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secundária com idade aproximada de 15 anos na outra margem.

1. INTRODUÇÃO
Os morcegos possuem grande potencial como indicadores
dos níveis de perturbação ambiental de uma determinada
área (Fenton, et al., 1992). Comparações da fauna de
quirópteros entre ambientes perturbados e não perturbados,
sugerem forte relação entre esse grupo e seus ambientes e
que a densidade de algumas espécies de morcegos pode
indicar o grau de distúrbio de um dado ambiente (Wilson et
al., 1996). A fauna de morcegos tropicais é troficamente
diversa, incluindo espécies frugívoras, insetívoras,
nectarívoras, hematófagas e carnívoras que podem fornecer
uma visão da “saúde” do ecossistema visto que exploram
diferentes recursos alimentares (Fenton, et al., 1992). Por
exemplo, espécies que se alimentam preferencialmente de
plantas pioneiras (Piper, Cecropia, Solanum e Vismia), como
os phyllostomídeos frugívoros, poderiam ter suas
abundâncias aumentadas em ambientes perturbados (Thies
et al., 1998). Além da disponibilidade dos recursos
alimentares, a fauna de morcegos pode ser limitada por outros
fatores como, por exemplo, os sítios de abrigo e o grau de
especialização do hábito de forrageio das espécies.
O objetivo do nosso estudo foi verificar a existência de
diferenças na composição da fauna de morcegos entre uma
área de floresta primária e uma área de floresta secundária
localizadas na margem da estrada que leva ao acampamento
da Reserva do Km 41. Mais especificamente, procuramos
testar a hipótese de que há uma maior abundância de espécies
de morcegos phyllostomídeos frugívoros em áreas de floresta
secundária quando comparadas a áreas de floresta primária.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. ÁREA DE ESTUDO
O estudo foi desenvolvido na Reserva do km 41 (02o 24’S;
o
59 52’W) do Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos
Florestais (INPA/Smithsonian), situada na estrada vicinal ZF3 da BR 174, a 80 km ao norte da cidade de Manaus, AM. Para
realizar o estudo localizamos um ponto da estrada, distante
cerca de 5 km do acampamento, que possuía uma área de
floresta primária em uma margem e uma área de floresta

2.2. COLETA DE DADOS
Para capturámos os morcegos armamos 4 redes de neblina
na floresta primária e 4 redes de neblina na floresta secundária,
distantes cerca de 50 metros da margem da estrada.
Capturamos e medidos o comprimento do antebraço, da orelha
e do quarto dedo dos morcegos interceptados pela rede.
Tais medidas morfométricas possuem grande importância na
diagnose das espécies coletadas (Eisenberg, 1989). Em
seguida os animais foram liberados.

3. RESULTADOS
Coletamos 2 espécies de Carollia (Chiroptera:
Phyllostomidae: Carolliinae): C. cf. brevicauda e C
perspicillata. Na área de floresta secundária capturamos 3
indivíduos das duas espécies, ao passo que na área de
floresta primária capturamos apenas um indivíduo da espécie
Carollia perspicillata (Tabela 1).
A razão entre o comprimento do antebraço da espécie de
maior (Carollia perspicillata) e menor (Carollia cf
brevicauda) tamanho corporal foi igual a 1,12.

4. DISCUSSÃO
Capturamos morcegos apenas da família Phyllostomidae.
Esta é a família mais diversa dos neotropicos, incluindo 123
espécies (Fenton, et al., 1992). Os morcegos do gênero
Carollia pertencem à sufamília Carolliinae e são, em geral,
frugívoros e/ou insetívoros de sub-bosque (Emmons, 1990).
É possível que alguns fatores tenham limitado a nossa
amostragem. Dentre eles podemos citar o fato de que a noite
da coleta apresentava lua quase cheia e houve momentos de
chuva. Tais fatores são negativamente associados com a
atividade dos morcegos (T. Fleming, com.pessoal). Além
disso, a técnica de captura por redes de neblina apresenta
limitações, uma vez que os morcegos não estão distribuídos
randomicamente no espaço e espécies que voam sobre o

Tabela 1: Indivíduos capturados e respectivas medidas corpóreas em áreas de florestas primária e secundária na Reserva
do Km 41, AM.
Espécie

Floresta

Sexo

Antebraço

Orelha

Dedo

Peso

Carollia cf brevicauda

2

ária

F (grávida)

39

18

60

14,6

Carollia perspicillata

2

ária

M

43

18

63

15,2

Carollia cf brevicauda

2

ária

F (grávida)

37

17

54

14,6

Carollia perspicillata

1

ária

F

42

16

64

13,9

dossel da floresta ou possuem sofisticados sistemas de
ecolocação são menos passíveis de serem capturadas (Janzen
& Wilson, 1983; Kunz et al., 1996).
No entanto, a despeito das limitações, pudemos perceber
que alguns indivíduos do gênero Carollia estavam ativos.
Tal gênero possui duas das espécies mais comuns de
morcegos da região: Carollia perspicillata e C. brevicauda
(Bernard, 2001), de modo que nossa amostragem pode apenas
refletir a maior abundância dessas espécies.
Registramos a ocorrência de duas espécies de Carollia
na floresta secundária e apenas uma espécie na floresta
primária. Fenton, et al. (1992) verificaram que a família
Phyllostomidae reflete o nível de distúrbio dos sítios, sendo
que os morcegos dessa família são significativamente mais
diversos em áreas não perturbadas do que em áreas já
perturbadas. Tal estudo propõe, ainda, que essa restrição a
ambientes não perturbados pode refletir a disponibilidade
de alimentos. No entanto, Fleming (1991) encontrou
abundância de Carollia 2,5 vezes maior em áreas de floresta
secundária do que em área de floresta não perturbada. Tal
resultado pode refletir a maior disponibilidade de plantas
pioneiras (energeticamente ricas) que compõem a dieta desse
gênero.
As florestas primária e secundária apresentam ambientes
com diferentes disponibilidades de recursos alimentares e
de sítios de abrigo. Apesar do pequeno tamanho amostral
dificultar a identificação desses padrões para as áreas
estudadas, nossos resultados indicam uma tendência na
mesma direção observada em um estudo de longa duração
por Fleming (1991), uma vez que encontramos três indivíduos
na floresta secundária e apenas um na floresta primária.
A razão obtida entre o comprimento do antebraço das
espécies capturadas foi similar a valores já encontrados na
literatura em comunidades onde essas espécies coexistem
(Fleming, 1991). A coexistência de espécies com
requerimentos ecológicos semelhantes depende, em algum
grau, de diferenças no tamanho dos organismos sob
consideração (Hutchinson, 1959). Assim, é possível que exista
um limite de similaridade para que as espécies de Carollia
possam coexistir. As diferenças no tamanho do corpo
poderiam ser refletidas em uso diferencial de ambientes
perturbados e não perturbados, de modo que as espécies
menores, que necessitam de recursos energeticamente mais
ricos, seriam mais abundantes em áreas de florestas
secundárias (Fleming, 1991). Nossos resultados mostraram
que a espécie de menor tamanho corpóreo Carollia cf
brevicauda só foi encontrada na área de floresta secundária.
Apesar da limitação devida ao pequeno tamanho amostral,
nossos resultados sugerem uma tendência das espécies de
phyllostomídeos frugívoros serem positivamente afetados

pela perturbação do ambiente. Assim, a heterogeneidade
ambiental causada por perturbação diferencial pode levar a
diferenças na composição da fauna de morcegos. No entanto,
estudos de longa duração com maior esforço amostral
necessitam ser realizados para a clara identificação desses
padrões na floresta tropical estudada.
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