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RESUMO 

 

Os morcegos são amplamente distribuídos em todos os biomas brasileiros. Das 167 

espécies conhecidas no Brasil, mais de 70 já foram registradas em áreas de Caatinga. 

Apesar da grande diversidade, os poucos estudos existentes sobre a quiropterofauna da 

Caatinga estão concentrados em algumas poucas áreas, gerando assim grandes lacunas 

de informação. Dentre as várias fitofisionomias existentes na Caatinga, uma das mais 

peculiares são os enclaves de florestas úmidas inseridas na região semi-árida, 

conhecidos como brejos de altitude. O presente trabalho teve como objetivo caracterizar 

a estrutura das comunidades de morcegos em hábitats de caatinga e brejo de altitude da 

Serra da Guia, no estado de Sergipe, identificando e discutindo as diferenças entre elas.  

Para tanto, entre outubro de 2008 e setembro de 2009, foram realizadas três noites de 

coleta mensais em cada um dos ambientes. O esforço de 185.790 h.m² proporcionou a 

captura de 157 indivíduos de 12 espécies no hábitat de caatinga e 259 indivíduos de 14 

espécies no brejo de altitude. Das 18 espécies coletadas no geral, destaca-se o primeiro 

registro de Lichonycteris obscura para o bioma Caatinga e o registro de Micronycteris 

sanborni, categorizada na IUCN como deficiente em dados. Oito espécies foram 

comuns a ambos os hábitats, porem apresentaram diferenças altamente significativas no 

número de indivíduos capturados. A espécie mais abundante na caatinga foi 

Glossophaga soricina (n = 54; 34%) e no brejo foi Carollia perspicillata (n = 95; 36%). 

Apesar de a família Phyllostomidae ter sido a mais representativa em ambas as áreas, a 

subfamília Glossophaginae foi predominante na caatinga, enquanto Stenodermatinae foi 

predominante no brejo. Os frugívoros foram a guilda mais abundantes no brejo (n = 

233), e algumas espécies parecem ficar concentradas no mesmo durante a época seca, 

expandindo sua área de forrageio para a caatinga na época chuvosa. Já os nectarívoros 

foram mais abundantes na caatinga, em ambas as estações, sugerindo que mesmo na 

época seca, existe recurso suficiente para a manutenção dessa guilda. 

PALAVRAS CHAVES: Caatinga, brejo de altitude, Chiroptera, diversidade.  

 



vii 

 

ABSTRACT 

 

Bats are distributed in all Brazilian biomes. Of the 167 species known to occur in 

Brazil, more than 70 have been recorded in the Caatinga. Despite this diversity, the few 

studies available for the Caatinga are concentrated at a small number of sites, leaving 

considerable gaps in the data. A variety of vegetation types are found in the Caatinga. 

One of the most striking is the enclaves of humid forest, known as “brejos de altitude”, 

found in the semi-arid matrix. The objective of the present study was to define the 

structure of the chiropteran communities of the Caatinga proper and the local brejo 

known as Serra da Guia, in the state of Sergipe, and analyze the differences between 

them. For this, monthly captures (three nights in each habitat) were carried out monthly 

between October, 2008, and September, 2009. The total sampling effort of 185,790 h.m² 

resulted in the capture of 157 specimens belonging to 12 species in the caatinga, and 

259 individuals from 14 species in the brejo, and a total of 18 species. Two of these 

species warrant special attention. One is Lichonycteris obscura, which had not been 

recorded previously in the Caatinga, and the other is Micronycteris sanborni, which is 

classified by the IUCN as Data Deficient. Eight species were common to both habitats, 

but differed considerably in terms of abundance. The most abundant species in the 

caatinga was Glossophaga soricina (n = 54, 34% of the total), whereas in the brejo, it 

was Carollia perspicillata (n = 95, 36%). While the family Phyllostomidae was the 

most common in both areas, the subfamily Glossophaginae predominated in the 

caatinga, whereas Stenodermatinae was most abundant in the brejo. The frugivore guild 

was by far the most abundant in the brejo (n = 233), where some species appear to 

concentrate during the dry season, expanding their foraging range into the caatinga 

during the wet season. By contrast, the nectarivores were the most abundant guild in the 

caatinga throughout the year, which suggests that sufficient nectar was available to 

support this guild, even during the dry season. 

KEY WORDS: Caatinga, forest enclave, Chiroptera, diversity.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo da estrutura de comunidades refere-se às maneiras pelas quais as 

populações de espécies se relacionam e interagem, bem como aos fatores que 

influenciam sua distribuição e abundância (Pianka, 1982). Entretanto, as limitações 

taxonômicas e metodológicas dificultam o estudo da comunidade como um todo, 

levando pesquisadores a restringir seu objeto de estudo a um determinado grupo 

taxonômico (Silva, 2007).     

Os morcegos são importantes na regulação dos ecossistemas tropicais, 

representando, em algumas áreas, 40 a 50% das espécies de mamíferos (Patterson & 

Pascual 1972). A região neotropical destaca-se por possuir a mais rica fauna de 

quirópteros do mundo, com 83 gêneros, dos quais 69 são endêmicos (Simmons, 2005). 

No Brasil são encontrados 64 gêneros e 167 espécies, distribuídas pelas famílias 

Emballonuridae (15 espécies); Phyllostomidae (90); Mormoopidae (4); Noctilionidae 

(2); Furipteridae (1); Thyropteridae (4); Natalidae (1); Molossidae (26): e 

Vespertilionidae (24) (Peracchi et al., 2006; Reis et al., 2007 ).  

Devido a sua grande radiação ecológica e evolucionária, os morcegos possuem 

diversas guildas tróficas e apresentam, praticamente, o mesmo espectro de hábitos 

alimentares presentes em toda a classe de mamíferos (Fenton et al. 1992,  Kalko 1997), 

com representantes insetívoros, frugívoros, nectarívoros, granívoros, carnívoros, 

piscívoros e hematófagos (Nogueira & Peracchi, 2003; Nowak, 1994; Humphrey &  

Bonaccorso, 1979). À medida que partilham os recursos, em especial os alimentares, os 

quirópteros influenciam a dinâmica dos ecossistemas naturais, agindo como dispersores 

de sementes, polinizadores e reguladores de populações animais, em especial dos 

insetos (Kunz & Pierson, 1994).  

Os morcegos são amplamente distribuídos em todos os biomas brasileiros. Até 

1998 havia registros de 117 espécies na Amazônia, 96 na Mata Atlântica, 80 no 

Cerrado, 69 na Caatinga e 61 no Pantanal (Marinho-Filho & Sazima, 1998). A Caatinga 

é uma das regiões menos estudadas do país, com grande parte do esforço científico 

concentrado em alguns poucos pontos em torno das principais cidades da região (Leal et 

al., 2003). Está localizada na região semi-árida brasileira e possui a extensão de 925.043 
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km², abrangendo os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Sergipe, Alagoas, Bahia, Piauí e norte de Minas Gerais (Sá et al., 2004). Essa região 

caracteriza-se por apresentar um regime pluviométrico irregular, com médias que 

variam de 400 a 800 mm anuais, concentrados em um único período. Tal característica, 

associada à intensa radiação solar e a baixa retenção de água no solo, influencia 

preponderantemente a fauna e a flora locais (Rodal & Melo, 1999).    

De um modo geral, a paisagem da Caatinga é caracterizada por uma vegetação 

arbustiva-arbórea, ramificada e espinhosa, tendo como principais famílias botânicas 

Cactaceae, Bromeliaceae, Leguminosae e Euphorbiaceae, além de um estrato herbáceo 

estacional, representado principalmente por gramíneas e leguminosas (Andrade-Lima 

1981, 1982, Leal et al., 2005).  Durante o período de estiagem, quase todas as plantas 

perdem as suas folhas, dando à Caatinga o aspecto esbranquiçado do qual se origina seu 

nome, que em Tupi significa “mata branca”. Folhas, flores e frutos são produzidos 

praticamente durante o curto período de chuvas (Rizzini et al., 1988). 

Devido à heterogeneidade ambiental, Andrade-Lima (1981) propôs a subdivisão 

da Caatinga em 16 fitofisionomias com base em características de vegetação, solo, 

clima e altitude. Um dos ambientes mais peculiares que podem ser encontrados nesse 

domínio são os chamados brejos de altitude. Trata-se de verdadeiras “ilhas” de floresta 

úmida estabelecidas na região semi-árida, cercadas por uma vegetação de caatinga 

(Andrade-Lima 1982). Apesar de estarem inseridos na Caatinga, Veloso et al. (1991) 

classificam os brejos de altitude entre os tipos vegetacionais que compõem a Mata 

Atlântica brasileira. Tal classificação parte da hipótese de que a origem dos brejos de 

altitude está associada às variações climáticas ocorridas durante o Pleistoceno, as quais 

permitiram que a floresta Atlântica penetrasse nos domínios da caatinga, permanecendo 

em algumas áreas onde as condições climáticas são favoráveis (Andrade-Lima 1982).  

A existência dessas ilhas de floresta está associada a planaltos e chapadas entre 

500 - 1.100 m de altitude, onde as chuvas orográficas garantem níveis de precipitação 

superiores a 1.200 mm/ano (Andrade-Lima, 1960, 1961). Quando comparados às 

regiões semi-áridas, os brejos possuem condições distintas quanto à umidade do solo e 

do ar, temperatura e cobertura vegetal (Andrade-Lima, 1966). Desta forma, Andrade-

Lima (1982) considera os brejos como “refúgios atuais” para espécies de floresta 

Atlântica nordestina dentro do bioma Caatinga. 
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Anteriormente, a Caatinga era caracterizada como tendo uma fauna pobre e de 

baixo endemismo (Mares et al. 1981; Willig & Mares, 1989). Todavia, estudos mais 

atuais mostram o contrário, a exemplo da mastofauna, Oliveira et al. (2003) listam 143 

espécies e oito ordens de mamíferos. Um dos primeiros inventários da mastofauna da 

Caatinga foi feito por Mares et al. (1981) nas regiões de Exu- PE e Crato-CE, 

realizando coletas durante três anos em nove diferentes fitofisionomias. Dois anos 

depois, com base nos dados coletados no trabalho anterior, Willig (1983) publica um 

dos primeiros trabalhos sobre a estrutura e as variações microgeográficas das 

comunidades de morcegos da Caatinga, fazendo o registro de 37 espécies.  No decorrer 

de quase 30 anos, revisões taxonômicas, descrições de espécies e alguns poucos 

inventários duplicaram o número de espécies de morcegos registrados na Caatinga. 

Os registros bibliográficos apontam cerca de 75 espécies de quirópteros para a  

Caatinga (Willig, 1983; Willig & Mares, 1989;  Williams et al., 1995; Marinho-Filho & 

Sazima, 1998; Oliveira et al., 2003; Souza et al., 2004; Gregorin & Ditchfield, 2005; 

Silva, 2007). As regiões onde se registrou maior diversidade foram Exu (PE), Jaíba 

(MG), Crato (CE), São Raimundo Nonato (PI) com respectivamente 35, 29 e 27, 24 

espécies registradas (Oliveira et al., 2003).  

Em Sergipe, pouco se sabe sobre a quiropterofauna. Até agora apenas 16 

espécies foram oficialmente registradas em um estudo feito por Mikalauskas (2005) no 

Parque Nacional Serra de Itabaiana. Rocha et al. (em prep.) fizeram mais oito novos 

registros no campus da Universidade Federal de Sergipe, aumentado para 24 o número 

de espécies de morcegos.   

A região de Sergipe está situada em dois ecossistemas distintos, a Mata Atlântica 

e a Caatinga, separados por uma área de agreste. A distribuição de morcegos deve 

acompanhar as variações de vegetação que compõem estes ecossistemas, porém as 

informações ainda são muito insipientes para qualquer tipo de inferência. A ampliação 

dos estudos irá contribuir com informações ecológicas e biogeográficas sobre os 

morcegos.  

