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RESUMO: Após oito meses de captura, com um esforço amostral de 21.600
m2.h.rede, foram capturados 377 morcegos, distribuídos em quatro famílias
e nove espécies no campus da Universidade Federal de Pernambuco, em
Recife, nordeste do Brasil. Phyllostomidae foi a família com a maior riqueza
de espécies (n=6). Artibeus planirostris, Artibeus lituratus e Platyrrhinus
lineatus foram as espécies mais abundantes, compreendendo mais de 83% das
capturas. Comparada a estudos em áreas naturais a riqueza e abundância obtidas
foram menores, já que apenas 37,7% das espécies de morcegos brasileiros
são adaptadas à áreas antrópicas, sendo a maioria em maior ou menor grau
dependente das áreas de mata para conseguir alimento e/ou abrigo. Porém,
quando comparado a outros estudos e registros de Chiroptera realizados
em áreas urbanas de outras cidades brasileiras, inclusive no próprio Estado
de Pernambuco, a riqueza da comunidade encontra-se dentro da esperada.
Apresentando um índice de diversidade de Shannon-Wiener de H’=0,5774,
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a fauna de morcegos do campus é pouco diversa. Considerando o viés
metodológico embutido na captura com o uso de redes de neblina, a riqueza
da comunidade pode aumentar conforme a continuidade dos trabalhos, uma
vez que os registros feitos por pesquisadores em outras épocas e do material
tombado na Coleção de Mamíferos da UFPE demonstram que outras espécies
provavelmente podem circular pela área do campus.
Palavras-chave: Abundância; Área urbana; Ecologia; Levantamento;
Quirópteros.
ABSTRACT: Inventory of bats (Mammalia: Chiroptera) at the campus
of the Federal University of Pernambuco, northeastern Brazil. After eight
months of work, with a sampling effort of 21,600 m2.h.net, 377 bats were
captured, distributed in four families and nine species. Phyllostomidae was the
most representative family (6 species) on the campus of Federal University of
Pernambuco, in Recife, northeastern Brazil. Artibeus planirostris, A. lituratus
and Platyrrhinus lineatus were the most abundant species, comprising over 83%
of the captured individuals. The richness and abundance found in this study
were lower when compared to studies conducted in natural areas, since only
37.7% of the Brazilian bats are adapted to disturbed areas and dependent on the
forest for food and/or shelter in different degrees. However, when compared to
studies conducted in urban areas in other Brazilian cities, including within the
state of Pernambuco, and considering the methodological bias embedded in the
capture with miss nets, which favor the captures of Phyllostomidae rather than
insectivorous species (mainly Vespertilionidae and Molossidae), the richness
of this community lies within expectations. The bat fauna of the campus has
low diversity, with a Shannon-Wiener diversity index of H’=0.5774. Given
the methodological bias built into capture using mist nets, the richness of the
community may increase with more studies, since the records made by other
researchers and the material in the mammals’ collection of UFPE show that
other species are likely to move through the campus.
Key words: Abundance; Chiropterans; Ecology; Survey; Urban area.
Introdução
Os morcegos vespertilionídeos e molossídeos são os mais versáteis
quirópteros brasileiros em áreas urbanas, embora espécies frugívoras,
nectarívoras, onívoras, hematófagas (filostomídeos) e piscívoras (noctilionídeos)
já tenham sido registradas nesse tipo de ambiente (Bredt et al., 1998; Sanchéz,
2001; De Knegt et al., 2005; Reis et al., 2006). No Brasil, 63 espécies são
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encontradas no meio urbano (Lima, 2008), o que resulta em 37,7% das espécies
de morcegos registradas no país. Espécies que apresentam hábitos sinantrópicos
podem trazer preocupação, medo e transtorno às pessoas, além do potencial risco
de transmissão de zoonoses, uma vez que os morcegos, além de apresentarem
um papel altamente relevante para a conservação dos ecossistemas, se destacam
também como vetores de doenças e reservatórios de parasitos que provocam
zoonoses (Kotait et al., 2007; Reis et al., 2007), como a Histoplasmose,
Leishmaniose, Coronavirose, Doença de Chagas, Leptospirose, Rickettisiose
