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 Os morcegos, ordem 
Chiroptera, pela sua diversidade e 
abundância constituem um excelente 
taxon para investigar como os 
factores bióticos e abióticos 
influenciam os seus padrões de 
distribuição, diversidade e 
abundância. É na região Neotropical 
que os morcegos atingem o seu pico 
de diversidade taxonómica e 
ecológica, podendo existir mais de 
100 espécies simpátricas pertencentes 
a 10 guilds tróficas distintas. 
 Nas últimas décadas temos 
assistido a avanços significativos no 
conhecimento dos processos e 
padrões associados à distribuição, 
abundância e diversidade das espécies 
nas comunidades biológicas. 
Actualmente, a estrutura dessas 
comunidades é considerada como 
sendo o produto de dois grandes 
factores: condições ambientais actuais 
e interacção entre espécies, como a 
competição, e variações ambientais 
históricas e processos bióticos 
associados, tais como eventos de 
especiação, dispersão e extinção. 
 Apesar da sua excepcional 
diversidade, vasta distribuição e 
abundância local em algumas regiões, 
os factores que influenciam a 
estruturação das comunidades de 
morcegos são ainda pouco 
conhecidos. No entanto, é já evidente 
que os processos e padrões 
observados localmente resultam não 
só de mecanismos locais, mas 
também de processos que actuam aos 
níveis regional, continental e global. 
 O principal objectivo deste 
trabalho foi a análise de factores que 
afectam a distribuição, diversidade e 

abundância de morcegos a diferentes 
escalas espaciais e temporais. Para os 
estudos a nível local foram 
seleccionadas comunidades de 
morcegos de florestas da Amazónia 
Central, no Amazonas, Brasil, uma 
vez que estas estão sujeitas a uma 
elevada heterogeneidade espacial e 
ambiental. Ao nível regional foram 
seleccionadas as comunidades de 
morcegos das florestas da bacia 
Amazónica. Por último, foram 
descritos e analisados os gradientes 
latitudinais na riqueza e na idade dos 
taxa de morcegos do continente 
americano à luz da história evolutiva 
conhecida para o grupo. 
 Os morcegos são um dos 
grupos mais diversos e abundantes 
das florestas neotropicais, tendo 
papéis essenciais, e muitas vezes 
insubstituíveis, no funcionamento 
destes ecossistemas. Apesar da 
planície Amazónica ser uma das 
regiões climaticamente menos 
sazonais do planeta, muitas zonas de 
floresta são sazonalmente inundadas 
por água rica em nutrientes (florestas 
de várzea) ou por água pobre em 
nutrientes (florestas de igapó) 
resultantes do efeito conjunto da 
chuva e do degelo dos Andes. Foi 
investigado como é que a 
heterogeneidade espacial e a 
sazonalidade ambiental das florestas 
da planície central Amazónica afectam 
a estrutura das comunidades de 
morcegos na região. Para tal 
capturaram-se morcegos utilizando 
redes de neblina colocadas quer ao 
nível do solo, quer ao nível da copa e 
avaliou-se a disponibilidade de frutos, 
o principal recurso alimentar de uma 
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grande percentagem dos morcegos 
neotropicais. 
 Sendo que os padrões de 
inundação e a carga de nutrientes da 
água são dois dos factores abióticos 
determinantes das variações 
ecológicas na planície Amazónica, 
tendo impacto a nível da 
complexidade e heterogeneidade da 
vegetação, é expectável que 
influenciem directa ou indirectamente 
a estrutura das comunidades animais. 
Assim, foi examinado como é que 
estes factores influenciam os padrões 
de diversidade e abundância das 
comunidades de morcegos em três 
tipos de florestas: florestas de terra 
firme, que não sofrem inundação e 
que são, em geral, pobres em 
nutrientes, florestas de várzea e 
florestas de igapó. Tal como acontece 
noutros grupos animais com menor 
capacidade de deslocação, também os 
morcegos são claramente afectados 
pelos padrões de inundação e pelos 
nutrientes disponíveis. Com base na 
captura de 1242 morcegos de 60 
espécies diferentes, foi possível 
encontrar diferenças significativas em 
termos de composição e abundância 
nas comunidades de morcegos dos 
três tipos de floresta. A inundação 
parece afectar as comunidades 
porque reduz a disponibilidade de 
nichos associados à vegetação do 
sub-coberto e, assim, as comunidades 
mais ricas encontram-se em terra 
firme, já que este estrato é muito 
mais estruturado aqui do que em 
várzea ou igapó. Por outro lado, a 
elevada disponibilidade de nutrientes 
na várzea permite a existência de 
uma grande abundância de algumas 
espécies, em particular de morcegos 
de grande porte, o que se reflecte nos 
níveis de biomassa. 
 Compararam-se também as 
capturas efectuadas nas redes 
colocadas no solo com as capturas 
efectuadas em redes de copa por 
forma a testar se estratificação 
vertical das espécies de morcegos 
ocorre também nas florestas que 
sofrem inundação sazonal e cuja 
altura da copa é significativamente 
mais baixa do que em terra firme. 
Uma análise de ordenação separou 