O presente trabalho tem objetivo de contribuir com dados que possam fortalecer 

as informações sobre a distribuição, diversidade, composição e estrutura de comunidade 

de morcegos da Caatinga, e norteia-se pelos seguintes objetivos específicos:   
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i) Caracterizar a riqueza e a abundância de espécies de morcegos da Serra 

da Guia;   

ii) Caracterizar a estrutura da comunidade de morcegos em hábitats de 

caatinga e brejo de altitude da Serra da Guia, discutindo as diferenças 

entre elas;   

iii) Verificar a influência da sazonalidade na riqueza, abundância e 

composição de espécies nos hábitats estudados; 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

A Serra da Guia (9º58’S; 37º52’W) situa-se dentro dos limites do bioma 

Caatinga e está localizada na divisa dos estados de Sergipe e Bahia, nos municípios de 

Poço Redondo e Pedro Alexandre, respectivamente (Figura 1). A região possui altitudes 

que variam entre 300 e 750 metros. Ao longo desse gradiente altitudinal pode-se 

perceber a presença de duas fitofisionomias bastante distintas, uma caatinga arbustiva e 

uma formação vegetal arbórea semelhante à Mata Atlântica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A caatinga arbustiva está presente em todo o entorno da Serra da Guia, até o 

limite aproximado de 650 metros de altitude. As famílias botânicas mais comuns são 

Cactaceae, Bromeliaceae, Leguminosae e Euphorbiaceae, com os indivíduos de 

Caesalpinia pyramidalis (catingueira), Amburana cearensis (umburana) e Syagrus 

FIGURA 1: Localização da Serra da Guia, Poço Redondo- SE 
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coronata (ouricuri) dominando a paisagem (Figura 2). A área da base encontra-se 

bastante fragmentada pela presença de pastos e plantações, fruto das ações de 

subsistência da comunidade quilombola ali instalada, e das atividades agropecuárias de 

alguns fazendeiros. 

A formação vegetal arbórea (aqui chamada de brejo de altitude) situa-se entre 

650 e 750 metros de altitude e possui uma área de aproximadamente 20 hectares. Trata-

se de uma vegetação com dossel variando de 10 a 20 metros de altura, onde se pode 

observar fisionomia e composição florística totalmente distintas da caatinga a sua volta. 

Há a dominância de indivíduos da família Myrtaceae, além de Moraceae, Solanaceae e 

Piperaceae, com um grande número de epífitas como bromélias, briófitas e orquídeas 

(Figura 3). Relatos de moradores apontam que parte da área já foi utilizada para a 

agricultura, alegando uma maior regularidade de chuvas. Aparentemente, a área não 

sofre grandes perturbações há alguns anos, apresentando um processo de regeneração 

nas regiões periféricas.   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Área de caatinga arbustiva na Serra da Guia. 
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2.2 Coleta de dados  

As amostragens dos morcegos foram realizadas mensalmente entre outubro de 

2008 e setembro de 2009. Em cada mês foram feitas seis sessões de captura: três no 

hábitat de caatinga e três na área do brejo de altitude. A distância em linha reta entre os 

sítios de amostragem é de 1,5 km (Figura 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Brejo de altitude da Serra da Guia. 

 

FIGURA 4: Localização dos sítios de coleta na Serra da Guia, Poço Redondo- SE. 1: hábitat de 

caatinga; 2: brejo de altitude.   
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Os morcegos foram capturados com redes de neblina (100 m), estendidas das 

18h00min às 05h00min  do dia seguinte. Durante as primeiras seis horas, as redes eram 

vistoriadas a cada 20 minutos para a retirada dos animais capturados, após a meia noite, 

as redes só eram vistoriadas ao amanhecer. Foram feitas também buscas em possíveis 

abrigos diurnos usando puçás (redes de mão). Todos os animais capturados eram 

acondicionados em sacos de algodão e lá mantidos até a manhã seguinte.   

Após a identificação e anotação de dados como sexo, idade, estágio reprodutivo, 

peso, e comprimento do antebraço, os morcegos foram marcados com anilhas plásticas 

numeradas e soltos. Alguns indivíduos de cada espécie (máximo de quatro) foram 

sacrificados por asfixia com éter etílico, fixados em formol a 10% e preservados em 

álcool 70% para testemunho e posterior identificação, utilizando-se das chaves de 

Vizotto & Taddei (1973), Simmons & Voss (1998), Lim & Engstrom (2001) e Gardner 

(2007). As confirmações das identificações foram feitas no Laboratório de 

Mastozoologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde os indivíduos 

serão depositados.  

 

2.3 Análises 

Para o cálculo do esforço de captura foi utilizado o método proposto por Straube 

& Bianconi (2002), que consiste em multiplicar a área total das redes pelo número de 

horas que as mesmas ficaram expostas. Foram consideradas espécies dominantes, 

aquelas cujos valores da abundância relativa foram superiores a 1/S, onde S é a riqueza 

de espécies (Uramoto et al., 2005).  

Utilizando o programa EstimateS 8.0 (Colwell, 2005) foram calculados o índice 

de diversidade de Shannon-Wiener, a estimativa de riqueza de Jacknife 1 e as curvas de 

acumulação de espécies (observada e estimada por Jacknife 1), as quais foram 

aleatorizadas 1.000 vezes. A aleatorização dos dados elimina a influência da ordem em 

que os mesmos são incluídos na análise, o que resulta em uma curva acumulativa de 

espécies suavizada (Colwell & Coddington, 1994). A forma e a estrutura da curva 

forneceram uma indicação sobre a qualidade da amostragem (Moreno & Halffter, 

2000).  A equitabilidade de Shannon-Wiener foi obtida pela equação: E = H’ /LnS, onde 
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E = equitabilidade; LnS =  logaritmo da riqueza de espécies; H’ = índice de diversidade 

de Shannon-Wiener. 

Os indivíduos foram categorizados de acordo com seus hábitos alimentares 

preferenciais, seguindo Nowak (1994) e Kalko (1997), adotando-se as categorias 

insetívoros, frugívoros, nectarívoros e hematófagos.  

Para analisar a relação entre o tamanho dos indivíduos e o número de capturas 

em cada habitat, os fitófagos (frugívoros + nectarívoros) foram agrupados em classes de 

tamanho, seguindo o proposto por Fleming et al. (1972), sendo considerados pequenos 

aqueles com antebraço menor que 40 mm; médios, entre 40 e 55 mm; grandes, maior 

que 55 mm. A escolha dos fitófagos foi baseada na sua alta representatividade e no 

pressuposto de que a marcante sazonalidade fenológica das plantas da caatinga 

influenciaria diretamente a disponibilidade de recurso para esse grupo.           

A comparação entre as áreas do estudo, quanto à diversidade, riqueza, 

composição de espécies e estrutura de comunidade, foi feita a partir dos seguintes 

arranjos: 

 i) Diferenças entre a estação seca e chuvosa, em cada um dos hábitats 

estudados; 

ii) Diferenças entre a Caatinga e o brejo de altitude, independente da estação do 

ano;  

iii) Diferenças entre a Caatinga e o brejo de altitude, na estação seca;  

iii) Diferenças entre a Caatinga e o brejo de altitude, na estação chuvosa. 

A significância das diferenças entre os índices de diversidade de Shannon foi 

verificada através do teste T (Student) modificado para índice de diversidade. As 

diferenças na composição foram verificadas através do Teste Q de Cochran para 

presença-ausência de espécies. A variação entre o número de espécies coletadas, bem 

como das suas abundâncias entre as duas estações do ano, foi testada utilizando o Teste 

do Qui-quadrado, com significância ao nível de 5% (Zar, 1999). Os testes foram feitos 

no programa BIOSTAT 5.0 (Ayres, 2007).  
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3 RESULTADOS  

3.1 Aspectos gerais dos morcegos da Serra da Guia: diversidade, riqueza e 

distribuição geográfica 

 

O esforço de coleta de 185.790 h.m² proporcionou a captura de 416 indivíduos 

pertencentes a três famílias, 14 gêneros e 18 espécies. O índice de diversidade de 

Shannon-Wiener foi de 2,01, com uma equitabilidade de 0,69. A família Phyllostomidae 

apresentou maior riqueza e abundância (16 espécies e 412 indivíduos), representando 

88,8% da riqueza e 99% da abundância. Já as famílias Emballonuridae e 

Vespertilionidae apresentaram apenas uma espécie (Tabela 1). A riqueza estimada por 

Jacknife 1 foi de 21,67 espécies (Figura 5), apontando um esforço amostral satisfatório, 

uma vez que o observado representou 83% da riqueza estimada para a região.  

 

 

FIGURA 5: Riqueza de espécies de morcegos, observada e estimada (Jacknife 1), da Serra da 

Guia, Poço Redondo- SE. 
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Quando se observa a curva do coletor, percebe-se uma tendência de 

estabilização já a partir do mês maio, com apenas uma espécie acrescentada nos últimos 

quatro meses de coleta (Figura 6). 
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As espécies mais abundantes foram Carollia perspicillata, com 31,3% dos 

indivíduos capturados (n = 130), seguida por Platyrrhinus lineatus com 18,5% (n = 77), 

Glossophaga soricina com 14,4% (n = 60), Artibeus lituratus com 11,5% (n = 48) e 

Desmodus rotundus com 8,9% (n = 37) (Figura 7), sendo consideradas dominantes por 

apresentarem abundância relativa superior a 1/S, que no caso da Serra da Guia, assumiu 

o valor de 0,05. Juntas, essas cinco espécies representam mais de 84% de todos os 

indivíduos capturados. Por outro lado, algumas espécies como Artibeus obscurus, 

Lophostoma brasiliense, Micronycteris megalotis e Peropteryx macrotis tiveram apenas 

um indivíduo capturado. Das 18 espécies capturadas, oito (44,4%) são consideradas 

frugívoras, quatro (22,2%) nectarívoras, cinco (27,7%) insetívoras e uma (5,5%) 

hematófaga (Tabela 1). 

FIGURA 6: Curva do coletor baseada na acumulação de espécies de morcegos 

da Serra da Guia, Poço Redondo- SE, entre os meses de outubro de 2008 e 

setembro de 2009. 
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A seguir são apresentadas informacões gerais sobre cada uma das espécies de 

morcegos da Serra da Guia, contemplando aspectos como o status de conservação e  

distribuição geográfica atual. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: Ordenação da abundância absoluta das espécies de morcegos da Serra da Guia, 

Poço Redondo- SE. 

 

 

TABELA 1: Lista de espécies de morcegos da Serra da Guia, Poço Redondo - SE, com 

respectivas abundâncias, abundâncias relativas e hábitos alimentares. 

Espécies Abundância  
Abundância 

relativa Hábitos alimentares  

Família Emballonuridae       

Peropteryx macrotis (Wagner, 1843) 1 0,002 Insetívoro 

Família Phyllostomidae       

Subfamília Desmodontinae       

Desmodus rotundus (E. Geoffroy, 1810) 37 0,089 Hematófago 

Subfamília Phyllostominae       

130

77

60

48

37

19

17

8

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

0 20 40 60 80 100 120 140

Carollia perspicillata

Platyrrhinus lineatus

Glossophaga soricina

Artibeus lituratus

Desmodus rotundus

Lonchophylla mordax

Artibeus cinereus

Micronycteris sanborni

Uroderma bilobatum

Artibeus fimbriatus

Myotis sp

Anoura geoffroyi

Sturnira lilium

Lichonycteris obscura

Peropteryx macrotis

Artibeus obscurus

Lophostoma brasiliensis

Micronycteris megalotis

Abundância
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Lophostoma brasiliense (Peters, 1866) 1 0,002 Insetívoro 

Micronycteris megalotis (Gray, 1842) 1 0,002 Insetívoro 

Micronycteris sanborni (Simmons, 1996) 8 0,019 Insetívoro 

Subfamília Glossophaginae       

Anoura geoffroyi (Gray, 1838) 3 0,007 Nectarívoro 

Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 60 0,144 Nectarívoro 

Lichonycteris obscura (Thomas, 1895) 2 0,005 Nectarívoro 

Subfamília Lonchophyllinae        

Lonchophylla mordax (Thomas, 1903) 19 0,046 Nectarívoro 

Subfamília Carollinae       

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 130 0,313 Frugívoro 

Subfamília Stenodermatinae       

Artibeus cinereus (Gervais, 1855) 17 0,041 Frugívoro 

Artibeus fimbriatus (Gray, 1838) 3 0,007 Frugívoro 

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 48 0,115 Frugívoro 

Artibeus obscurus (Schinz, 1821) 1 0,002 Frugívoro 

Platyrrhinus lineatus (E. Geoffroy, 1810) 77 0,185 Frugívoro 

Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810) 2 0,005 Frugívoro 

Uroderma bilobatum (Peters, 1866) 3 0,007 Frugívoro 

Família Vespertilionidae       

Myotis nigricans (Schinz, 1821) 3 0,007 Insetívoro 

TOTAL 416     
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Família Emballonuridae Gervais, 1856 

Gênero Peropteryx 

Peropteryx macrotis (Wagner, 1843) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 1/3, c 1/1, pm 2/2, m 3/3 = 32). Trata-se da 

menor espécie do gênero, com antebraço variando de 43 a 45 mm nos machos e 45 a 48 

mm nas fêmeas e peso entre 4 e 7 g. Diferencia-se de outros membros da família pela 

presença de um saco glandular curto, junto à borda distal do propatágio. A coloração da 

pelagem varia de cinza a marrom avermelhado, geralmente mais clara na porção ventral 

(Yee, 2000; Peracchi & Nogueira, 2007). 

