
Amazonas. Revista Brasileira de Biologia, 44 (3): 247-254. 
 
REIS, N. R. & H. Ortêncio Filho. 2005. Levantamento dos Morcegos (Chiroptera, 
Mammalia) do Parque Municipal do Cinturão Verde de Cianorte, Paraná, Brasil. 
Chiroptera Neotropical, 11 : 211-215. 
 



34 
 

REIS, N. R. & A. L. PERACCHI. 1987. Quirópteros da região de Manaus, Amazonas, 
Brasil (Mammalia, Chiroptera). Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, série 
Zoologia, 3 (2): 161-182. 
 
REIS, N. R.; A. L. PERACCHI & M. K. ONUKI. 1993. Quirópteros de Londrina, 
Paraná, Brasil (Mammalia, Chiroptera). Revista Brasileira de Zoologia, 10 (3): 371-
381. 
 
REIS, N. R.; A. L. PERACCHI; M. L. SEKIAMA & I. P. LIMA. 2000. Diversidade de 
morcegos (Chiroptera, Mammalia) em fragmentos florestais do estado do Paraná, 
Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 17 (3): 697-704.  
 
REIS, N. R.; A. L. PERACCHI & I. P. LIMA. 2002. Morcegos da Bacia do Rio Tibagi. 
In: MEDRI, M. E.; E. BIANCHINI; O. A. SHIBATA & J. A. PIMENTA. (Org.). Bacia do 
Rio Tibagi.  Londrina. p. 251-270. 
 
REIS, N. R.; A. L. PERACCHI; I. P. LIMA & W. A. PEDRO. 2006. Riqueza de 
espécies de morcegos (Mammalia, Chiroptera) em dois diferentes hábitats, na região 
centro-sul do Paraná, sul do Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 23 (3): 813-816. 
 
REIS, N. R.; A. L. PERACCHI; W. A. PEDRO & I. P. LIMA. (eds.). 2007. Morcegos 
do Brasil . Londrina, Nelio R. dos Reis, 253p. 
 
RYDELL, J.; A. ENTWISTLE & P. A. RACEY. 1996. Timing of foraging flights of three 
species of bats in relation to insect activity and predation risk. Oikos, 76 : 243-252. 
 
SÁNCHEZ, F.; J. ALVAREZ; C. ARIZA & A. CADENA. 2007. Bat assemblage 
structure in two dry forests of Colombia: composition, species richness and relative 
abundance. Mammalian Biology, 72 (2): 82-92. 
 
SCHNITZLER, H. U. & E. K. V. KALKO. 2001. Echolocation by insect-eating bats. 
Bioscience, 51 : 557-569. 
 
SCHULZE, M. D.; N. E. SEAVY & D. F. WHITACRE. 2000. A comparison of 
phyllostomid bat assemblages in undisturbed Neotropical forest and in forest 
fragments of a slash and burn farming mosaic in Petén, Guatemala. Biotropica , 
32:174-184. 
  
SIMMONS, N. B. 2005. Order Chiroptera. In: WILSON, D. E. & REEDER, D. M. 
(eds). Mammal Species of the World: a taxonomic and geogra phic reference. 3 
ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, p. 312-529. 
 
SIMMONS, N. B. & VOSS, R. S. 1998. The Mammals of Paracou, French Guiana: a 
Neotropical lowland rainforest fauna. Part I. Bats. Bulletin of the American 
Museum of Natural History,  237: 1-219. 
 
STEVENS, R. D.; M. R. WILLIG & I. G. FOX. 2004. Comparative community ecology 
of bats from eastern Paraguay: taxonomic, ecological and biogeographic 
perspectives. Journal of Mammalogy, 85 (4): 698-707. 
 



35 
 

TADDEI, V. A. 1980. Biologia Reprodutiva de Chiroptera: perspectivas e problemas. 
IBILCE-UNESP, 6 : 1-18. 
 
TADDEI, V. A. 1996. Sistemática de quirópteros. Bol. Int. Pasteur , 1(2): 1-15. 
 
VIZZOTO, L. D. & TADDEI, V. A. 1973. Chave para determinação de quirópteros 
brasileiros. Revista da Faculdade de Filosofia e ciências e Letr as de São José 
do Rio Preto, 1 : 1-72. 
 
WEBSTER, D. & R. D. OWEN. 1984. Pygoderma bilabiatum. Mammalian Species, 
220: 1-3. 
 
WILLIG, M. R. 1985. Reproductive patterns of bats from Caatingas and Cerrado 
biomes of Northeast Brazil. Journal of Mammalogy, 66 : 668-681. 
 
WILLIG, M. R.; S. J. PRESLEY; R. D. OWEN & C. LÓPEZ-GONZÁLEZ. 2000. 
Composition and structure of bat assemblage in Paraguay: a subtropical-temperate 
interface. Journal of Mammalogy, 81 (2): 386-401. 
 
WILSON, D. E. 1979. Reproductive patterns. In: BAKER, R. J.; J. K. JONES JR. & D. 
C. CARTER. (eds.). Biology os bats of the New World Family Phyllostoma tidae. 
Part III.  Special Publications Museum Texas Tech University, 16: 317-378. 
 
WILSON, D. E.; C. F. ASCORRA & S. SOLARI. 1996. Bats as indicators of habitat 
disturbance. p. 613-625. In: D.E. Wilson & A. Sandoval (eds.). Manu: the 
biodiversity of southeastern Peru . Smithsonian Institution Press, Washington D.C. 
 
WILSON, D. E. & R. K. LaVAL. 1974. Myotis nigricans. Mammalian Species, 39 : 1-
3. 
 
WILSON, D. E. & D. M. REEDER. (eds). 2005. Mammal Species of the World: a 
taxonomic and geographic reference. 3 ed. Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 2142 pp. 
 
ZANON, C. M. V. & N. R. REIS. 2007. Bats (Mammalia, Chiroptera) in the Ponta 
Grossa region, Campos Gerais, Paraná, Brazil. Revista Brasileira de Zoologia, 
24(2): 327-332. 
 
ZORTÉA, M. 2003. Reproductive patterns and feeding habits of three nectarivorous 
bats (Phyllostomidae: Glossophaginae) from the brazilian Cerrado. Brazilian 
Journal of Biology, 63 (1): 159-168. 