(Soares et al. no prelo), Criptococose e sobretudo a Raiva (Kotait et al., 2003).
Apesar das modificações propiciadas pela crescente e desordenada
urbanização resultarem, geralmente, em uma redução significativa da
diversidade original, o levantamento da fauna em parques e áreas de vegetação
remanescentes em metrópoles são primordiais para se analisar a diversidade
atual em meio urbano (Esbérard, 2003). Segundo Pacheco et al. (2010), no que
tange os quirópteros, existe escassez de informações nas cidades brasileiras
devido ao fato de o conhecimento estar restrito às espécies que são enviadas ou
coletadas pelos órgãos de saúde ou agricultura, municipais e estaduais, e pela
não existência de dados completos sobre o número total de espécies ocorrentes
nessas regiões, por ser o Brasil um país de dimensões continentais. Portanto,
faz-se necessária uma análise da quiropterofauna que propicie subsídios para
estimar a adaptabilidade às modificações, e prover medidas adequadas à
conservação da diversidade remanescente (Esbérard, 2003).
Em Pernambuco, a diversidade de morcegos é significativa, com 72
espécies registradas (Guerra, 2007; Lira et al., 2009; Silva et al., 2010; Silva &
Marinho-Filho, 2010; Zórtea, 2007). Nesse Estado, os pesquisadores tendem a
concentrar seus estudos em ambientes naturais como Mata Atlântica, Caatinga,
Brejos de Altitude e, notadamente, Unidades de Conservação (Monteiro da
Cruz et al., 2002). Sendo, assim, estudos feitos em áreas urbanas são, ainda,
muito escassos.
Entre os trabalhos realizados no Estado acima e que registram espécies de
Chiroptera em centros urbanos, destacam-se o de Guerra (2007) que registra
nove espécies nos bairros de Boa Viagem (Eumops glaucinus (Wagner, 1843)),
Casa Forte (Myotis sp., Eptesicus furinalis (Desmarest, 1819), E. glaucinus
(Wagner, 1843), Chiroderma doriae Thomas, 1891), Cidade Universitária
(Diclidurus albus (Wied-Neuwied, 1820), Choeroniscus minor (Peters, 1868)),
Cordeiro (Molossus molossus (Pallas, 1766)), Linha do Tiro (E. furinalis),
Madalena (Platyrrhinus lineatus (E. Geoffroy, 1810), Artibeus lituratus (Olfers,
1818)), Região Metropolitana de Recife. Na zona urbana da cidade de Olinda, os
dados combinados de Souza (1999), Guerra (2007) e Melo (2007) registram 12
espécies de morcegos, incluindo Desmodus rotundus (E. Geoffroy, 1810), cujo
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primeiro registro foi feito por Torres et al. (2005). Essa espécie de morcego,
que deve ser considerada de risco à saúde pública quando presente nas cidades
devido ao seu hábito hematófago, também foi registrada na área periurbana de
Jaboatão dos Guararapes (Nascimento et al., 2010).
De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério de Saúde,
os casos de raiva humana sempre tiveram como transmissor os morcegos.
Durante o período de 1980 a 1989 os morcegos foram responsáveis por 4% dos
casos de raiva humana, no período de 1990 a 1999, devido a maiores contatos
com esses animais, triplicaram passando para 12%, e no período de 2000 a
2011 os morcegos foram responsáveis por 45% dos casos registrados no Brasil,
ficando apenas 2% abaixo dos casos de raiva gerados por cães (Ministério da
Saúde, 2011).
Os morcegos não hematófagos infectados, encontrados vivos, mortos
ou prostrados, em ambientes urbanos (Uieda et al., 1996), podem transmitir
acidentalmente a enfermidade, através do contato direto, não só a outros
animais, como também á espécie humana (Martorelli et al., 1996). Os morcegos
hematófagos da espécie D. rotundus participam da cadeia epidemiológica da
raiva, transmitindo a enfermidade a outros morcegos (incluindo espécies não
hematófagas), aos animais domésticos, e, consequentemente, o ser humano
(Passos et al., 1999).
A raiva na região Nordeste do Brasil está em situação alarmante, já
que desde 1990 até 2011 os casos de infecção por este vírus em humanos
frequentemente representaram mais do que 70% dos casos registrados para o
Brasil, sendo que, nos anos de 2009 e 2010, o Nordeste foi a única região do
Brasil em apresentar casos de raiva em humanos (Ministério da Saúde, 2011).
O inventário por captura e busca ativa por abrigos diurnos, realizado por
Leal (2007) no campus sede da Universidade Federal Rural de Pernambuco