Abriga-se em cavernas, fendas rasas, minas e construções, freqüentemente 

próximas à água. Formam grupos de 10 a 20 indivíduos, mas às vezes congregam até 80 

e vários grupos podem ocupar uma grande caverna (Hood & Gardner, 2007; Peracchi & 

Nogueira, 2007). 

Material examinado: Um macho adulto capturado no habitat de caatinga.  

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: Sul do México, America Central, Colômbia, Venezuela, 

Trinidad e Tobago, Guianas, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil (Hood & 

Gardner, 2007; Peracchi & Nogueira, 2007) (Figura  8). No Brasil, possui registro para 

todas as regiões (Tabela 2), ocorrendo em todos os biomas (Marinho-Filho & Sazima, 

1998). Trata-se do primeiro registro dessa espécie para o estado de Sergipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 8: Distribuição geográfica de 

Peropteryx macrotis (modificado de IUCN, 
2009). 
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Família Phyllostomidae Gray, 1825 

Subfamília Desmodontinae J. A. Wagner, 1840 

Gênero Desmodus  

Desmodus rotundus (E. Geoffroy, 1810) 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária (i 1/2, c 1/1, pm 1/2, m 1/1 = 20). Possui 

tamanho médio, com comprimento do corpo variando entre 75 e 90 mm e o antebraço 

de 50 a 63 mm. Conhecido como “morcego vampiro”, essa espécie alimenta-se do 

sangue de outros mamíferos, sendo um dos principais transmissores da raiva em 

bovinos (Eisenberg & Rerdford, 1999). Os incisivos superiores possuem forma 

triangular e são bastante afiados, sendo usados para fazer pequenas incisões na presa no 

ato da alimentação.     

 Abriga-se em ocos de árvore, cavernas, bueiros, minas abandonadas e até 

mesmo construções civis (Bredt et al., 1998), podendo formar colônias que variam de 

10 a 500 indivíduos (Eisenberg. & Rerdford, 1999).  

Material examinado: Dois exemplares, sendo um macho no brejo e uma fêmea na 

caatinga.  

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: Do Norte do México ao norte da Argentina, ocorrendo em 

todos os países da América Central e América Latina (Gardner, 2007) (Figura 9). No 

Brasil essa espécie ocorre em todos os estados (Tabela 2) e consequentemente em todos 

os biomas (Marinho-Filho & Sazima, 1998).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 9: Distribuição geográfica de 

Desmodus rotundus (modificado de IUCN, 
2009). 

http://www.morcegolivre.vet.br/desmodus.html
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Subfamília Glossophaginae Bonaparte, 1845  

Gênero Anoura  

Anoura geoffroyi (Gray, 1838) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/0, c 1/1, pm 3/3, m 3/3 = 32). O 

comprimento do corpo varia de 53 a 73 mm, antebraço de 39 a 47 mm e peso de 13 a 18 

g (Koopman, 1994). O focinho é relativamente longo e a pelagem é marrom-

acinzentada. Dorsalmente, os pêlos são bicolores, com a base mais clara. A cauda está 

sempre ausente e o uropatágio é bastante reduzido (Nogueira et al., 2007a). 

Abriga-se preferencialmente em cavidades naturais, onde pode formar colônias 

de centenas de indivíduos (Trajano, 1985). Alimenta-se principalmente de néctar e 

pólen, mas pode incluir insetos na sua dieta (Gardner, 2007).    

Material examinado: Três exemplares, um macho jovem na caatinga e duas fêmeas 

adultas no brejo de altitude.  

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: México, Panamá, Colômbia, Venezuela, Trinidad, Guiana, 

Suriname, Guiana Francesa, Equador, Peru, Bolívia e Brasil (Gardner, 2007) (Figura  

10). No Brasil, ocorre em todos os biomas (Marinho-Filho & Sazima, 1998), 

distribuindo-se por todas as regiões, porem, na região norte, só foi registrada no estado 

do Pará (Tabela 2).  Em Sergipe só havia sido registrada por Mikalauskas (2005) no 

Parque Nacional Serra de Itabaiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 10: Distribuição geográfica de Anoura 

geoffroyi (modificado de IUCN, 2009). 

http://www.morcegolivre.vet.br/anourageoffroyi.html
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Gênero Glossophaga  

Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/2, c 1/1, pm 2/3, m 3/3 = 34). O 

comprimento do corpo varia de 45 a 61 mm, o antebraço de 31,8 a 39,8 mm, o peso de 7 

a 17 g e cauda de 5 a 10 mm (Nogueira et al., 2007a).  É caracterizada por possuir 

uropatágio bastante desenvolvido, cauda distinta e focinho mais curto que a caixa 

craniana (Vizotto & Taddei, 1973).  

Usa uma grande variedade de estruturas como abrigo diurno, incluindo minas, 

túneis, tubulações de drenagem, edificações, ocos de árvore e cavidades naturais. 

Alimenta-se principalmente de néctar, sendo polinizadora de uma grande variedade de 

plantas, mas pode consumir frutos, partes florais e até insetos (Gardner, 2007).        

Material examinado: Quatro machos adultos, dois na caatinga e dois no brejo. 

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: México, América Central, Colômbia, Venezuela, Trinidad, 

Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Brasil e norte da 

Argentina (Gardner, 2007) (Figura  11). No Brasil, possui registros para quase todos os 

estados, exceto Alagoas e Rio Grande do Norte (Tabela 2), ocorrendo em todos os 

biomas (Marinho-Filho & Sazima, 1998).  Em Sergipe foi registrada por Mikalauskas 

(2005) no Parque Nacional Serra de Itabaiana e por Rocha et al. (em prep.) no campus 

da Universidade Federal de Sergipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: Distribuição geográfica de 

Glossophaga soricina (modificado de 

IUCN, 2009). 

http://www.morcegolivre.vet.br/glossophagasoricina.html
http://www.morcegolivre.vet.br/glossophagasoricina.html
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Gênero Lichonycteris  

Lichonycteris obscura (Thomas, 1895) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/0, c 1/1, pm 2/3, m 2/2 = 26). Trata-

se de um nectarívoro pequeno, cujo comprimento do corpo varia de 46 a 55 mm, 

antebraço de 30 a 34 mm e peso de 6 a 10 g (Eisenberg & Redford, 1999). Diferencia-se 

dos outros gêneros de Glossophaginae por ser o único a apresentar pêlos dorsais 

tricoloridos, com a base e o ápice escuros e porção mediana esbranquiçada, antebraço 

peludo e inserção da asa à base dos dedos (Gardner, 2007). Sua dieta inclui néctar, 

pólen e possivelmente insetos (Nogueira et al., 2007a). 

Material examinado: Dois machos adultos coletados no brejo de altitude durante a 

época chuvosa.   

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, 

Equador, Peru, Bolívia e Brasil (Gardner, 2007) (Figura  12). No Brasil essa espécie só 

havia sido registrada nos estados do Amazonas, Pará, Espírito Santo e Bahia, em 

ambientes de mata úmida (Tabela 2). 

Nota: Tomando como base o registro feito em Ilhéus- BA por Taddei & Pedro (1993), a 

presença dessa espécie em Sergipe amplia em, aproximadamente, 600 km a sua 

distribuição, sendo este o primeiro registro no bioma Caatinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 12: Distribuição geográfica de 
Lichonycteris obscura (modificado de IUCN, 

2009). 
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Subfamília Lonchophyllinae Griffiths, 1982 

Gênero Lonchophylla  

Lonchophylla mordax (Thomas, 1903) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/2, c 1/1, pm 2/3, m 3/3 = 34). O 

comprimento do corpo varia de 45 a 60 mm, o antebraço de 33 a 38 mm, cauda de 8 a 

14 mm e peso de 6 a 10 g (Gardner, 2007). O focinho é alongado, mais longo que a 

caixa craniana, pelagem dorsal marrom avermelhada e a ventral bem clara (Nogueira et 

al., 2007a). Alimenta-se de néctar, pólen e frutos suculentos, e abriga-se 

preferencialmente em cavidades naturais (Gardner, 2007). 

Material examinado: Três exemplares, dois machos e uma fêmea, capturados na 

caatinga. 

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: Para Eisenberg & Rerdford (1999), essa espécies apresenta 

uma distribuição disjunta, com registros na Costa Rica, Panamá, Bolívia, Colômbia e 

leste do Brasil. Todavia Gardner (2007) considera que Lonchophylla mordax está 

restrita ao leste do Brasil (Figura 13), validando Lonchophylla concava nas outras 

localidades. Os registros para o Brasil encontram-se na Tabela 2, havendo registros para 

a Caatinga e Mata Atlântica. Em Sergipe foi registrada por Mikalauskas (2005) no 

Parque Nacional Serra de Itabaiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13: Distribuição geográfica de 
Lonchophylla mordax (modificado de 

IUCN, 2009). 
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Subfamília Phyllostominae Gray, 1825 

Gênero Lophostoma  

Lophostoma brasiliense (Peters, 1866) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/1, c 1/1, pm 2/3, m 3/3 = 34). É a menor 

espécie do gênero. O comprimento do corpo varia de 42 a 61 mm, antebraço de 33 a 38 

mm, cauda de 5 a 14 mm e peso de 7 a 13 g. É facilmente distinguida das outras 

espécies do gênero, por ser a única que possui antebraço abaixo de 40 mm (Nogueira et 

al., 2007b).   

Alimenta-se geralmente de insetos e ocasionalmente de frutas (Gardner, 1977). 

Está fortemente associado a áreas úmidas, mas já foi registrado por Mares et al. (1981) 

em áreas de caatinga alta no Estado de Pernambuco. 

Material examinado: Apenas uma fêmea adulta foi capturada no brejo de altitude. 

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: México, América Central, Colômbia, Venezuela, Trinidad, 

Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil 

(Gardner, 2007) (Figura 14). No Brasil só não há registros na região sul, ocorrendo em 

todos os biomas, exceto no pantanal (Marinho-Filho & Sazima, 1998). No nordeste só 

havia sido registrada nos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará (Tabela 2). Trata-se do 

primeiro registro dessa espécie para o Estado de Sergipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14: Distribuição geográfica de 
Lophostoma brasiliense (modificado de 

IUCN, 2009). 
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Gênero Micronycteris  

Micronycteris megalotis (Gray, 1842) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/1, c 1/1, pm 2/3, m 3/3 = 34). O 

comprimento total varia de 55 a 66 mm, cauda de 10 a 16 mm, antebraço de 31 e 36 mm 

e peso entre 5 e 6 g. Apresenta pelagem escura tanto no ventre quanto no dorso, sendo 

os dorsais bicolores com base clara (Nogueira et al., 2007b). As orelhas são conectadas 

por faixa de pele com um pequeno entalhe no centro (Eisenberg & Rerdford, 1999). 

Abriga-se geralmente em cavernas, espaços entre rochas, minas, edificações, 

pontes, poços, cavidades em árvores, formando pequenos grupos. Alimenta-se 

basicamente de insetos, podendo incluir frutas na dieta (Gardner, 2007). 

Material examinado: Apenas um exemplar foi capturado no brejo de altitude durante a 

época seca. 

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: Colômbia, Venezuela, Trinidad e Tobago, Guiana, Equador, 

Peru, Bolívia, e Brasil (Gardner, 2007) (Figura 15). No Brasil, há registro para todas as 

regiões (Tabela 2), ocorrendo em todos os biomas, exceto pantanal (Marinho-Filho & 

Sazima, 1998). No nordeste só havia sido registrada nos estados de Pernambuco e 

Ceará. Trata-se do primeiro registro dessa espécie para o Estado de Sergipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15: Distribuição geográfica de 
Micronycteris megalotis (modificado de 

IUCN, 2009). 
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Micronycteris sanborni (Simmons, 1996) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/1, c 1/1, pm 2/3, m 3/3 = 34). 

