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RESUMO 

 
A estrutura populacional da quiropterofauna em sub-bosque florestal: o uso da 

amostragem sistemática 
 

Os métodos de amostragem por conveniência procuram maximizar o volume das amostras 
e podem, neste sentido, ser bastante eficazes, porém, o esperado é que venham a comprometer a 
acurácia e a precisão na representação de espécies em sub-bosque floretal. Isto se deve ao fato 
dos pesquisadores, usualmente, alocarem as redes-neblina em locais conhecidos por atrair uma 
maior abundância de animais e onde estes apresentariam uma redução em sua habilidade para 
detectar e se esquivar à rede-neblina, como em rotas de voo, fontes alimentares e abrigos. A 
alocação determinística das redes pode, desta forma, resultar em um elevado viés amostral, 
caracterizado pela superamostragem de algumas espécies que, frequentemente, utilizam estes 
espaços, em detrimento daquelas que, ao contrário, estariam sendo sub-representadas por não os 
utilizarem na mesma proporção. Baseado nisto, este estudo teve por principal objetivo o 
desenvolvimento de método padronizado, que pudesse elevar a acurácia e a precisão na obtenção 
de dados populacionais de quirópteros em sub-bosque florestal, com foco na amostragem 
sistemática. Como procedimentos metodológicos, uma área amostral de 8,82 ha foi delimitada em 
três fragmentos florestais, no interior do estado de São Paulo, dos tipos vegetacionais cerradão 
(22º15'S e 47º39'W), floresta estacional semidecidual (22º09'S e 47º33'W) e eucalipto (22º11'S e 
47º39'W), para o que um conjunto móvel de doze redes-neblina foi utilizado na captura e 
recaptura dos quirópteros, no período de jul/2009 a jun/2010, totalizando um esforço amostral de 
155.520 h.m2. A taxa de detecção das redes-neblina foi estimada, através de observações em 
“tempo real”, e utilizada na correção das estimativas populacionais. A habilidade de detecção e 
esquiva à captura foi elevada, porém, não diferiu do observado nas rotas de voo, anteriormente 
demonstrado por estudos comportamentais. O resultado disto foi o registro de quatorze espécies 
e, pela correção das estimativas, Desmodus rotundus foi a dominante na região e no eucalipto, 
enquanto que Micronycteris microtis foi a espécie mais abundante no cerradão e, Glossophaga 
soricina, na floresta estacional semidecidual. A abundância da Carollia perspicillata não foi 
corrigida, devido a sua elevada taxa de recaptura atribuída à redução na habilidade para detectar 
as redes, levando a uma redução de sua importância, dentre as espécies dominantes, na região e 
nos fragmentos de vegetação nativa. De forma inovadora, foi possível estimar o índice de 
densidade e o padrão de distribuição populacionais, e, ainda, dada a padronização espacial, 
compreender a influência de aspectos como a altitude e a declividade do solo, a densidade da 
vegetação, a presença e a altura do dossel florestal, sobre as populações de quirópteros. Assim, 
foi concluído que a amostragem sistemática pode ser mais acurada e precisa para os estudos 
populacionais por reduzir os vieses amostrais dos métodos de amostragem por conveniência, 
aumentar nossa compreenção sobre os parâmetros populacionais e a forma com que os 
quirópteros interagem com o ecossistema florestal, e potencializar a comparação de dados em 
diferentes situações e localidades. 
 

Palavras-chave: Chiroptera; Inventário; método amostral; Detecção de redes-neblina 
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ABSTRACT 