- UFRPE, acrescidos dos dados de Miller (2011) e Ramalho (2011), listou 17
espécies, quatro destas com abrigos encontrados nas edificações (Glossophaga
soricina (Pallas, 1766), Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820)) e
vegetação do entorno (Artibeus planirostris (Spix, 1823), Noctilio leporinus
(Linnaeus, 1758)). Gonçalves-Silva et al. (2010) e Melo et al. (2010) registraram
os primeiros casos de isolamento do vírus rábico nas espécies não hematófagas
Artibeus planirostris (Spix, 1823) e M. molossus, respectivamente, para
ambientes urbanos em Pernambuco.
Considerando a pequena disponibilidade de informações sobre os morcegos
em ambiente urbano em Pernambuco, foi desenvolvido este trabalho, que
tem por objetivo avaliar a riqueza de espécies e a diversidade da taxocenose
de quirópteros no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Este campus está inserido na matriz urbana da cidade de Recife, cuja região
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metropolitana é a maior do nordeste brasileiro, contanto com quase quatro
milhões de habitantes (IBGE, 2007). Este levantamento é importante, uma
vez que a composição conhecida até o momento indica a presença de muitas
espécies relevantes, como D. albus (UFPE 371), cujo único espécime capturado
em 1971 constitui-se até o momento no único registro dessa espécie para o
Estado (Guerra, 2007).
Materiais e Métodos
Área de estudo. O campus da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
localiza-se na Região Metropolitana do Recife, em uma área intensamente
urbanizada, distante cerca de oito quilômetros a oeste do Marco Zero da cidade.
Predomina o clima tipo As’, tropical com chuvas de outono-inverno, segundo a
classificação de Köppen (Reis, 1970). Há uma estação chuvosa entre os meses
de março e agosto e uma seca entre setembro e fevereiro. Os meses de janeiro
e fevereiro são os que apresentam as médias mensais com temperaturas mais
elevadas (27°C), enquanto as mais baixas (24ºC) ocorrem nos meses de junho
e agosto (ITEP/LAMEPE, 2012).
Na paisagem do campus, destaca-se o Riacho do Cavouco, um dreno
natural exclusivamente urbano que corta a Cidade Universitária e deságua
no Rio Capibaribe. Esse riacho forma um lago artificial, o Lago do Cavouco,
no seu trecho canalizado que passa pelo complexo universitário (Espíndula,
2004).
A vegetação original que compõe o campus apresenta-se fortemente
descaracterizada. Destacam-se algumas espécies nativas, como sombreiro
Clitoria fairchildiana R. A. Howard (Leguminosae) e cajueiro Anarcadium
occidentale L. (Anacardiaceae), e exóticas, como jaqueira Artocarpus
heterophyllus Lam. (Moraceae), amendoeira Terminalia catappa Linn.
(Combretaceae), mangueira Mangifera indica L. (Anacardiaceae), figueira
Ficus spp. (Moraceae) e eucalipto Eucalyptus sp. (Myrtaceae).
Captura de morcegos. Foram determinados oito pontos amostrais, selecionados
mediante análise da planta baixa do campus e explorações feitas na área durante
o dia e a noite, a fim de se observar a presença e atividade de morcegos,
bem como locais que possibilitassem a armação das redes de neblina. A
posição de cada ponto pode ser vista na Figura 1: ponto I – (08°3’12,62”S /
34°57’2,85”W) área densamente arborizada atrás do Centro de Convenções,
ponto II – (08°2’53,48”S / 34°56’57,73”W) trecho canalizado do riacho do
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Cavouco, próximo à pista de Cooper e ao Cento de Pesquisas Aggeu Magalhães,
ponto III – (08°2’49,81”S / 34°57’11,37”W) margem norte do lago artificial do
Cavouco, ponto IV – (08°3’7.4”S / 34°57’15.74”W) área aberta com resquícios
de vegetação arbórea, margeando trecho não canalizado do riacho do Cavouco,
ponto V – (08°3’5,96”S / 34°56’50,80”W) área atrás do centro de vigilância,
ponto VI – (08°3’0,17”S / 34°57’7,75”W) área aberta, restaurante universitário
da UFPE, ponto VII – (08°3’13,21”S / 34°57’13,65” W) CTG e ponto VIII –
(08°2’48,63”S / 34°57’5,66”W) CECINE (Figura 1).
Ao longo dos meses, as redes foram armadas em diferentes posições em
cada ponto, a fim de aumentar a probabilidade de se capturar um maior número
de espécies diferentes (Esbérard, 2006). Entre dezembro de 2007 e julho de
2008, foram realizadas 24 sessões de captura noturna, divididas entre a estação