Comprimento total do corpo varia de 55,5 a 65 mm, a cauda de 12 a 14 mm, o antebraço 

de 32 a 34 mm e o peso de 5,5 a 8 g (Simmons, 1996). Distingue-se das outras espécies 

do gênero pela coloração ventral verdadeiramente branca, estendendo-se pela garganta e 

queixo, polegares pequenos (< 7,5 mm), calcâneo aproximadamente do mesmo tamanho 

do pé, e um evidente espaço entre os caninos superiores e os incisivos adjacentes 

(Gardner, 2007; Nogueira et al., 2007b). Alimenta-se de insetos e, provavelmente, 

frutas.     

Material examinado: Oito exemplares, dois machos e seis fêmeas, todos capturados na 

caatinga. Uma fêmea prenha em janeiro (época seca).   

Status de conservação (IUCN): Deficiência de dados. 

Distribuição Geográfica: Só havia sido registrada em áreas de caatinga do Ceará, 

Pernambuco, Piauí, Minas Gerais e Bahia (Gardner, 2007; Nogueira et al., 2007b; 

Gregorin et al., 2008) (Figura  16). Trata-se do primeiro registro dessa espécie para o 

estado de Sergipe.  

Nota: Apesar de apresentar todos os caracteres morfológicos externos de M. sanborni, 

os exemplares de Sergipe possuem a coloração da pelagem uniformemente amarela e 

encontram-se sob processo de análise craniana. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 16: Distribuição geográfica de 

Micronycteris sanborni (modificado de 
IUCN, 2009). 



23 

 

Subfamília Carolliinae Miller, 1924 

Gênero Carollia  

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/2, c 1/1, pm 2/2, m 3/3 = 32). O 

comprimento total (cabeça - corpo e cauda) varia de 66 a 95 mm, o antebraço de 38,0 a 

44,0 mm, a cauda de 11 a 14 mm e peso médio de 18,5 g (Ortêncio Filho et al. 2007). 

Apresenta calcâneo do tamanho dos pés, lábio inferior possui formato de “V” com uma 

verruga centro-marginal, ornada por várias papilas pequenas (Ortêncio Filho et al. 

2007) 

Apresenta preferência por hábitat de floresta tropical úmida e abriga-se em ocos 

de arvore, cavernas e fendas em rocha, podendo formar colônias com mais de 100 

indivíduos. Alimenta-se basicamente de frutas, com preferência pela família Piperaceae 

(Eisenberg & Redford, 1999).   

Material examinado: Quatro exemplares, dois machos na caatinga e dois no brejo. 

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: México, América Central, Colômbia, Venezuela, Trinidad e 

Tobago, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Brasil e 

norte da Argentina (Gardner, 2007) (Figura 17). No Brasil, ocorre em todos os estados 

(Tabela 2) e biomas (Marinho-Filho & Sazima, 1998). Em Sergipe foi registrada por 

Mikalauskas (2005) no Parque Nacional Serra de Itabaiana e por Rocha et al. (em prep.) 

no campus da Universidade Federal de Sergipe.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 17: Distribuição geográfica de 

Carollia perspicillata (modificado de IUCN, 

2009). 

http://www.morcegolivre.vet.br/carolliaperspicillata.html
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Subfamília Stenodermatinae P. Gervais, 1856  

Gênero Artibeus  

Artibeus cinereus (Gervais, 1856) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/2, c 1/1, pm 2/2, m 2/2 = 28). Morcego de 

pequeno porte, com o antebraço variando de 37,0 a 42,0 mm e peso médio de 12 g. Os 

membros dessa subfamília não possuem cauda. A coloração da pelagem é marrom-

clara, com listras brancas faciais bem evidentes (Zortéa, 2007). 

Alimenta-se predominantemente de frutas, mas pode incluir insetos na dieta. 

Abriga-se geralmente na folhagem das arvore, podendo modificar as folhas para formar 

tendas.       

Material examinado: Dois exemplares, um macho capturado na caatinga e outro no 

brejo.  

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: Sudeste da Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, 

Brasil e leste do Peru (Gardner, 2007) (Figura 18). No Brasil, salvo a região sul, foi 

registrado em todas as outras regiões (Tabela 2) e em todos os biomas (Marinho-Filho 

& Sazima, 1998). Em Sergipe, foi registrada por Mikalauskas (2005) no Parque 

Nacional Serra de Itabaiana e por Rocha et al. (em prep.) no campus da Universidade 

Federal de Sergipe.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 18: Distribuição geográfica de 
Artibeus cinereus (modificado de Gardner, 

2007). 

http://www.morcegolivre.vet.br/artibeuscinereus.html
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Artibeus fimbriatus (Gray, 1838) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/2, c 1/1, pm 2/2, m 2/3 = 30). Apresenta 

tamanho grande, com o antebraço variando de 59 a 71 mm e peso médio de 54 g. A 

coloração é acinzentada com as extremidades dos pêlos mais claras na parte ventral, o 

que lhes dá uma aparência grisalha.  As listas claras faciais são pouco evidentes (Zortéa, 

2007; Eisenberg & Redford, 1999).  

Alimenta-se principalmente de frutos, embora insetos e recursos florais possam 

compor sua dieta, e abrigam-se na folhagem das arvores, onde formam pequenos grupos 

(Zortéa, 2007). 

Material examinado: Dois exemplares, um macho e uma fêmea, ambos capturados no 

brejo de altitude.  

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: Restrito à América do Sul, ocorrendo no Brasil, Paraguai e 

norte da Argentina (Gardner, 2007) (Figura 19). No Brasil só não foi registrado para a 

região norte (Tabela 2), sendo mais freqüente em áreas de mata atlântica. Silva (2007) 

fez o primeiro registro dessa espécie no bioma Caatinga, no Estado de Pernambuco. Em 

Sergipe foi registrada por Mikalauskas (2005) no Parque Nacional Serra de Itabaiana e 

por Rocha et al. (em prep.) no campus da Universidade Federal de Sergipe.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19: Distribuição geográfica de 
Artibeus fimbriatus (modificado de IUCN, 

2009). 

http://www.morcegolivre.vet.br/artibeusfimbriatus.html
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Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/2, c 1/1, pm 2/2, m 2/3 = 30). Maior 

morcego do gênero, com antebraço podendo ultrapassar 75 cm e peso superior a 75 g. A 

coloração é uniformemente marrom e listras faciais bem evidentes (Zortéa, 2007).  

E uma das espécies de morcego frugívoro mais comuns da região neotropical. 

Alimenta-se principalmente de frutos, e abriga-se na folhagem das arvores, onde podem 

formar grupos de até 25 indivíduos (Eisenberg & Redford, 1999; Gardner, 2007).  

Material examinado: Dois machos capturados no brejo de altitude. 

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: Centro norte do México, America Central, Colômbia, 

Venezuela, Trinidad e Tobago, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Equador, Peru, 

Bolívia, Paraguai, Brasil e norte da Argentina (Gardner, 2007) (Figura 20). No Brasil, 

possui registros para quase todos os estados (Tabela 2) e para todos os biomas 

(Marinho-Filho & Sazima, 1998). Em Sergipe, foi registrada por Mikalauskas (2005) no 

Parque Nacional Serra de Itabaiana e por Rocha et al. (em prep.) no campus da 

Universidade Federal de Sergipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20: Distribuição geográfica de 

Artibeus lituratus (modificado de IUCN, 

2009). 

http://www.morcegolivre.vet.br/artibeuslituratus.html
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Artibeus obscurus (Schinz, 1821) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/2, c 1/1, pm 2/2, m 3/3 = 32). O antebraço 

varia de 55 e 65 mm e o peso de 30 e 39 g. A coloração da pelagem é uniformemente 

enegrecida e as listas faciais são tênues ou ausentes, o antebraço é peludo, apresenta 

pequenas verrugas ornamentais no queixo, a folha nasal é alta e larga, asa mais escura 

entre o segundo e o terceiro dedo (Zortéa, 2007).  

Alimenta-se primariamente de frutos, sendo geralmente encontrado em florestas 

úmidas ou em hábitats secundários, como palmeirais, pomares e pastos (Gardner, 2007). 

Abriga-se sob folhagem e em saliências de cascas de arvores, não totalmente 

desprendidas (Simmons & Voss, 1998).  

Material examinado: Apenas uma fêmea adulta foi capturada no brejo de altitude.  

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Brasil, e nas planícies 

orientais da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia (Gardner, 2007) (Figura  21). 

No Brasil ocorre em todas as regiões, porém no Centro-Oeste só possui registro para o 

Estado do Mato Grosso (Tabela 2), não sendo registrado no bioma Cerrado (Marinho-

Filho & Sazima, 1998). Em Sergipe foi registrada por Mikalauskas (2005) no Parque 

Nacional Serra de Itabaiana e por Rocha et al. (em prep.) no campus da Universidade 

Federal de Sergipe.     

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 21: Distribuição geográfica de 
Artibeus obscurus (modificado de IUCN, 

2009). 

http://www.morcegolivre.vet.br/artibeusobscurus.html
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Gênero Platyrrhinus  

Platyrrhinus lineatus (E. Geoffroy, 1810) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/2, c 1/1, pm 2/2, m 3/3 = 32). O antebraço 

varia de 43 a 50 mm e o peso de 23 a 26 g. Apresentam coloração amarronzada, listras 

faciais evidente e uma listra branca dorsal que vai do topo da cabeça até a base do 

uropatágio, as orelhas são arredondadas e do mesmo tamanho da cabeça, podendo 

apresentar bordas amareladas (Zortéa, 2007).  

Alimenta-se de frutas, flores e folhas, podendo incluir insetos na sua dieta. 

Abrigam-se na folhagem das arvores e em cavernas, onde podem formar pequenos 

grupos de até 20 indivíduos. Há registros de formação de harens com um macho e até 

15 fêmeas (Gardner, 2007).       

Material examinado: Três exemplares, um macho e duas fêmeas, capturados no brejo.  

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: Colômbia, Peru, Equador, Guiana Francesa, Suriname, 

Bolívia, Brasil, Uruguai Argentina e Paraguai (Simmons, 2005; Gardner, 2007) (Figura 

22). No Brasil não há registros para a região norte. Possuem registros em todos os 

biomas, mas são raros na Amazônia (Marinho-Filho & Sazima, 1998; Zortéa, 2007). 

Em Sergipe foi registrada por Mikalauskas (2005) no Parque Nacional Serra de 

Itabaiana e por Rocha et al. (em prep.) no campus da Universidade Federal de Sergipe.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 22: Distribuição geográfica de 

Platyrrhinus lineatus (modificado de IUCN, 

2009). 
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Gênero Sturnira  

Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/2, c 1/1, pm 2/2, m 3/3 = 32). Espécie de 

médio porte, com 42 mm de comprimento médio do antebraço e peso médio de 21 g. Os 

representantes deste gênero podem ser reconhecidos pela ausência da cauda e do 

calcâneo e por possuírem membrana interfemural estreita e peluda. A coloração dos 

pêlos vai do pardo até o alaranjado. Os machos apresentam pêlos com tom laranja-vivo 

na altura do ombro (Peracchi et al., 2006; Zortéa, 2007).  

Alimenta-se basicamente de frutos e seus abrigos incluem cavernas, edificações 

e ocos de arvores (Gardner, 2007).  

Material examinado: Um macho e uma fêmea capturados no brejo de altitude. 

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: México, América Central, Colômbia, Venezuela, Trinidad e 

Tobago, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, 

Uruguai, Brasil e Argentina (Gardner, 2007) (Figura 23). No Brasil há registros para 

quase todos os estados (Tabela 2) e para todos os biomas (Marinho-Filho & Sazima, 

1998). Em Sergipe foi registrada por Mikalauskas (2005) no Parque Nacional Serra de 

Itabaiana e por Rocha et al. (em prep.) no campus da Universidade Federal de Sergipe.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23: Distribuição geográfica de 

Sturnira lilium (modificado de IUCN, 2009). 
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Gênero Uroderma  

Uroderma bilobatum (Peters, 1866) 

 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/2, c 1/1, pm 2/2, m 3/3 = 32). O 

comprimento total varia de 54 a 74 mm, antebraço de 39 a 45 mm e  peso 13 a 21 g. A 

coloração da pelagem é marrom acinzentada, a margem da orelha possui coloração 

branca amarelada. Possui quatro listras brancas faciais e uma listra branca ao longo da 

espinha dorsal que vai da região interescapular até a base do uropatágio, o qual possui 

poucos pêlos (Peracchi et al., 2006; Zortéa, 2007). 