 
Bats population structure in understory forest: use of systematic sampling 

 
Bats population convenience sampling methods mostly focus on maximizing sample 

volumes. This method can be highly effective in delivering significant number of samples, but on 
the other hand can potentially compromise accuracy and precision in representation of species 
potentially available in understory forests. This is due to the fact that researchers tend to position 
mist-nets according to known places by attracting greater abundance of bats and where its might 
be less attentive to the presence of mist-nets, such as bats’ flyways, food sources and shelters. 
However, the deterministic approach for mist-nets placement allocation may lead to a 
misrepresentation of the species in specific habitats and result in oversampling of the species that 
usually occur in those places. Based on this, the key objective of this study was to develop an 
standardized protocol that enhances accuracy and precision when collecting bat samples in 
understory forest, with focus on the evaluation of the systematic sampling. An sample area of 
8.82 ha was delimited in three forest fragments within São Paulo State. These were of the 
vegetation types of cerradao (22º15'S to 47º39'W), semideciduous florest (22º09'S to 47º33'W) 
and forestation of eucalyptus (22º11'S to 47º39'W). A mobile set of twelve mist-nets was used to 
capture and recapture of bats from the Jul/2009 to Jun/2010, totaling a sampling effort of 155,520 
h.m2. The detectation rate of mist-net of bats was estimated by observations in “real time” and 
was used to obtain correct population estimates. The ability of bats to detect and evade capture 
was hight, but consistent with observed for the flyways, earlier demonstrated by behavioral 
studies. The result of this was fourteen species recorded in the understory of the different forest 
fragments, and through the correctness of the estimates, the Desmodus rotundus was dominant in 
the region and in eucalyptus, while Micronycteris microtis was the most abundant specie in the 
cerradao and Glossophaga soricina in the semideciduous forest. The abundance of the Carollia 
perspicillata has not been corrected, due to its hight rate of recapture what was possibly the result 
of a reduced ability to detect the mist-net, leading to a reduction in your importance amoung the 
dominant species in the region and fragments of native vegetation. The proposed systematic 
design innovated and led to enhanced accuracy and precision, beyond to enable the estimate 
density level and the population distribution patterns. Thus, the spatial standardization in 
allocation mist-nets provides far representation of the influence of all habitat conditions on the 
bat populations, such as altitude and slope soil, vegetation density, presence and height of the 
forest canopy. Therefore, the overall conclusion was that the systematic sampling can be more 
accurate and precise for bats population studies by reduce convenience sampling methods biases, 
increase the understanding bats interaction with the forest ecosystem and the potentiate data 
comparation in different situations and localizations. 
 
Keywords: Chiroptera; Inventory; Sampling protocol; Mistnets detection 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O método de amostragem por redes-neblina é o mais comumente utilizado para 

inventários de quirópteros (ESBÉRARD, 2006; KUNZ; KURTA, 1988; KUNZ et al., 1996). Foi 

uma verdadeira revolução metodológica por ter favorecido um aumento impressionante na 

possibilidade de obtenção de informações antes praticamente inacessíveis (KUNZ, 1982). Dentre 

elas, a possibilidade de expressão da abundância relativa como o número de morcegos capturados 

pela unidade – área de rede, por hora (STRAUBE; BIANCONI, 2002). Entretanto, o sucesso na 

obtenção de diversos dados de natureza quantitativa depende de fatores ligados ao delineamento 

amostral, como o número de redes utilizado, a sua posição em cada local de amostragem, o 

horário inicial e a quantidade de horas subsequentes, durante as quais elas permanecem abertas, a 

sua frequência de vistoria, as condições climáticas, entre outros aspectos (BARLOW, 1999). 

Rede-neblina próxima aos abrigos, ao longo de trilhas, caminhos ou cursos de água, 

continua a ser uma metodologia usual para muitos pesquisadores (ESBÉRARD, 2006; GARCIA, 

1998; GILLEY; KENNEDY, 2010; KUNZ; KURTA, 1988; LARSEN et al., 2007), por sua 

conveniência (devido ao elevado sucesso amostral), mas pode providenciar dados tendenciosos 

para uma série de fatores que envolvem as próprias redes, como citado anteriormente, e as 

espécies capturadas (GARCIA, 1998; KUNZ; ANTHONY, 1977; KUNZ; BROCK, 1975; KUNZ 

et al., 1996; LARSEN, 2007; SIMMONS; VOSS, 1998; THOMAS; WEST, 1989). Ainda, esta 

metodologia impossibilita a tomada de dados espacialmente padronizados, que poderiam 

aumentar a acurácia e a precisão das estimativas populacionais e possibilitar uma avaliação 

comparativa de comunidades e populações de ecossistemas florestais expostos aos mais variados 

impactos ambientais. 