claramente – e nos três tipos de 
floresta – as comunidades de 
morcegos que utilizam 
preferencialmente o sub-coberto 
daquelas que utilizam 
preferencialmente a copa. Apesar da 
composição das comunidades nos dois 
estratos ser diferente, os níveis de 
diversidade demonstraram ser muito 
semelhantes. A consistência dos 
resultados em terra firme e nas duas 
florestas sazonalmente inundadas 
sugere que as diferentes espécies de 
morcegos escolhem o mesmo estrato 
independentemente do tipo de 
floresta onde se encontram. A 
utilização dos estratos verticais parece 
estar fortemente associada à dieta, 
ecologia alimentar e selecção de 
abrigos das diferentes espécies.  
 Outro objectivo consistiu em 
determinar se as flutuações sazonais 
na disponibilidade de frutos em 
florestas neotropicais são 
suficientemente marcadas para 
afectar a ecologia e a fisiologia dos 
morcegos frugívoros. A abundância de 
frutos demonstrou ser fortemente 
sazonal, sendo os frutos muito menos 
abundantes durante a época não 
inundada. Na época da inundação a 
disponibilidade de frutos foi 
significativamente superior nas 
florestas de várzea. A abundância de 
morcegos demonstrou estar 
positivamente correlacionada com a 
abundância de frutos. As 
consequências da variação da 
disponiblidade de alimento na 
condição corporal e na actividade 
reprodutora foram investigadas nas 
duas espécies mais abundantes. Os 
resultados sugerem que existe uma 
sazonalidade nos recursos que é 
suficientemente marcada para afectar 
os morcegos frugívoros e obrigá-los a 
fazer importantes ajustes eco-
fisiológicos, afectando a actividade 
reprodutora e a condição corporal. 
 Uma vez que os padrões de 
riqueza das espécies biológicas se 
encontram relativamente bem 
conhecidos, existem algumas 
abordagens que procuram relacionar 
os padrões de riqueza a diferentes 
escalas com um único factor 
explanatório. Assim, foram ainda 
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investigados os factores ambientais 
que influenciam os padrões de riqueza 
de morcegos na bacia Amazónica e 
contextualizar estes padrões a nível 
continental, considerando factores 
contemporâneos e históricos. Regiões 
mais produtivas parecem suportar 
mais biomassa e diversidade de 
plantas, permitindo a existência de 
populações viáveis e a coexistência de 
mais espécies através da 
disponibilização de mais nichos 
ecológicos para os morcegos. A nível 
continental, tal como ocorre em 
muitos outros taxa, a riqueza de 
espécies de morcegos aumenta dos 
pólos para o equador, embora numa 
família, Vespertilionidade, o pico da 

riqueza se encontre na região 
temperada. A teoria de conservação 
do nicho apenas explica parcialmente 
os padrões encontrados para a idade 
dos taxa, sendo necessária a inclusão 
de outros factores explicativos, tal 
como a competição ou a existência de 
mais oportunidades ecológicas nos 
trópicos. 
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