Os morcegos desse gênero são conhecidos por construir tendas com folhas de 

bananeiras e palmeiras para se abrigar. Alimenta-se basicamente de frutos, mas pode 

incluir partes florais e insetos na sua dieta (Gardner, 2007).     

Material examinado: Três exemplares, sendo dois machos e uma fêmea, capturados na 

caatinga. 

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: México, América Central, Colômbia, Venezuela, Trinidad e 

Tobago, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Equador, Peru, Bolívia e Brasil (Gardner, 

2007) (Figura  24). No Brasil há registros para todas as regiões (Tabela 2) e biomas 

(Marinho-Filho & Sazima, 1998). Em Sergipe foi registrada por Rocha et al.(em prep.) 

no campus da Universidade Federal de Sergipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 24: Distribuição geográfica de 
Uroderma bilobatum (modificado de IUCN, 

2009). 

http://www.morcegolivre.vet.br/urodermabilobatum.html
http://www.morcegolivre.vet.br/urodermabilobatum.html
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Família Vespertilionidae Gray, 1821 

Gênero Myotis  

Myotis nigricans (Schinz, 1821) 
 

Descrição e hábitos: Fórmula dentária: (i 2/3, c 1/1, pm 3/3, m 3/3 = 34). O 

comprimento total médio é de 43 mm para machos e 41 mm para fêmeas, antebraço 

34,5 mm e o peso varia de 3 a 5,5 g (Eisenberg. & Rerdford, 1999). Os pêlos variam do 

pardo escuro ao preto, com a porção basal levemente mais clara no dorso e mais escura 

no ventre. Membrana interfemural é muito comprida, envolvendo quase toda a cauda; os 

pés são pequenos e delicados (Peracchi et al., 2006; Bianconi e Pedro, 2007). 

Alimenta-se de insetos. Abriga-se em cavernas, cavidades em rochas, ocos de 

árvores e em edificações, podendo formar grandes grupos, com até 300 indivíduos 

(Bianconi e Pedro, 2007; Nowak, 1994). 

Material examinado: Três fêmeas, uma na caatinga e duas no brejo de altitude.    

Status de conservação (IUCN): Baixa preocupação. 

Distribuição Geográfica: México, América Central, Colômbia, Venezuela, Trinidad e 

Tobago, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Brasil e 

norte da Argentina (Gardner, 2007) (Figura 25). No Brasil há registros para quase todos 

os estados (Tabela 2) e para todos os biomas (Marinho-Filho & Sazima, 1998). Em 

Sergipe foi registrada por Mikalauskas (2005) no Parque Nacional Serra de Itabaiana e 

por Rocha et al. (em prep.) no campus da Universidade Federal de Sergipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25: Distribuição geográfica de 

Myotis nigricans (modificado de IUCN, 
2009). 

http://www.morcegolivre.vet.br/myotisnigricans.html
http://www.morcegolivre.vet.br/myotisnigricans.html
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TABELA 2: Morcegos da Serra da Guia (Poço Redondo - SE), com registros de ocorrência no Brasil por região e estado segundo Reis et al. 

(2007), Peracchi et al. (2006) e Mikalauskas (2005). * Primeiros registros para o Estado de Sergipe. 

Es pé c ie s

Ce n tro -o e s te N o rd e s te N o rte Su d e s te Su l

Famíl ia Embal lonur idae

Pe ro p te ry x ma c ro t is  (W a g n e r, 1843) D F, GO , M G, M T A L , BA , P E , RN , SE * A M , A P , M A , P A E S, RJ, SP P R

Famíl ia P hyl los tomidae

S ubfamil ia D e s modontinae

D e s mo d u s  ro tu n d u s  (E. Ge o ffro y , 1810) D F, GO , M S, M T A L , BA , CE , P B , P E , P I ,  SE  A C, A M , A P ,  M A , P A , RO , RR E S, M G, RJ, SP  P R , RS, SC

S ubfamíl ia P hyl los tominae

Lo p h o sto m a  b ra si l ie n se  (Pe te rs , 1866) GO , M S, M T BA , P E , SE * A M , A P , P A , RR, T O  E S, M G 

M ic ro n y c te ris m e g a lo t is  (Gra y , 1842) D F, M G, M T CE , P E ,  SE * A C, A M , A P , M A , P A , RO , RR  E S, RJ, SP P R, SC

M ic ro n y c te ris sa n b o rn i  (S immo n s , 1996) CE , P E ,  SE * M G

S ubfamíl ia Glos s ophag inae

A n o u ra  g e o ffro y i  (Gra y , 1838) D F, GO , M S, M T BA , CE , P B , P E , SE  P A E S, M G, RJ, SP  P R , RS, SC

G lo sso p h a g a  so ric in a  (Pa lla s , 1766) DF, GO, MS, MT BA , CE, MA , PB, PE, PI, SE A C, A M, A P,  PA , RO, RR  ES, MG, RJ, SP PR, RS, SC

Lic h o n y c te ris o b sc u ra  (T h o ma s , 1895) BA , SE * A M , P A E S

S ubfamily Lonc hophyl l inae  

Lo n c h o p h y l la  m o rd a x  (T h o ma s , 1903) M S BA  CE , P B , P E , SE P A , P I E S, RJ, SP

S ubfamíl ia C ar ol l inae

C a ro l l ia  p e rsp ic i l la ta  (Lin n a e u s , 1758) D F, GO , M S, M T A L , BA , CE , P B , P E , P I ,  SE  A C, A M , A P ,  M A , P A , RO , RR E S, M G, RJ, SP  P R , RS, SC

S ubfamíl ia S te node r matinae

A rib e u s c in e re u s  (Ge rv a is , 1855) D F, M T A L , BA , M A ,  P B , P E , SE  A C, A M , A P , M A , P A , RO  E S,  RJ, SP  

A rt ib e u s fim b ria tu s  (Gra y , 1838) D F BA , CE ,  P E , SE E S, M G, RJ, SP  P R , RS, SC

A rt ib e u s l i tu ra tu s (O lfe rs , 1818) D F, M S, M T A L , BA , CE , P E , SE  A C, A M , A P , P A ,  RO , RR  E S, M G, RJ, SP  P R , RS, SC

A rt ib e u s o b sc u ru s ( Sc h in z, 1821)  M T BA , CE , P B , P E , P I ,  SE  A C, A M , A P , P A ,  RO , RR E S, M G, RJ, SP  P R ,  SC

P la ty rrh in u s l in e a tu s ( E. Ge o ffro y , 1810) D F, GO , M S, M T BA , CE , P B , P E , P I ,  SE  E S, M G, RJ, SP  P R , SC

S tu rn ira  l i l iu m  (E. Ge o ffro y ,1810) D F, M S, M T A L , BA , CE , P B , P E , SE   A C, A M , A P , P A , RO , RR E S, M G, RJ, SP  P R , RS, SC

U ro d e rm a  b i lo b a tu m   (Pe te rs , 1866) M T BA , SE A C, A M , A P ,  P A , RO ,  RR M G, RJ, SP  P R

Famíl ia V e s pe r ti l ion idae

M y o tis n ig ric a n s (Sc h in z, 1821) D F,GO ,M S, M T BA , CE , P B , P E , SE  A M , A P , P A , RR E S, M G, RJ, SP   P R , RS, SC

R e g iõe s
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3.2 Riqueza, abundância e variação sazonal dos morcegos do brejo de altitude 

 

O esforço de coleta de 95.480 h.m² proporcionou a captura de 259 indivíduos 

pertencentes a duas famílias, 11 gêneros e 14 espécies. O índice de diversidade de 

Shannon foi de H’= 1,69, com uma equitabilidade de J’= 0,65. A família 

Phyllostomidae apresentou maior riqueza e abundância (13 espécies e 257 indivíduos), 

representando 92,8% da riqueza e 99,2% da abundância, seguida por Vespertilionidae, 

com apenas uma espécie e dois indivíduos capturados.  

A riqueza estimada por Jacknife 1 foi de S= 16,75 espécies (Figura  26), 

apontando um esforço amostral satisfatório, uma vez que o observado representou 83% 

da riqueza estimada para a localidade. Quando se observa a curva do coletor, percebe-se 

uma tendência de estabilização já a partir do mês de abril, com apenas uma espécie 

acrescentada nos últimos cinco meses de coleta (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 26: Riqueza de espécies de morcegos, observada e estimada (Jacknife 1), no 

brejo de altitude da Serra da Guia, Poço Redondo- SE. 
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A espécie mais abundante foi Carollia perspicillata com 36,6% dos indivíduos 

capturados (n = 95), seguida por Platyrrhinus lineatus com 27,4% (n = 71) e Artibeus 

lituratus com 17,7% (n = 46), sendo consideradas dominantes por apresentarem 

abundância relativa superior a 1/S, que no caso brejo de altitude, assumiu o valor de 

0,07. Juntas, essas três espécies representam mais de 81% de todos os indivíduos 

capturados (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27: Curva do coletor baseada na acumulação de espécies entre os 
meses de outubro de 2008 e setembro de 2009, no brejo de altitude da Serra da 

Guia, Poço Redondo- SE. 

FIGURA 28: Ordenação da abundância absoluta das espécies de morcegos do brejo de 

altitude da Serra da Guia, Poço Redondo- SE. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Carollia perspicillata

Platyrrhinus lineatus

Artibeus lituratus

Artibeus cinereus

Desmodus rotundus

Glossophaga soricina

Artibeus fimbriatus

Sturnira lilium

Lichonycteris obscura

Anoura geoffroyi

Myotis nigricans

Artibeus obscurus

Lophostoma brasiliense

Micronycteris megalotis

Abundância 



35 

 

A tabela 3 apresenta a distribuição do número de capturas e a riqueza de 

espécies ao longo dos meses de coleta. A riqueza mensal variou de três a oito espécies, 

sendo o maior número de espécies registrado no mês de janeiro e os menores nos meses 

de fevereiro e maio. Carollia perspicillata foi a espécie mais freqüente, sendo capturada 

em 11 dos 12 meses de coleta, seguida por Artibeus lituratus (em 10) e por Platyrrhinus 

lineatus, Artibeus cinereus e Desmodus rotundus (em 8).  

As maiores abundâncias foram registradas no final da época chuvosa e início da 

época seca (agosto e setembro), e as menores no final da época seca e início da chuvosa 

(entre fevereiro e maio) (Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 3: Distribuição mensal do número de capturas por espécies entre outubro de 2008 e 

setembro de 2009, no brejo da de altitude Serra da Guia, Poço Redondo- SE 

 

Espécies out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set Total

Carollia perspicillata 23 3 3 5 1 5 4 4 24 11 12 95

Platyrrhinus lineatus 11 2 1 1 3 11 15 27 71

Artibeus lituratus 4 8 1 1 2 1 1 8 16 4 46

Artibeus cinereus 1 3 2 2 3 2 1 1 15

Desmodus rotundus 4 1 2 1 1 1 1 1 12

Glossophaga soricina 1 3 1 1 6

Artibeus fimbriatus 1 2 3

Sturnira lilium 1 1 2

Lichonycteris obscura 1 1 2

Anoura geoffroyi 1 1 2

Myotis nigricans 1 1 2

Artibeus obscurus 1 1

Lophostoma brasiliense 1 1

Micronycteris megalotis 1 1

Abundância 33 27 11 12 4 7 8 6 21 40 43 47 259

Riqueza de espécies 5 6 6 8 3 4 4 3 6 6 4 7 14
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No período seco (setembro - março) foram capturados 141 indivíduos de 13 

espécies, enquanto no período chuvoso (abril - agosto) foram capturados 118 indivíduos 

de oito espécies. Não houve significância na diferença nem para a abundância (χ
2
 = 

2,04; gl = 1; p > 0,05) e nem para riqueza (χ
2
 = 2,27; gl = 1; p > 0,05).  