Figura 1. Pontos amostrais de morcegos no campus da Universidade Federal de
Pernambuco, em Recife, Pernambuco. Fonte: Google Earth (2012).
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seca (dezembro, janeiro e fevereiro) e a estação chuvosa (abril, junho e julho),
distribuídas nos pontos de amostragem. Em cada sessão de captura, seis redes
de neblina (12 x 2,5 m; malha de 36 mm) foram estendidas até as 22h, apenas
quatro horas após o pôr-do-sol, sempre a uma altura de 0,5 a 2 m acima do
nível do solo. As redes foram vistoriadas a cada 15min, totalizando um esforço
amostral de 21.600 m2.h.rede, conforme Straube & Bianconi (2002).
Os morcegos capturados foram acondicionados individualmente em sacos
de pano, numerados e posteriormente identificados, sexados e mensurados
através de medidas padrões (Eisenberg & Redford, 1999; Gregorin & Taddei,
2002; Gardner, 2008), sendo soltos no próprio local de captura após o
recolhimento das redes e perfuração do dactilopatágio (“punch-marking”) para
reconhecimento de recapturas (Bonaccorso & Smythe, 1972).
Análises estatísticas dos dados. Os índices de diversidade de Shannon-Wiener
(H’) e de equitabilidade (J) foram calculados com o auxílio do programa
BioEstat 5.0 (Ayres et al., 2007). A abundância relativa de cada espécie (Drel)
foi calculada a partir da seguinte fórmula: Drel = (i/t) x 100; onde i = total de
indivíduos de uma espécie e t = total de indivíduos coletados (Silva, 2007).
O sucesso de captura foi obtido dividindo-se o número total de indivíduos
capturados nas redes pelo número de noites de amostragem (Falcão et al., 2005).
A constância de ocorrência das espécies (C), modificada de Dajoz (1972),
foi calculada segundo a fórmula c = p x 100/P, onde p é o número de coletas
contendo a espécie estudada e P é o número total de coletas efetuadas; e de
acordo com os valores obtidos de C, as espécies foram classificadas em: a)
espécies comuns (>50% das amostragens), b) pouco comuns (50-25% das
amostragens) e c) raras (<25% das amostragens). A variação entre o número de
espécies coletadas bem como a sua abundância entre as duas estações do ano
foi testada utilizando o teste do qui-quadrado (χ2) e considerada significativa
ao nível de 5% (Zar, 1999).
Para comparação com outros estudos, foi construída uma curva de rarefação
no software Past 2.17c (Hammer et al., 2001), com os dados do presente trabalho
e de estudos disponíveis na literatura.
Resultados e Discussão
Foram realizadas 377 capturas de morcegos, sendo 203 fêmeas e 174
machos, pertencentes a nove espécies, oito gêneros e quatro famílias:
Phyllostomidae (5 gêneros; 6 espécies), Vespertilionidae (1; 1), Noctilionidae (1;
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1) e Molossidae (1; 1) (Tabela 1). O sucesso de captura foi de 15,71 morcegos/
noite de captura.
No presente levantamento, houve a predominância de espécies frugívoras
(4; 45,4%), seguidas de insetívoras (2; 27,3%), nectarívoras (1; 18,2%), onívora
(1; 9,1%) e piscívora (1; 9,1%). Quando considerado o número de capturas em
vez do número de táxons registrados, a maior frequência foi observada para
frugívoras (335; 88,4%) seguidas de insetívoras (18; 4,7%), onívoras (15; 4,0%),
nectarívoras (07; 1,8%) e piscívoras (4; 1,0%).
Três dos Phyllostomidae, A. planirostris (62,3%), A. lituratus  (10,8%)
e P. lineatus (10,3%) foram as mais abundantes, perfazendo mais de 83% dos
indivíduos capturados (Tabela 1). A constância de ocorrência (C) indicou que
apenas A. planirostris foi comum e todas as demais raras.
A riqueza encontrada no campus da UFPE, incluindo os registros de Guerra
(2007), representa 17,46% da fauna de morcegos registrada em ambientes
urbanos brasileiros (Lima, 2008) e 22,45% para a Mata Atlântica Pernambucana
(Guerra, 2007; Lira et al., 2009; Silva et al., 2010). O número de espécies não
progrediu a partir do décimo segundo dia de amostragem, o que indica que o
esforço amostral utilizado foi suficiente para que pelo menos as espécies mais
comuns fossem amostradas e que o acréscimo de espécies, se ocorrer, deverá
ser mais lento.
Foram encontrados dois abrigos diurnos de Myotis sp. e um de Molossus
molossus (Pallas, 1766) em fendas de dilatação nas edificações do Centro
de Ciências Biológicas. Nesses locais as identificações específicas foram
realizadas através de captura de espécimes com redes de neblina e puçá. O
hábito sinantrópico dessas espécies foi descrito por vários autores (Bredt &
Tabela 1. Morcegos capturados no campus da Universidade Federal de Pernambuco,
em Recife, com suas respectivas abundâncias absoluta (AA) e relativa (AR), guildas
tróficas (GT) (segundo Reis et al., 2007; Peracchi et al., 2006; 2011) e constância de
ocorrência (C) (Dajoz, 1972). R – Rara; C – Comum; I – Insetívoro; P – Piscívoro;
F – Frugívoro; N – Nectarívoro; O – Onívoro.
Família