Razões diferenciais de captura entre espécies são resultantes, usualmente, de diferenças 

em aspectos, como tamanho corpóreo, velocidade, agilidade, forma da asa, forma ou poder dos 

sinais da ecolocalização, idade, experiência individual e características de forrageio, como padrão 

de altitude de voo e o uso facultativo da visão e do olfato (KUNZ; ANTHONY, 1977). Ainda, os 

padrões de atividade dos morcegos variam em função das características estruturais do 

ecossistema, e as redes-neblina nem sempre podem ser utilizadas com sucesso para acessar estas 

diferenças (KUNZ; BROCK, 1975), podendo levar a uma sub-representação de dados como 

riqueza e abundância (LARSEN et al., 2007). 
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Mesmo no caso de espécies potencialmente capturáveis, o sucesso da captura de 

quirópteros pode depender da velocidade de voo e da agilidade para manobras, além das 

características do habitat amostrado (KUNZ; KURTA, 1988), sendo conhecido na literatura, que 

muitos morcegos são capazes de aprender a localização da rede após um primeiro encontro 

(GANNON; WILLIG, 1998; KUNZ; BROCK, 1975; KUNZ; KURTA, 1988; KUNZ et al., 1996; 

SIMMONS; VOSS, 1998), detectando e evitando-a em um segundo encontro (SIMMONS; 

VOSS, 1998). A detecção e percepção de uma rede por um morcego, além de fortemente afetadas 

pela complexidade e estrutura do ecossistema, podem, ainda, sofrer a interferência da intensidade 

da precipitação, vento e níveis de luminosidade no ambiente (REMSEN; GOOD, 1996).  

Da mesma forma com que os quirópteros podem memorizar a posição das redes-neblina, é 

pelo aprendizado que eles, ao se deslocar por rotas de voo (locais de deslocamento no acesso a 

áreas de forrageio), memorizam os obstáculos presentes nestes espaços. Utilizam-se desta 

memória espacial a favor da ecolocalização, que passa a ser desnecessária nestes ambientes 

familiares (JENSEN; MOSS; SURLYKKE, 2005), estando, consequentemente, pouco atentos à 

presença de novos objetos, como as redes (THOMAS; WEST, 1989). Esta “desatenção” dos 

animais, por sua vez, vem dar suporte às amostragens por conveniência, direcionadas aos locais 

de deslocamentos ou rotas de voo. 

Ao contrário do que é constatado para as rotas de voo, quanto maior a densidade da 

vegetação, mais frequente é o uso da ecolocalização para orientação, localização e a identificação 

dos objetos (KALKO; HANDLEY JR.; HANDLEY, 1996). Por essa habilidade, os morcegos 

estariam atentos aos fracos ecos provenientes de insetos no espaço aéreo próximo a eles, podendo 

facilmente detectar e identificar uma rede e sendo, portanto, mais difícil a captura (KUNZ; 

KURTA, 1988; THOMAS; WEST, 1989). Entretanto, cautela deveria haver em se atribuir 

elevada habilidade para a detecção e escape das redes-neblina em vegetação densa. De acordo 

com Neuweiler (1989), a detectabilidade auditória de pequenos objetos, assim como mosquitos 

voando ou pequenas aranhas se movendo pelo substrato, pode ser fortemente perdida pelos ecos 

refletidos da vegetação e do substrato ao redor, que interferem com o eco do objeto de interesse, 

tornando possível a passagem despercebida por uma rede em meio à vegetação. 

Em função da natureza determinística da amostragem por conveniência na alocação de 

redes-neblina, da ausência de padronização espacial e de estudos metodológicos adequados para a 

amostragem da quiropterofauna, por unidade de área de sub-bosque florestal – com interação no 
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ecossistema e não apenas se deslocando por ele através de rotas de voo, – verificou-se a 

necessidade de avaliação do potencial do delineamento simples sistemático como novo método 

de amostragem da quiropterofauna. Este passa, portanto, a ser o objetivo principal deste estudo 

metodológico. Obter-se-á, então, um método mais robusto na aquisição de dados populacionais 

àqueles estudos que objetivam mais do que o simples registro da riqueza.  