O índice de diversidade de Shannon no período seco foi 1,75, com uma 

equitabilidade de 0,68. Já no período chuvoso esse índice diminuiu para 1,38, com uma 

equitabilidade de 0,66. O teste t mostrou diferença significativa entre os índices de 

diversidade nos períodos seco e chuvoso (t= 2,25; p < 0,05). Tal diferença pode ser 

explicada pelo fato de algumas espécies pouco freqüentes, como Micronycteris 

megalotis, Lophostoma brasiliense, Myotis nigricans, Sturnira lilium e Artibeus 

obscurus terem sido capturadas somente na estação seca (Figura 30). A variação na 

abundância das espécies entre os períodos só foi significativa para Artibeus cinereus, 

que teve doze indivíduos capturados na seca e apenas três na chuva (χ
2
 = 5,4; gl =1; p < 

0,05), e para Desmodus rotundus, com 10 na seca e dois na chuva (χ
2
 = 5,3; gl =1; p < 

0,05). Essa variação fez com que Artibeus cinereus passasse a ser dominante durante o 

período seco. 

FIGURA 29: Precipitação mensal e número de capturas de morcegos entre os meses de 
outubro de 2008 e setembro de 2009, no brejo de altitude da Serra da Guia, Poço Redondo- 

SE. 
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Os frugívoros constituíram a guilda mais abundante, tanto no período seco (n = 

124) quanto no chuvoso (n=109), não havendo diferença significativa entre os dois 

períodos (χ
2
 = 0,96; gl =1; p > 0,05). A abundância de hematófagos, aqui representados 

pela espécie Desmodus rotundus, foi a única que apresentou diferença significativa (χ
2
 = 

5,3; gl =1; p < 0,05) (Figura 31).  

A Figura 32 ilustra a distribuição mensal da precipitação e da abundância de 

cada guilda ao longo dos meses do estudo, apontando para uma resposta dos frugívoros 

à precipitação, sendo essa a guilda responsável pelo padrão de distribuição das capturas 

mostrado na Figura 29. Em todos os meses os frugívoros foram a guilda mais 

abundante. 

FIGURA 30: Abundância absoluta das espécies de morcegos do brejo de altitude da Serra da Guia, 

nos períodos seco e chuvoso. C.p.: Carollia perspicillata; P.l.: Platyrrhinus lineatus; A.l.: Artibeus 
lituratus; A.c.: Artibeus cinereus; A.f.: Artibeus fimbriatus; A.o.: Artibeus obscurus; S.l.: Sturnira 

lilium;  G.s.: Glossophaga soricina; L.o.: Lichonycteris obscura; A.g.: Anoura geoffroyi; D.r.: 

Desmodus rotundus; M.n. Myotis nigricans; L.b.: Lophostoma brasiliense; M.m.: Micronycteris 

megalotis. 
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FIGURA 31: Abundância absoluta das guildas de morcegos do brejo de altitude 

da Serra da Guia, nos períodos, seco e chuvoso. 

FIGURA 32: Precipitação mensal e abundância absoluta das guildas de 

morcegos entre os meses de outubro de 2008 e setembro de 2009, no brejo de 

altitude da Serra da Guia, Poço Redondo- SE. 



39 

 

3.3 Riqueza, abundância e variação sazonal de morcegos do habitat de caatinga 

 

O esforço de coleta de 90.310 h.m² proporcionou a captura de 157 indivíduos 

pertencentes a três famílias, 11 gêneros e 12 espécies. O índice de diversidade de 

Shannon foi de H’= 1,8 com uma equitabilidade de J’= 0,72. Assim como no brejo, a 

família Phyllostomidae apresentou maior riqueza e abundância (10 espécies e 155 

indivíduos), representando 83,0% da riqueza e 97,4% da abundância. As famílias 

Emballonuridae e Vespertilionidae apresentaram apenas uma espécie e um indivíduo 

coletado.  

A riqueza estimada por Jacknife 1 foi de S= 14,75 espécies (Figura 33), 

apontando um esforço amostral satisfatório, uma vez que o observado representou 81% 

da riqueza estimada para o local. Quando se observa a curva do coletor, percebe-se uma 

tendência de estabilização a partir do mês de junho, que representa a nona amostra 

(Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33: Riqueza de espécies de morcegos, observada e estimada (Jacknife 1), no 

hábitat de caatinga da Serra da Guia, Poço Redondo- SE 
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A espécie mais abundante no hábitat de caatinga foi Glossophaga soricina com 

34% dos indivíduos capturados (n = 54), seguida por Carollia perspicillata com 22% (n 

= 35), Desmodus rotundus com 16% (n = 25) e Lonchophylla mordax com 12% (n = 

19) (Figura 35). Essas quatro espécies foram consideradas dominantes por apresentarem 

abundância relativa superior a 1/S, que no caso do hábitat de caatinga, assumiu o valor 

de 0,08. Juntas, representam mais de 84% de todos os indivíduos capturados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 34: Curva do coletor baseada na acumulação de espécies entre os 

meses de outubro de 2008 e setembro de 2009, no hábitat de caatinga da Serra da 
Guia, Poço Redondo - SE. 

FIGURA 35: Abundância absoluta das espécies de morcegos do hábitat de caatinga 

da Serra da Guia, Poço Redondo- SE. 
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A Tabela 4 apresenta a distribuição do número de capturas e a riqueza de 

espécies do habitat de caatinga ao longo dos meses de coleta. A riqueza mensal variou 

de três a oito espécies, sendo o maior número de espécies registrado no mês de julho e 

os menores nos meses de dezembro, março e agosto. Glossophaga soricina foi a espécie 

mais freqüente, sendo capturada em 10 dos 12 meses de coleta, seguida por Carollia 

perspicillata (em 9) e por Desmodus rotundus e Lonchophylla mordax (em 8). 

 As maiores abundâncias foram registradas na época chuvosa (entre junho e 

agosto) e as menores no final da época seca e início da chuvosa (entre março e maio) 

(Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 4: Distribuição mensal do número de capturas por espécies entre outubro de 2008 e 

setembro de 2009, no hábitat de caatinga da Serra da Guia, Poço Redondo- SE 

Espécies out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set Total

Glossophaga soricina 12 2 1 2 4 4 3 10 13 3 54

Carollia perspicillata 1 2 1 1 1 8 16 1 4 35

Desmodus rotundus 1 6 9 3 1 1 3 1 25

Lonchophylla mordax 2 3 1 1 1 1 9 1 19

Micronycteris sanborni 1 1 1 1 1 2 1 8

Platyrrhinus lineatus 2 1 3 6

Uroderma bilobatum 1 1 1 3

Artibeus lituratus 1 1 2

Artibeus cinereus 1 1 2

Anoura geoffroyi 1 1

Peropteryx macrotis 1 1

Myotis nigricans 1 1

Riqueza de espécies 5 5 3 5 4 3 4 4 7 8 3 4 12

Abundância 17 13 11 9 7 3 7 5 16 45 15 9 157
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No período seco (setembro - março) foram capturados 69 indivíduos de nove 

espécies, enquanto no período chuvoso (abril - agosto) foram capturados 88 indivíduos 

de oito espécies. Não houve significância na diferença para a abundância (χ
2
 = 2,29; gl 

= 1; p > 0,05) e nem para riqueza (χ
2
 = 0,059; gl = 1; p > 0,05). 

O índice de diversidade no período seco foi 1,65, com uma equitabilidade de 

0,75; no período chuvoso o índice foi 1,68, com uma equitabilidade de 0,80. O teste t 

não apontou diferença significativa entre os índices (t = - 0,30; p > 0,05), o que pode ser 

resultado do fato de algumas espécies terem sido registradas somente no período seco 

(Myotis nigricans, Peropteryx macrotis e Anoura geoffroyi) e outras (Artibeus lituratus, 

Uroderma bilobatum e Platyrrhinus lineatus) exclusivamente no período chuvoso 

(Figura 37). 

A variação na abundância das espécies entre os períodos só foi significativa para 

Carollia perspicillata, que teve apenas oito indivíduos capturados na seca e 27 na chuva 

(χ
2
 = 10,51; gl =1; p < 0,05), e Desmodus rotundus, com 21 na seca e apenas quatro na 

FIGURA 36: Precipitação mensal e número de capturas de morcegos, entre os meses de outubro 

de 2008 e setembro de 2009, no hábitat de caatinga da Serra da Guia, Poço Redondo- SE. 
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chuva (χ
2
 = 11,56; gl =1; p < 0,05). Essa variação provocou uma alteração na 

dominância e, consequentemente, na estrutura da comunidade entre os períodos, uma 

vez que, no período chuvoso, Carollia perspicillata passa a ser a segunda espécie mais 

abundante e Desmodus rotundus deixa de ser dominante (Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hábitat de caatinga os nectarívoros constituíram guilda mais abundante, tanto 

no período seco quanto no período chuvoso, não havendo significância na diferença 

entre os dois períodos (χ
2
 = 0,86; gl =1; p > 0,05). Os frugívoros sofreram um acréscimo 

significativo na abundância, passando de 10 indivíduos capturados na seca, para 38 

indivíduos capturados na chuva (χ
2
 = 16,33; gl =1; p < 0,05). Já os hematófagos, 

representados pela espécie Desmodus rotundus, apresentaram um decréscimo 

significativo (χ
2
 = 11,56; gl =1; p < 0,05) com a chegada da estação chuvosa (Figura 

38).  

Quando se observa a distribuição mensal da precipitação e da abundância de 

cada guilda, percebe-se que, com o início do período chuvoso, os frugívoros aumentam 

FIGURA 37: Abundância absoluta das espécies de morcegos do hábitat de caatinga da Serra da Guia, nos 

períodos, seco e chuvoso. C.p.: Carollia perspicillata; P.l.: Platyrrhinus lineatus; U.b.: Uroderma 

bilobatum; A.l.: Artibeus lituratus; A.c.: Artibeus cinereus; G.s.: Glossophaga soricina; L.m.: 
Lonchophylla mordax; A.g.: Anoura geoffroyi; D.r.: Desmodus rotundus; M.s.: Micronycteris sanborni; 

P.m.: Peropteryx macrotis; M.n. Myotis nigricans. 
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sua abundância significativamente (χ
2
 = 16,33; gl =1; p < 0,05) , chegando a se 

equiparar aos nectarívoros (Figura 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 38: Abundância absoluta das guildas de morcegos do hábitat de 

caatinga da Serra da Guia, nos períodos, seco e chuvoso. 

FIGURA 39: Precipitação mensal e abundância absoluta das guildas de 

morcegos, entre os meses de outubro de 2008 e setembro de 2009, no hábitat de 

caatinga da Serra da Guia, Poço Redondo- SE. 
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3.4 Variação microgeográfica da estrutura da comunidade de morcegos da Serra 

da Guia 

Das 18 espécies de morcegos encontradas na Serra da Guia, oito foram 

registradas em ambos os hábitats, quatro foram exclusivas da caatinga e seis foram 

exclusivas do brejo (Tabela 5).  

Não houve significância na diferença entre os índices de diversidade (t = -1,11; p 

> 0,05) e o teste Q (Cochran) não mostrou diferença na composição de espécies (Q = 

0,4; gl = 1; p > 0,05).  

Apesar de a família Phyllostomidae ser a mais abundante em ambos os hábitats, 

o total de indivíduos capturados no brejo (n = 257) e na caatinga (n = 155) foi 

significativamente diferente (χ
2
 = 25,56; gl = 1; p < 0,05).  Essa significância pode ser 

explicada pelo fato dos indivíduos estarem distribuídos de forma diferente entre as suas 

subfamílias (Figura 40). Enquanto os Stenodermatinae representam 54,5% dos 

indivíduos capturados no brejo (n = 138), na caatinga eles representam apenas 8,5% (n 

= 13). Por outro lado, os glossophaginae representam 36,1% (n = 55) na caatinga e 

apenas 2,3% no brejo (n = 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 40: Abundância das subfamílias da família Phyllostomidae, nos 

hábitat de caatinga e brejo de altitude da Serra da Guia, Poço Redondo - SE.  
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Levando-se em consideração a guilda e a frequência das espécies, percebe-se 

que a estrutura das duas comunidades é distinta. Das oito espécies que ocorrem em 

ambos os hábitats, apenas Carollia perspicillata (frugívoro), Glossophaga soricina 

(nectarívoro) e Desmodus rotundus (hematófago) foram capturadas tanto no período 

seco quanto no período chuvoso. Os frugívoros Artibeus lituratus e Platyrrhinus 

lineatus, apesar de serem dominantes no brejo, só foram capturados na caatinga durante 

o período chuvoso e ainda assim, apenas dois e seis indivíduos, respectivamente (Tabela 

5). 

TABELA 5: Lista de espécies de morcegos da Serra da Guia, com registros de presença nos 

hábitats e nas estações do ano. 