Espécie

AA (N)

AR (%)

C

Molossidae

Molossus molossus Pallas, 1766

3

0,80

R

I

Noctilionidae

Noctilio leporinus (Linneus, 1765)

4

1,06

R

P

Phyllostomidae

Artibeus planirostris (Spix, 1823)

235

62,33

C

F

Artibeus lituratus (Olfers, 1818)

41

10,88

R

F

Platyrrhinus lineatus (E. Geoffroy, 1810)

39

10,34

R

F

Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810)

20

5,31

R

F

Vespertilionidae

GT

Glossophaga soricina (Pallas, 1766)

6

1,59

R

N

Phyllostomus discolor (Wagner, 1843)

15

3,98

R

O

Myotis sp.

14

3,71

R

N
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Uieda, 1996; Silva et al., 1996; Bredt et al., 1998; De Knegt et al., 2005; Reis
et al., 2006; Lima, 2008). É comum essas espécies procurarem abrigos em
forros de telhados e juntas de dilatação, onde formam colônias de tamanhos
variados, de algumas dezenas a centenas de indivíduos (Bernardi et al., 2009;
Pacheco et al., 2010).
O menor número de capturas de A. lituratus em relação ao de A. planirostris
está de acordo com o observado para a região nordeste, uma vez que o tamanho
populacional de A. planirostris é maior no nordeste brasileiro, sendo esta
a espécie mais comum na região (Garcia et al., no prelo), ao contrário do
encontrado na região sudeste, onde A. lituratus é a mais comumente capturada
em detrimento de A. planirostris (Silva et al., 1996; De Knegt et al., 2005;
Barros et al., 2006). Este fato é decorrente, provavelmente, da história natural
e distribuição geográfica dessas espécies, apesar de ambas estarem adaptadas
às condições de áreas urbanas e às pressões antrópicas, explorando variados
recursos alimentares e abrigos (Reis et al., 2006).
A ocorrência de A. lituratus, P. lineatus e Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810)
para o campus da UFPE foi esperada, visto que a distribuição geográfica dessas
espécies é ampla na Região Neotropical, e aparentemente são bioindicadoras
de áreas perturbadas (Esbérard, 2003; Reis et al., 2003).
A abundância de P. lineatus foi similar à de A. lituratus, pois ambas possuem
hábitos alimentares e abrigos semelhantes (De Knegt et al., 2005). Em relação a
S. lilium, o elevado índice de captura observado para o campus da UFPE, onde
90% das amostras foram obtidas na estação chuvosa em Pernambuco (abril,
maio, junho e julho) estão de acordo com Falcão et al. (2003) e De Knegt et
al. (2005), que em seus trabalhos capturaram a maioria dos exemplares dessa
espécie durante essa época do ano.
Considerado uma espécie oportunista nas cidades por utilizar edificações
próximas aos corpos d’água (Bredt et al., 1998; Zortéa & Aguiar, 2001), o
morcego-pescador-grande, N. leporinus, já foi registrado para áreas urbanas
de Olinda (Melo, 2007) e Recife (Leal, 2007). No campus Cidade Universitária
(Sede) da UFPE, foi capturado sempre associada ao Riacho do Cavouco,
provavelmente por este servir como área de forrageio para a captura de alimento.
Quando comparada com demais trabalhos realizados em campus