Se efetivo sob diferentes ecossistemas florestais em nível de sub-bosque, o uso do 

delineamento sistemático eliminaria as tendências previstas para a amostragem por conveniência, 

ao restringir a amostragem a locais de maior probabilidade de sucesso amostral, aumentando 

significativamente a acurácia e a precisão dos estudos populacionais. Ainda, a padronização 

espacial da amostragem tornaria viável a estimativa de índices populacionais antes inacessíveis, 

como a densidade populacional, o padrão de distribuição e a forma de uso da área em função de 

características estruturais da vegetação e/ou do relevo da paisagem. Tal iniciativa favoreceria os 

estudos ecológicos e a comparação de comunidades e populações submetidas aos mais variados 

impactos ambientais (ex. níveis de fragmentação, grau de alteração da vegetação, concentração 

de poluentes e disponibilidade de recursos). 

Como o uso da amostragem sistemática pressupõe, entretanto,  a alocação de redes sob 

densa vegetação, este estudo objetivou, secundariamente, avaliar a habilidade dos quirópteros em 

detectar as redes e se esquivar à captura neste ambiente. Se, de fato, os animais apresentam maior 

habilidade no forrageio nestas condições, as vantagens da sistematização poderiam ser anuladas 

pela sub-amostragem, ainda maior, do sucesso de captura. O esperado, assim, foi que a habilidade 

dos quirópteros não se diferisse daquela observada para as rotas de voo (JENSEN; VOSS; 

SURLYKKE, 2005). O conhecimento desta habilidade, portanto, vem dar maior segurança à 

efetividade da amostragem direcionada a estes ambientes, com possibilidade de um acréscimo 

ainda maior da acurácia e da precisão para os estudos populacionais. Isso, na medida em que 

tornaria conhecida a magnitude da subamostragem, decorrente do registro tomado unicamente 

sobre indivíduos não hábeis à detecção e/ou ao desvio das redes. 

O estudo foi, portanto, subdividido em quatro etapas, cada uma com seus próprios 

objetivos específicos. A primeira etapa, a de diagnóstico da quiropterofauna, foi representada 

pelo estudo populacional, como convencionalmente é tratado (através de estimadores 

convencionais). Isso, porém, em se utilizando da amostragem sistemática para a obtenção das 

estimativas populacionais, como riqueza, padrão de abundância e frequência de ocorrência 
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populacional, diversidade, tamanho e densidade populacionais, padrão de uso do ecossistema 

florestal e composição de espécies. 

A segunda etapa, a metodológica, buscou avaliar a eficácia do método sistemático em 

termos de sucesso amostral, fundamentada em aspectos espaço-temporais (espaciais, como o 

deslocamento da unidade amostral, o número, o sentido de orientação, a distância e a altura das 

redes; temporais, como o número de noites de amostragem e o número de horas consecutivas de 

captura), abióticos (sazonalidade, luminosidade, umidade, temperatura, e nebulosidade) e 

estruturais (altitude e declividade do solo, altura e cobertura do dossel, e densidade do sub-

bosque), envolvidos no delineamento amostral. 

A terceira etapa, a etológica, consistiu na avaliação comportamental dos quirópteros 

durante a interação com o equipamento de captura (rede-neblina), a partir da qual se buscou: 

avaliar se a habilidade de detecção das redes-neblina, em sub-bosque florestal, seria de fato maior 

do que a constatada para os corredores de voo, o que poderia inviabilizar a amostragem neste 

ambiente; quantificar os quirópteros propensos à captura por forragear próximo a rede-neblina; 

quantificar os indivíduos hábeis a detectar a rede-neblina, esquivando-se à captura; descrever o 

comportamento de escape à captura, apresentado pelos quirópteros que detectaram a rede-

neblina; e avaliar a obtenção de dados comportamentais relacionados à detecção da rede-neblina 

como ferramenta potencial para a correção de índices populacionais. 