S ec a C huva S ec a C huva

D esm od u s rotu n d u s x x x x H em ató fago

An ou ra  g eoffroyi x x N ec tarívo ro

G lossop h a g a  soricin a  x x x x N ec tarívo ro

L ich on ycteris ob scu ra  x N ec tarívo ro

L on ch op h ylla  m ord a x x x N ec tarívo ro

C a rollia  p ersp icilla ta  x x x x F rugívo ro

Arib eu s cin ereu s x x x F rugívo ro

Artib eu s fim b ria tu s x x F rugívo ro

Artib eu s litu ra tu s x x x F rugívo ro

Artib eu s ob scu ru s x F rugívo ro

P la tyrrh in u s lin ea tu s x x x F rugívo ro

S tu rn ira  liliu m x F rugívo ro

U rod erm a  b ilob a tu m  x F rugívo ro

L op h ostom a  b ra silien se x Ins etívo ro

M icron ycteris m eg a lotis x Ins etívo ro

M icron ycteris sa n b orn i x x Ins etívo ro

P erop teryx m a crotis x Ins etívo ro

M yotis n ig rica n s x x Ins etívo ro

R ique za  de  e s pé c ie s  1 3 8 9 8

Índic e  de  S ha nno n 1 ,7 5 1 ,3 8 1 ,65 1 ,67

Es p éc ies G uild a 

H áb itats

Brejo  C aatinga
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No brejo os frugívoros foram a guilda mais representativa, com 233 indivíduos 

capturados (90%), dos quais, 151 (60%) pertencem a subfamília Stenodermatinae. Na 

caatinga, a guilda mais abundante foi a dos nectarívoros, com 47% (n = 74) (Figura 41).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 42 ilustra a diferença estrutural entre as duas comunidades. Seis das 

oito espécies que ocorrem em ambos os habitat apresentaram diferenças altamente 

significativas nas suas abundâncias, Carollia perspicillata (χ
2
 =27,69; gl = 1; p < 0,05), 

Artibeus lituratus (χ
2
 = 40,33 ; gl = 1; p < 0,05),  Platyrrhinus lineatus (χ

2
 = 54,87 ; gl = 

1; p < 0,05), Artibeus cinereus (χ
2
 = 9,94; gl = 1; p < 0,05), Desmodus rotundus (χ

2
 = 

4,56; gl = 1; p < 0,05) e Glossophaga soricina (χ
2
 = 38,4 ; gl = 1; p < 0,05), sendo as 

quatro primeiras mais abundantes no brejo e a duas últimas na caatinga. 

Se tomarmos as três espécies mais abundantes de cada hábitat, apenas Carollia 

perspicillata mantém essa condição em ambos, sendo a primeira em abundância no 

brejo e a segunda na caatinga. Lonchophylla mordax, a quarta espécie em abundância na 

caatinga (n =19), nem sequer foi capturada no brejo. Dentre os insetívoros, apenas 

Myotis nigricans foi capturado em ambos os hábitats (Figura 42).  

 

FIGURA 41: Abundância absoluta das guildas de morcegos nos hábitats de 
caatinga e brejo de altitude da Serra da Guia, Poço Redondo- SE. 
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Se ao invés da variável abundância, usarmos o somatório das massas corporais 

dos indivíduos de cada guilda (aqui chamado de biomassa), a discrepância entre as duas 

comunidades aumenta ainda mais (Figura 43). Enquanto a abundância de frugívoros no 

brejo é 4,8 vezes maior que na caatinga, a biomassa é 7,2 vezes maior, denotando que, 

além da prevalência numérica, as espécies de frugívoros do brejo possuem um peso 

médio maior. 
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FIGURA 42: Abundância absoluta das espécies de morcegos nos hábitats de caatinga e brejo de 
altitude da Serra da Guia, Poço Redondo-SE. C.p.: Carollia perspicillata; P.l.: Platyrrhinus lineatus; 

A.l.: Artibeus lituratus; A.c.: Artibeus cinereus; A.f.: Artibeus fimbriatus; A.o.: Artibeus obscurus; 

U.b.: Uroderma bilobatum S.l.: Sturnira lilium;  G.s.: Glossophaga soricina; L.m.: Lonchophylla 

mordax; L.o.: Lichonycteris obscura; A.g.: Anoura geoffroyi; D.r.: Desmodus rotundus; M.n. Myotis 
nigricans; L.b.: Lophostoma brasiliense; M.m.: Micronycteris megalotis; M.s.: Micronycteris 

sanborni; P.m.: Peropteryx macrotis. 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tocante à influência da sazonalidade, as duas comunidades parecem 

responder de maneira distinta. Os nectarívoros estão presentes na caatinga durante todo 

o ano, tanto no período seco quanto no chuvoso, não sofrendo alterações significativas 

na abundância; já no brejo essa guilda foi pouco freqüente, apresentando um aumento 

na época chuvosa, ainda que não significativo (Figura 44). 

 Os frugívoros são abundantes no brejo, em ambas as estações, sendo que a 

maioria parece ficar restrita ao mesmo durante a época seca. Nessa época, apenas alguns 

indivíduos de Carollia perspicillata (n = 8) e Artibeus cinereus (n = 2) foram 

capturados na caatinga (Figura 44). Outros frugívoros como Artibeus lituratus e 

Platyrrhinus lineatus só foram capturados na caatinga depois do sétimo mês de coleta, 

quando começou o período chuvoso. Dois dos seis Platyrrhinus lineatus capturados na 

caatinga foram recapturas provenientes do brejo.   

Os hematófagos foram mais abundantes na época seca, em ambos os hábitat, 

porém com uma maior representatividade na caatinga. Provavelmente, a grande 

quantidade de bovinos na área, muitos dos quais com marcas de ataque, contribuiu para 

esse fato. Os insetívoros foram a guilda menos abundante, tendo Micronycteris sanborni 

(n = 8) como a espécie com maior número de capturas, ocorrendo na caatinga em ambas 

as estações. 

 

FIGURA 43: Biomassa das guildas de morcegos nos hábitats de caatinga e brejo 

de altitude da Serra da Guia, Poço Redondo- SE. 
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FIGURA 44: Abundância absoluta das espécies de morcegos nos hábitats de caatinga e brejo de 

altitude da Serra da Guia, Poço Redondo-SE, durante os períodos seco e chuvoso. a) seco; b) chuvoso. 

C.p.: Carollia perspicillata; P.l.: Platyrrhinus lineatus; A.l.: Artibeus lituratus; A.c.: Artibeus 

cinereus; A.f.: Artibeus fimbriatus; A.o.: Artibeus obscurus; U.b.: Uroderma bilobatum S.l.: Sturnira 

lilium;  G.s.: Glossophaga soricina; L.m.: Lonchophylla mordax; L.o.: Lichonycteris obscura; A.g.: 

Anoura geoffroyi; D.r.: Desmodus rotundus; M.n. Myotis nigricans; L.b.: Lophostoma brasiliense; 

M.m.: Micronycteris megalotis; M.s.: Micronycteris sanborni; P.m.: Peropteryx macrotis. 
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A Tabela 6 mostra a distribuição da abundância dos morcegos fitófagos 

(frugívoros + nectarívoros) entre os hábitats e classes de tamanho. 

 Na caatinga os fitófagos de pequeno porte (antebraço < 40 mm) são os mais 

abundantes, tanto na estação seca quanto na chuvosa, não sofrendo alteração sazonal 

significativa (χ
2
 = 0,65; gl = 1; p > 0,05). Os de médio porte (entre 40 – 55 mm) são 

pouco abundantes na estação seca, mas sofrem um acréscimo significativo (χ
2
 = 18,75; 

gl = 1; p < 0,05) durante a estação chuvosa, se equiparando aos de pequeno porte. Já os 

de grande porte (> 55 mm), não foram registrados na caatinga durante a estação seca, 

apresentando apenas dois indivíduos de A. lituratus, capturados na estação chuvosa 

(Figura 45). 

No brejo, os mais abundantes são os fitofágos de médio porte, representados 

principalmente por C. perspicillata e P. lineatus. Os grandes são a segunda classe mais 

abundante, com destaque para A. lituratus, e os pequenos foram os menos 

representativos (Figura 45). Nesse hábitat não houve alterações sazonais significativas 

entre nenhuma das classes de tamanho. 
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A . litu ra tus (56 )             

A . obscurus (1 )            

A . f im bria tus (3 )

C . persp icilla ta  (95 )      

P . linea tus (71 )             

A . geo f f royi (2 )             

S . lilium  (2 )                    

A . cinereus (15 )             

G . soricina  (6 )               

L . obscura  (2 )

C
a

a
ti

n
g

a

A . litu ra tus (2 )

C . persp icilla ta  (35 )      

P . linea tus (6 )               

U . b iloba tum  (3 )             

A . geo f f royi (1 )      

G . soricina  (54 )                      

L . m ordax  (19 )          

A . cinereus (2 ) 

H ábita ts  
C las s e s  de  Tamanho

TABELA 6: Morcegos fitófagos da Serra da Guia, Poço Redondo – SE, separados por hábitat 
e classes de tamanho, com as respectivas abundâncias entre parênteses. Pequeno: antebraço < 

40 mm; Médio: entre 40 e 55 mm; Grande: > 50 mm.  
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FIGURA 45: Abundância e variação sazonal das classes de tamanho dos 

morcegos fitófagos no hábitats de caatinga e brejo de altitude da Serra da Guia, 

Poço Redondo- SE. 
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4 DISCUSSÃO  

O número de espécies de morcegos da Serra da Guia encontra-se dentro do 

esperado quando comparado a outros estudos realizados em diferentes regiões da 

caatinga.  Até então, a riqueza de morcegos variou entre 14, no Parque Nacional 

Ubajara, no Ceará (Silva et al., 2001), e 33 espécies, na região de Exu em Pernambuco 

(Willig, 1983). Oliveira et al., (2003) destacam ainda os municípios do Crato (CE), 

Jaíba (MG) e São Raimundo Nonato (PI), com sendo algumas das áreas melhor 

amostradas da caatinga, com 26, 25 e 24 espécies, respectivamente. Mais recentemente, 

Silva (2007) registrou 25 espécies na região de Brejo da Madre de Deus (PE) e Gregorin 

et al. (2008) registraram 22 na região de Guaribas (PI). A variação do esforço amostral 

aplicado em cada um dos estudos dificulta as comparações entre eles, porém alguns 

deles mostram que quanto maior o número de diferentes hábitats amostrados maior será 

a riqueza (Willig, 1983; Gregorin et al., 2008). 

Após 70 noites de coleta e 416 capturas, a curva de acumulação de espécies da 

Serra da Guia mostra uma tendência à estabilização. Bergallo et al. (2003) estimaram 

um mínimo de 1000 capturas para atingir a estabilização da curva em áreas de Mata 

Atlântica do sudeste do Brasil. Entretanto não sabe se essa estimativa é válida para a 

caatinga. 

O estimador de riqueza Jacknife 1 aponta que o esforço amostral realizado 

registrou 83% das 21,67 espécies estimadas para a área. A ampliação dos esforços de 

coleta, em especial os de busca ativa, certamente promoverá o acréscimo de espécies. 

Ao menos três espécies registradas em áreas próximas (Molossus molossus, 

Rhynchonycteris naso, Xeronycteris vieirai) também eram esperadas para a Serra da 

Guia. 

Das 18 espécies da Serra da Guia, 17 já haviam sido registradas para a caatinga 

(Marinho-Filho & Sazima, 1998; Simmons, 1996; Silva, 2007). Grande parte delas pode 

ser considerada comum, a exemplo de G. soricina, A. lituratus, P. lineatus, C. 

perspicillata e D. rotundus (Oliveira et al., 2003). Entretanto, algumas merecem 

destaque.  M. sanborni é uma das únicas espécies de morcegos que, junto Xeronycteris 

vieirai (Gregorin & Ditchfield, 2005), pode ser considerada endêmica do bioma 

Caatinga.  A. fimbriatus, espécie antes considerada restrita à Mata Atlântica (Marinho-
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Filho & Sazima, 1998), teve recentemente seu primeiro registro para a Caatinga (Silva, 

2007). 

Destaca-se o primeiro registro de Lichonycteris obscura para o bioma Caatinga. 

Anteriormente, essa espécie só havia sido registrada em áreas úmidas da América 

Central, Amazônia e leste do Brasil. O único registro publicado para o nordeste foi feito 

por Taddei & Pedro (1993) no município de Ilhéus – BA, logo, o registro em Sergipe 

amplia em, aproximadamente, 600 km a sua distribuição. 