universitários no nordeste brasileiro, a riqueza encontrada no presente estudo
apresenta um valor mais baixo do que os dados disponíveis na literatura (Farias,
1986; Leal, 2007; Rocha et al., 2010), sendo superior apenas à observada
no campus do Pici da Universidade Federal do Ceará, localizado em região
de Caatinga (Machado et al., 1998), em que foram registradas seis espécies
(Tabela 2).
A composição e a riqueza mantiveram-se constantes entre as estações,
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enquanto o número de capturas foi de 135 na seca e 242 na chuvosa (Figura
2), havendo diferença significativa entre ambas (χ2 = 15,85; gl = 8, p = 0,05;
t = 15,507). Estes resultados estão de acordo com os encontrados por Leal
(2007), para o campus Sede (Dois Irmãos) da Universidade Federal Rural
de Pernambuco, e Silva et al. (2010), para a RPPN Frei Caneca, situada no
município de Jaqueira, Zona da Mata Sul do Estado, que registraram um maior
número de capturas na estação chuvosa. No entanto, divergem dos encontrados
por Silva (2000), para a Estação Ecológica de Caetés, em remanescente de Mata
Atlântica, no município de Paulista, onde foi registrado um maior número de
capturas no período seco, porém sem diferença significativa entre as estações.
Segundo Tavares (1999) e Zortéa (2003), o alto número de indivíduos capturados
durante a estação chuvosa pode ser explicado pela maior disponibilidade de
recursos alimentares, devido à época das frutificações.
Com relação aos parâmetros ecológicos, o índice de diversidade de
Shannon-Wiener foi de H’ = 0,5774. Quando comparado com dados disponíveis
na literatura, esse índice se mostrou mais baixo que outros levantamentos
urbanos realizados no nordeste do Brasil, como os estudos realizados por Leal
(2007), Miller (2011) e Ramalho (2011) cujos somatórios das abundâncias

Figura 2. Abundância absoluta diária dos morcegos capturados entre dezembro de 2007
e julho de 2008 no campus Cidade Universitária (Sede) da UFPE, Recife, Pernambuco,
em relação ao período climático.
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representam um valor de H’ = 0,7592 para o campus Dois Irmãos da
Universidade Federal Rural de Pernambuco, também localizado em Recife,
a poucos quilômetros do local onde o presente estudo foi feito. Outro estudo
realizado em um campus universitário no nordeste brasileiro foi o de Rocha
et al. (2010), que encontrou um valor de H’ = 0,8851 em um levantamento na
Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju (Tabela 2).
Apesar dos esforços de captura terem sido diferentes nessas regiões, através
da curva de rarefação, é possível observar que a riqueza da quiropterofauna
do campus da UFPE é significativamente menor do que a dos outros campus
universitários estudados na região nordeste (Figura 3).
Tabela 2. Número de indivíduos (N), riqueza e índices de diversidade (H’) e de
equitabilidade (J) da quiropterofauna associada ao campus da Universidade Federal de
Pernambuco, em Recife, e dados de outros levantamentos feitos em áreas urbanas no Brasil.
Localidade