A quarta etapa, também metodológica, teve por objetivo corrigir, pelos dados 

provenientes da terceira etapa, as estimativas populacionais obtidas na primeira, e avaliar a 

acurácia e a precisão das estimativas populacionais obtidas por meio da amostragem sistemática, 

através da comparação destas às estimativas provenientes de estudos populacionais 

desenvolvidos através de amostragens por conveniência. Este estudo comparado, entretanto, não 

teve por princípio atribuir melhor ou pior desempenho aos métodos amostrais envolvidos na 

comparação, mas sim, a certificação de que as estimativas obtidas não divergissem em grandes 

proporções daquelas usualmente obtidas para as comunidades e populações de quirópteros, de 

forma a poder lhe atribuir à amostragem sistemática uma efetividade funcional como método 

amostral. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Revisão bibliográfica 

 

2.1.1 Limitações e adaptações dos métodos de amostragem por conveniência 

 

2.1.1.1 Influências sobre o sucesso amostral e obtenção de estimativas populacionais 

 

Desde que Dalquest (1954 apud SCHMIDLY, 2002) propôs o uso das redes-neblina para 

a captura de quirópteros, diversos estudos avaliaram as técnicas e os problemas inerentes a essa 

prática, associados ao uso deste equipamento para as pesquisas ou inventários do grupo 

taxonômico (KUNZ; BROCK, 1975; KUNZ; KURTA, 1988; RAUTENBACH, 1985; TUTTLE, 

1976). Porém, pelo fato das redes-neblina serem facilmente utilizadas em uma variedade de 

ambientes (KUNZ; HODGKINSON; WEISE, 2009) e mostrarem-se eficazes na captura de um 

grande número de indivíduos, muitos biólogos acreditavam que o método era capaz de 

providenciar índices reais da abundância ou padrão de atividade (THOMAS; WEST, 1989). 

O uso das redes-neblina, entretanto, envolve uma série de problemas estruturais e 

amostrais. Dos estruturais, podem-se citar o tamanho da malha da rede-neblina e sua estrutura 

geral (resistência ou espessura da linha), como fatores que podem afetar, diretamente, a eficiência 

do equipamento na captura de diferentes espécies e indivíduos. Problema este semelhante ao 

constatado para a captura de aves (JENNI; LEUENBERGER; RAMPAZZI, 1996), já que apenas 

aqueles animais que apresentassem uma determinada combinação entre o corpo e o tamanho da 

cabeça  poderiam permanecer presos à malha da rede e seriam efetivamente capturados. Na 

captura dos quirópteros, ainda, a baixa resistência das redes deve ser intensificada por uma maior 

facilidade de se rasgar a malha. Assim, passou a ser recomendada a diminuição da tensão da rede 

para aumentar a folga das bolsas de captura (LARSEN, 2007), possibilitando um maior enrosco 

dos animais pela sobreposição delas, e a realização de vistorias em intervalos menores 

(BARLOW, 1999; KUNZ; HODGKINSON; WEISE, 2009). 

Problemas amostrais passaram a ser detectados com o avanço do uso do equipamento, 

quando constatado que as redes-neblina poderiam providenciar dados tendenciosos que,  de uma 

forma ou outra, poderiam influenciar fortemente o sucesso da captura para um dado esforço 
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amostral empregado (GARCIA, 1998; KUNZ et al., 1996; LARSEN, 2007; SIMMONS; VOSS, 

1998).  

A determinação da riqueza real, por exemplo, é naturalmente afetada por dados amostrais 

insuficientes (obtidos a partir de um esforço amostral limitado) ou tendenciosos, influenciados 

pelo tipo de rede ou habitat (FALCÃO, 2005; KUNZ; ANTHONY, 1977; KUNZ; KURTA, 

1988; KUNZ et al., 1996; RAUTENBACH, 1985; REX et al., 2008; SIMMONS; VOSS, 1998), 

pela altitude (NAVARRO; LEON-PANIAGUA, 1995), luminosidade (BÖRK, 2006; 

BREVIGLIERI, 2011; ESBÉRARD, 2007), presença de espécies raras, especificidade alimentar 

ou capacidade de detecção das redes (BERGALLO et al., 2003; KUNZ; ANTHONY, 1977; 

KUNZ; KURTA, 1988; KUNZ et al., 1996; SIMMONS; VOSS, 1998), condições ambientais, 

requerimentos de energia e água (KINGSTON et al., 2003a; KUNZ; KURTA, 1988; THIES; 

KALKO; SCHNITZLER, 2006; WEELER; LEE, 2007), comportamento de voo e pela área de 

vida restrita às proximidades dos abrigos diurnos, resultando na perda ou sub-representação de 

um grande número de espécies (BERGALLO et al., 2003; LARSEN, 2007). 