A diversidade de espécies calculada pelo índice de Shannon-Wiener (2,01) foi 

semelhante a de outros estudos (Fazzolari-Correa, 1995; Aguiar, 1994; Silva, 2007). 

Esse índice é calculado com base no número de espécies e na distribuição das suas 

respectivas abundâncias. Uma vez determinado o número de espécies, quanto mais 

equitativa for a distribuição da abundância, maior será o índice de Shannon. Pedro & 

Taddei (1997) sugerem que, embora haja mudanças na composição de espécies em 

diferentes ecossistemas, para o grupo taxonômico dos morcegos o valor do índice, 

geralmente, gira em torno de 2,0.  

A elevada representatividade de morcegos da família Phyllostomidae, em 

riqueza e abundância, é um evento comum, tanto na Caatinga (Willig, 1983; Gregorin et 

al., 2008; Silva, 2007; Silva et al., 2001) quanto nos outros biomas brasileiros (Bianconi 

et al., 2004; Bernard, 2001; Zortéa & Alho, 2008). Existem dois motivos que podem 

explicar essa representatividade, um está no fato de ser esta a família mais diversificada 

de morcegos neotropicais (Gardner, 2007), e o outro reside no próprio método de 

captura, que favorece essa família em detrimento das outras (Fenton et al. 1992; 

Simmons & Voss, 1998).  

A distribuição da abundância seguiu o padrão geral encontrado para a ordem na 

região neotropical, com a presença de algumas espécies dominantes e muitas espécies 

raras (Trajano 1985; Pedro & Taddei 1997). No geral, C. perspicillata, P. lineatus, G. 

soricina, A. lituratus e D. rotundus foram, em ordem decrescente, as cinco espécies 

dominantes na região, e apesar de representarem apenas 27,7% da riqueza, são 

responsáveis por mais de 84 % do total de indivíduos capturados na Serra da Guia.   

A análise dos dados de forma agrupada, em regiões que possuem hábitats 

distintos, pode gerar uma idéia errônea da dinâmica e da estruturação de suas 
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comunidades. Quando comparamos as informações obtidas no hábitat de caatinga, com 

as do brejo de altitude, torna-se evidente a variação da estrutura da comunidade, em 

uma escala microgeográfica na Serra da Guia. Apesar de os testes estatísticos não 

detectarem diferenças significativas na diversidade e na composição de espécies entre 

os hábitats, outros aspectos como a distribuição da abundância entre as espécies, guildas 

e classes de tamanho parecem ser intrínsecos a cada hábitat. 

Dentre as seis espécies mais abundantes na Serra Guia com um todo, C. 

perspicillata foi considerada dominante em ambos os hábitats, P. lineatus e A. lituratus) 

só foram dominantes no brejo, e G. soricina; L. mordax e D. rotundus) apenas na 

caatinga. As espécies dominantes no brejo são frugívoras de grande e médio porte, 

enquanto na caatinga são nectarívoras e hematófagas. 

Muitos autores ressaltam a heterogeneidade fitofisionômica como uma 

característica do bioma Caatinga (Silva et al., 2003; Araújo et al., 2005). Essa 

heterogeneidade gera a formação de um conjunto de hábitats que pode apresentar 

condições e recursos distintos, provocando uma variação microgeográfica da estrutura 

de suas comunidades. Willig (1983), ao estudar a composição e a estrutura da 

comunidade de morcegos em diferentes fitofisionomias de caatinga (caatinga alta, 

caatinga baixa, serrotes e lajedos) do município de Exu em Pernambuco, indentificou 

diferenças na composição e nas preferências de algumas espécies por hábitats 

específicos. Silva et al (2004) ao realizarem coletas durante a estação seca em áreas de 

caatinga, carrasco e floresta decidual na RPPN Serra da Almas, no Ceará, só capturaram 

espécies frugívoras (como A. lituratus e P. lineatus) nas áreas de carrasco e floresta 

decidual. Gregorin et al (2008) registram um número muito maior de capturas de 

frugívoros em ambientes mais úmidos do Parque Nacional Serra das Confusões, no 

Piauí. 

A hipótese da heterogeneidade do habitat prediz que o aumento no número de 

hábitats contribui para o aumento na diversidade de espécies em uma paisagem 

(MacArthur & MacArthur, 1961). Partindo desse pressuposto, Carmer & Willig (2005) 

propõem que, não existido barreira à dispersão, a preferência de algumas espécies por 

um determinado hábitat pode levar à redução da sua competitividade em outro, fazendo 

com que hábitats distintos dentro de uma paisagem possam diferir na composição e na 

abundância das espécies. Nas paisagens onde esses hábitats podem suportar populações 
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de espécies diferentes, a diversidade será realçada pela presença de especialistas com 

preferências distintas. 

Levado em consideração que a distância que separa os dois habitats estudados na 

Serra da Guia (1,5 km) não é um fator limitante para a dispersão dos morcegos, é 

razoável supor que as diferenças estruturais entre as duas comunidades estejam 

diretamente ligadas às variações da disponibilidade e dos tipos de recursos oferecidos 

em cada hábitat  durante as diferentes estações do ano. 

Apesar de não existirem dados consistentes sobre a fenologia e as síndromes de 

dispersão das espécies vegetais de cada hábitat, as observações feitas levam a crer que a 

disponibilidade de recursos para as espécies frugívoras é maior e mais estável no brejo, 

uma vez que trata-se de um ambiente mais úmido, onde a grande maioria das plantas 

mantém suas folhas mesmo durante a época mais seca, muitas das quais produzindo 

frutos carnosos. Já na caatinga, a influência da sazonalidade pluviométrica sobre a 

fenologia da vegetação é marcante. Durante a estação seca (setembro - março) ocorre a 

morte de praticamente todo o estrato herbáceo, e a grande maioria das espécies vegetais 

lenhosas perde as suas folhas. Além disso, o número de plantas que produzem frutos 

carnosos é visualmente reduzido.   

Essas observações são corroboradas por Vicente et al. (2003), ao analisarem  as 

síndromes de dispersão das espécies lenhosas ao longo do gradiente de precipitação 

existente entre a Mata Atlântica e a Caatinga. Eles concluem que nos ambientes mais 

secos, apenas 20 % das plantas, aproximadamente, são dispersas por vertebrados, sendo 

a grande maioria dispersa através de meios abióticos como o vento. Já nos ambientes 

mais úmidos, cerca de 80 % das espécies lenhosas possuem síndrome de dispersão 

zoocórica.  

A distribuição e abundância do recurso alimentar é um fator fundamental na 

determinação do tamanho e complexidade de uma comunidade (Dumont, 2003). Essa 

relação foi relatada por Willig et al. (2003) nas florestas equatoriais, onde o número de 

frugívoros está positivamente relacionado ao número de espécies com síndrome de 

dispersão zoocórica.  

O brejo de altitude parece dispor de uma quantidade de recursos alimentares 

suficiente para manter as populações de morcegos frugívoros de grande e médio porte 
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que ali residem.  Por outro lado, na caatinga, a escassez de recursos alimentares para 

essa guilda parace tornar inviável a sua manutenção, condicionando-a ao brejo durante, 

aproximadamente, sete meses. Os únicos frugívoros registrados na caatinga durante a 

época seca foram A. cinereus e C. perspicillata, espécies de pequeno porte, que podem 

inclusive inserir insetos na sua dieta (Gardner, 2007).  

 Diferente do brejo, os nectarívoros foram a guilda mais abundante do hábitat de 

caatinga, não apresentando variações significativas entre os períodos do ano. Essa 

informação sugere que há disponibilidade de recurso alimentar para essa guilda, mesmo 

durante a estação seca. Provavelmente, a grande quantidade de bromélias férteis da 

espécie Encholirium spectabile, registrada por Silva (2007) como quiropterofílica, bem 

como alguns pequenos frutos de ervas-de-passarinho e trepadeiras são recursos 

importantes para a manutenção das populações desses nectarívoros. 

De acordo com Helversen & Winter (2003) a baixa disponibilidade de recurso 

alimentar favoreceria espécies de menor tamanho corporal, como é o caso dos 

nectarívoros. Indícios dessa relação foram observados entre os fitófagos da Serra da 

Guia. Durante a época seca na caatinga, 79% dos indivíduos capturados foram de 

pequeno porte, enquanto nenhum individuo de grande porte e apenas poucos de médio 

foram capturados nessa condição. Após o início das chuvas e o conseqüente aumento na 

disponibilidade de recurso, os fitófagos de grande e médio porte (A. lituratus, P. 

lineatus) parecem expandir sua área de forrageio para a caatinga. Essa informação é 

reforçada pela recaptura de dois indivíduos de P. lineatus, provenientes do brejo de 

altitude. 

Alguns autores já haviam sugerido que os brejos funcionariam como refúgios 

para muitas espécies de animais, que encontrariam ali o aporte de recursos necessário a 

sua manutenção na caatinga durante a época seca (Willig 1983, Mares et al. 1985). 

Entretanto, estudos consistentes que verifiquem a influência direta dos brejos de altitude 

sobre a dinâmica e estruturação das comunidades da Caatinga são escassos. Dos 47 

brejos de altitude identificados por Tabarelli & Santos (2004), em apenas oito foram 

realizados inventários da quiropterofauna, com riqueza variando de duas a 26 espécies 

(Sousa et al., 2004). Tais inventários foram feitos por meio de coletas esporádicas, sem 

levar em consideração as características fitofisionômicas da caatinga que circunda cada 

brejo, tampouco os efeitos da sazonalidade climática.  
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O presente trabalho foi o primeiro a estudar a quiropterofauna em áreas de 

Caatinga do Estado de Sergipe e ressalta a importância do brejo de altitude da Serra da 

Guia na manutenção das populações de grande parte das espécies de morcegos da 

região, em especial dos fitófagos de grande e médio porte. Seus resultados, somados aos 

de alguns outros inventários faunísticos realizados na mesma região, a exemplo da 

avifauna (Ruiz-Esparza, 2010), da anurofauna (Caldas et al., 2009) e dos mamíferos não 

voadores (Rocha et al., em prep.), já apontam a Serra da Guia como uma das áreas de 

maior biodiversidade do bioma Caatinga em Sergipe. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Das 18 espécies capturadas na Serra da Guia, cinco (Peropteryx macrotis, 

Lophostoma brasiliense, Micronycteris sanborni, Micronycteris megalotis, 

Lichonycteris obscura) ainda não haviam sido registradas em Sergipe, e dentre 

elas, destaca-se o primeiro registro de Lichonycteris obscura para o bioma 

Caatinga. 

 Não houve diferenças significativas entre os índices de diversidade dos dois 

habitats estudados, e o teste Q não apontou diferença significativa na 

composição de espécies. Todavia as espécies dominantes de cada hábitat foram 

distintas. 

 Quando se analisa a Serra da Guia com um todo, as espécies mais abundantes 

foram Carollia perspicillata, Platyrrhinus lineatus, Glossophaga soricina, 

Artibeus lituratus e Desmodus rotundus. Entretanto, a análise individual de cada 

hábitat mostra que apenas C. perspicillata é abundante tanto na caatinga quanto 

no brejo.  P. lineatus e A.lituratus só foram abundantes no brejo, enquanto G. 

soricina e D. rotundus só foram abundantes na caatinga. Lonchophylla mordax, 

terceira espécie mais abundante na caatinga, não foi capturada no brejo.   

 Houve prevalência da família Phyllostomidae em ambos os habitats. Entretanto, 

a subfamília Stenodermatinae é predominante no brejo, enquanto 

Glossophaginae é predominante na caatinga. 

 Os frugívoros foram a guilda mais abundante no brejo, não apresentando 

diferenças entre as épocas do ano. Já na caatinga essa guilda foi pouco freqüente 

durante a época seca, apresentando um acréscimo significativo com a chegada 

da época chuvosa. 

 Os nectarívoros foram a guilda mais abundante do hábitat de caatinga, não 

apresentando diferenças significativas na abundância entre as duas épocas do 

ano. Já no brejo, essa guilda foi pouco freqüente. 
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 Durante a época seca nenhum frugívoro de grande porte foi capturado na 

caatinga. Nessa época eles parecem se refugiar no brejo de altitude, expandindo 

sua área de forrageio para a caatinga após o início das chuvas. 

 Os resultados do presente estudo, apontam a Serra da Guia como uma das áreas 

de maior biodiversidade do bioma Caatinga em Sergipe. 
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