N

Riqueza

ShannonWiener (H’)

Equitabilidade
(J)

Referência

UFPE, Recife, PE

377

9

0,5774

0,6051

Presente estudo

UFRPE, Recife, PE

1252

17

0,7592

0,6170

Leal, 2007; Miller, 2011;
Ramalho, 2011

UFS, Aracaju, SE

Rocha et al., 2010

400

18

0,8851

0,7051

UFPB, João Pessoa, PB

-

18

-

-

Farias, 1986

UFC, Fortaleza, CE

-

6

-

-

Machado et al., 1998

Figura 3. Curvas de rarefação baseadas em indivíduos (intervalo de confiança de 95%)
dos morcegos capturados entre dezembro de 2007 e julho de 2008 no campus Cidade
Universitária (Sede) da UFPE, Recife, Pernambuco, e de dados disponíveis na literatura.
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Para o índice de equitabilidade, o valor obtido foi de J = 0,6051, que
representa um valor médio em relação aos demais estudos (Tabela 2). O fator
determinante deste valor foi o elevado número de capturas de A. planirostris,
pois esta espécie representou mais de 60% dos indivíduos coletados.
Segundo Sanchéz (2001), a heterogeneidade vegetal observada no interior
de um campus universitário pode torná-lo fonte de alimento e abrigo para uma
variedade de espécies de morcegos, as quais também podem utilizá-lo como
corredor de voo entre áreas verdes vizinhas. Essa premissa é reforçada por
Schulze et al. (2000), Estrada & Coates-Estrada (2001) e Barros et al. (2006),
que sugerem que os morcegos podem utilizar essas manchas de habitat como
“trampolins ecológicos”, uma vez que essas interações mantêm as populações
abertas, permitindo o fluxo gênico e garantem a exploração de recursos.
De acordo com os dados obtidos no presente estudo, a afirmativa acima
explica a relativa diversidade encontrada no campus da UFPE, onde foram
encontradas cinco guildas tróficas, inclusive com coletas de espécies que até
hoje representam os únicos registros para o Estado de Pernambuco. Resultado
que também pode ter sido positivamente influenciado pela presença de outros
fragmentos de mata urbanos, com localização próxima ao do campus estudado
como a Mata do Privê (Camaragibe) (8°0’33.02”S / 34°58’56.11”W - Distância
da UFPE: 5,23km); Mata do Parque Estadual Dois Irmãos (PEDI) (8°0’36.11”S
/ 34°56’52.57”W - Distância da UFPE: 4,07km); Mata da Oficina de Francisco
Brennand (Mata da Várzea) - (8°2’57.21”S /  34°58’17.02”W - Distância da
UFPE: 1,89km); Mata do Curado (8°4’3.03”S / 34°56’57.55”W - Distância
da UFPE: 1,52km), cujas distâncias não representam barreiras físicas para
organismos como os morcegos, uma vez que muitos destes percorrem um raio
de 10 a 15 km do abrigo, podendo algumas espécies percorrer mais de 80 km
por noite durante os seus voos (Peracchi et al., 2011).
No entanto, tal condição precisa ser mais bem avaliada, através da
continuidade dos trabalhos no campus da UFPE, com coletas paralelas nos
resquícios de mata próximos, se possível com a marcação de animais, a fim de
se comprovar a influência desses ambientes naturais sobre a diversidade aqui
encontrada, bem como se tais espécies estão realmente adaptadas às condições
encontradas nos centros urbanos de Recife ou se há um trânsito desses animais
entre o ambiente natural e o urbano.
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