Evidências sugerem que as redes em nível do solo podem providenciar dados 

questionáveis, pois morcegos de variadas guildas alimentares usam porções diferentes do 

ambiente para minimizar a competição (KALKO; HANDLEY Jr.; HANDLEY, 1996; 

KINGSTON, 2009; SIMMONS; VOSS, 1998). Desta forma, o posicionamento das redes em 

variáveis níveis florestais tem demonstrado esta estratificação na comunidade de morcegos e/ou 

diferenças na composição de espécies (FRANCIS, 1994; KALKO; HANDLEY Jr.; HANDLEY, 

1996; SIMMONS; VOSS, 1998; WUNDER; CAREY, 1996), composição que pode ser similar 

ao longo do gradiente altitudinal, mas com frequência de captura variável entre espécies. Isso 

indica que os dados coletados podem ser tendenciosos e que pesquisas conduzidas em um único 

nível devem ser cuidadosamente analisadas (FENTON; KUNZ, 1977; LARSEN, 2007).  

Ao se utilizar o método de amostragem nos caminhos abertos em nível de solo, baixas 

razões de captura podem ocorrer pelas redes-neblina não serem acuradas para amostrar 

quirópteros que utilizem caminhos de voo (LARSEN, 2007), e/ou insetívoros que forrageiem sob 

densa vegetação (KALKO; HANDLEY Jr.; HANDLEY, 1996). A família Phyllostomidae, em 

especial, pode ser superestimada em relação às demais em amostragem conduzida em nível de 

solo em florestas tropicais (KINGSTON, 2009; MacSWINEY; CLARKE; RACEY, 2008; 

PECH-CANCHE et al., 2011). Desta forma, diferentes probabilidades de captura podem ocorrer 
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quando os morcegos estabelecem rotas de voo para se deslocar, assim como caminhos, lacunas na 

vegetação ou constrições impostas pelas pontes, pois estarão propensos à captura apenas se 

voarem na altura das redes, resultando na obtenção de dados tendenciosos e informações 

equivocadas sobre a distribuição dos morcegos ao longo de vários locais avaliados (THOMAS; 

WEST, 1989). 

A amostragem sobre corpos d’água, especialmente os ecossistemas lênticos, pode resultar 

em elevada riqueza de espécies insetivoras – representativa de quase metade da riqueza total 

observada para uma localidade amostrada e composta por todas as famílias de quirópteros 

brasileiras, ainda que dominada por membros das Vespertilionidae e Molossidae, as quais, juntas, 

podem corresponder a cerca de 60% da capturas neste tipo de ambiente, – atraídas pelos recursos 

hídricos e alimentares, como os insetos que voam sobre a água (COSTA, 2009). Entretanto, esta 

metodologia pode ser equívoca, por exemplo, ao demonstrar maior riqueza às áreas urbanas, em 

relação às rurais e a unidades de conservação. A elevanda riqueza pode decorrer da concentração 

dos recursos disponíveis sobre poucos locais de forrageio, como esperado, por exemplo, para 

uma matriz urbana, ainda que neste ambiente possa haver uma maior disponibilidade de abrigos 

(forro de residências, vão entre prédios, etc), como mencionado pela autora. Ao contrário, em 

zona rural e em unidades de conservação, a maior riqueza e abundância de ecossistemas 

disponíveis para o forrageio e a distribuição dos recursos, dispersa, poderiam levar a uma 

“diluição” da comunidade de quirópteros entre os ecossistemas, podendo apresentar uma falsa 

ideia de menor riqueza. 

A disposição de redes-neblina ao lado de fontes alimentares também faz parte dos 

métodos de amostragem por conveniência (GARCIA, 1998; KUNZ; KURTA, 1988). Assim, 

Kalko, Handley Jr. e Handley (1996), em seus estudos sobre a comunidade de quirópteros em 

uma ilha de Barro Colorado (Panamá), ao posicionar as redes-neblina ao lado de árvores com 

frutos, especialmente Ficus sp, obtiveram elevado sucesso de captura para Carollia perspicillata 

(Linnaeus, 1758). Mesmo esta espécie sendo comumente dominante em estudos populacionais 

em regiões tropicais (BERNARD; ALBERNAZ; MAGNUSSON, 2001; BERNARD; FENTON, 

2002; MELLO; SCHITTINI, 2005; ZORTÉA et al., 2010), os autores da pesquisa no Panamá 

tiveram o cuidado de atribuir a provável causa da dominância desta espécie frugívora à 

disposição das redes ao lado de fontes alimentares. Mas, ainda assim, a cautela no tratamento dos 
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dados não soluciona o problema de viés na obtenção deles, resultando em avaliações certamente 

equivocadas. 

Além do ato tendencioso de escolher os locais de amostragem, outras limitações do 

método estão no tempo desta e na forma como é conduzida a partir do método amostral utilizado. 

Kunz e Brock (1975), por exemplo, tiveram um decréscimo substancial na captura de morcegos, 

em um segundo dia, com as redes em mesma posição, o que foi minimizado ao movê-las. 

Algumas investigações têm documentado este decréscimo do sucesso de captura em noites em 

que as redes são expostas nos mesmos lugares (ESBÉRARD, 2006; SIMMONS; VOSS, 1998), e 

o atribuído ao aprendizado dos morcegos quanto à localização delas (ESBÉRARD, 2006; 

GANNON; WILLIG, 1998; HAYES; OBES; SHERWIN, 2009; KUNZ; BROCK, 1975; KUNZ; 

KURTA, 1988; KUNZ et al., 1996; SIMMONS; VOSS, 1998). 

A memorização da localização das redes aumenta, por sua vez, a habilidade do morcego 

em detectar e desviar delas em um segundo encontro (SIMMONS; VOSS, 1998), ainda que esta 

detecção e percepção possam ser prejudicadas pela altura em que elas são armadas, pela estrutura 

do habitat (grau de desorganização da vegetação), proximidade da água ou alimento, condições 

climáticas e luz no ambiente (ESBÉRARD, 2007; KINGSTON et al., 2003b; SIMMONS; VOSS, 

1998). Por tal habilidade, consequentemente, os quirópteros reduzem suas atividades nos locais 

de amostragem (ESBÉRARD, 2006; LARSEN et al., 2007), sendo recomendada a mudança de 

local, em noites consecutivas, para o registro de um maior sucesso de captura (BARLOW, 1999; 

BERGALLO et al., 2003), como já vinha sendo sugerido desde os primeiros estudos envolvendo 

métodos amostrais (KUNZ; BROCK, 1975; KUNZ, 1982).  

O estudo realizado por Esbérard (2006) avaliou a eficácia de levantamentos por noites 

consecutivas no mesmo local, sem mudança das redes de posição durante toda a noite, pelo que 

não obteve uma redução gradativa da eficiência de captura, através da continuidade de coleta na 

mesma localidade por dias consecutivos e, sim, pela coleta sem mudança das redes de posição. O 

autor, dessa forma, associou essa redução gradativa de captura com redes na mesma posição e em 

curto espaço de tempo, entre noites de amostragem, à mudança de local de voo, à redução de voo 

próximo às redes ou ao desvio delas após a detecção, através do uso do sonar com maior 

frequência em resposta ao aprendizado da localização das redes. 

Nos locais de alimentação, o problema de detecção das redes-neblina tende a ser agravado 

por uma maior habilidade em detectar e se esquivar delas e, mesmo que, ao longo do tempo, um 
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grande número de indivíduos possa ser capturado, a proporção de capturas tenderá a ser baixa 

devido à facilidade no aprendizado da localização das redes pelos quirópteros (THOMAS; 

WEST, 1989), principalmente em vegetação densa (espaço altamente desorganizado), onde os 

animais podem estar atentos aos fracos ecos provenientes de insetos no espaço aéreo próximo a 

eles. Por exemplo, podem facilmente detectar e identificar uma rede, ao contrário do que se 

esperaria que ocorrece em rotas de voo, onde comumente se orientariam através de marcos 

acústicos com os quais já estão familiarizados, podendo estar pouco atentos aos fracos ecos 

provenientes das redes (KUNZ; KURTA, 1988; LARSEN, 2007; THOMAS; WEST, 1989; 

VERBOOM; BOONMAN; LIMPENS, 1999). 

Como consequência dos problemas amostrais exemplificados, os estudos que investigam 

as tendências espaciais ou temporais na riqueza ou os efeitos de diferentes fatores ambientais 

sobre a ocorrência de espécies locais são, geralmente, confrontados com o problema da 

inacurácia e da variabilidade na detecção de espécies, gerando, portanto, distorções na contagem 

(MEYER et al., 2011), interpretações e decisões equívocas. O problema agrava-se, em especial, 

para os taxa de maior riqueza, aos quais seria improvável que todas as espécies presentes, em 

determinado local e hora, fossem registradas durante um levantamento típico ou por um estudo 

rápido, destinado, comumente, ao licenciamento de empreendimentos que apresentem grande 

potencial de impacto sobre as comunidades de quirópteros. 

Diante de inúmeras dificuldades envolvendo os estudos populacionais de quirópteros, 

passou-se a recomendar, assim, o uso de diversas metodologias de amostragem em estudos de 

longo prazo para que inventários completos de quirópteros pudessem ser obtidos (BERGALLO et 

al., 2003; ESBÉRARD; BERGALLO, 2008; KINGSTON, 2009; MacSWINEY; CLARKE; 

RACEY, 2008; PECH-CANCHE et al., 2011), dando-se, consequentemente, pouca atenção à 

adequação da metodologia de coleta, usualmente empregada em nossas situações (ESBÉRARD, 

2006).  

Ainda que a redução de vieses, para uma pesquisa mais acurada, seja dada como 

improvável, pelas limitações na construção das redes, detecção destas e condições de campo 

(LARSEN et al., 2007), os métodos de amostragem por redes-neblina podem ser explorados, no 

sentido de reduzir as tendências observadas como consequentes da alocação tendenciosa de redes 

neblina, podendo providenciar dados mais acurados e precisos para o estudo de populações em 
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situações específicas, quando as limitações da metodologia são pouco atuantes, como nos estudos 

em áreas de forrageio por espécies potencialmente capturáveis.  

 

2.1.1.2 Sistema de orientação dos quirópteros e a habilidade detectora de objetos 

 

Os quirópteros podem utilizar diversos sistemas sensoriais no desenvolvimento de 

atividades diárias. O Desmodus rotundus, por exemplo, apresenta a visão como sentido 

dominante, porém a utiliza em associação com sensores infravermelhos, audição passiva bem 

desenvolvida, olfato e sistema de ecolocalização, durante o forrageio (ALTRINGHAM; 

FENTON, 2003).  

O conhecimento do sistema de ecolocalização dos quirópteros é fundamentado, 

principalmente, na aquisição de alimento por espécies insetívoras (JONES; RYDELL, 2003; 

KALKO; HANDLEY Jr.; HANDLEY, 1996; RUSSO; JONES; ARLETTAZ, 2007; 

SCHMIEDER et al., 2010). Porém, antes de ter evoluído para este fim, a ecolocalização já era 

utilizada para a orientação espacial, na detecção de poleiros, desvio de obstáculos e na navegação 

entre locais de repouso e forrageio (SCHNITZLER; MOSS; DENZINGER, 2003; VERBOOM; 

BOONMAN; LIMPENS, 1999).  

O uso da ecolocalização, desta forma, seria diferenciado entre os diferentes habitats. 

Assim, em área aberta, o sistema de ecolocalização seria utilizado principalmente para a 

aquisição de alimento, de modo que passaria a ter uma funcionalidade maior na orientação em 

ambientes de borda e em ambientes desorganizados, como o interior florestal, e seria utilizado 

quase que exclusivamente para a orientação espacial (SCHINITZLER; MOSS; DENZINGER, 

2003).  

Neste contexto, os morcegos insetívoros puderam ser divididos em três grupos: os que 

forrageiam em espaços ordenados (abertos ou com poucos obstáculos); em espaços desordenados 

(pequenos espaços abertos no interior florestal entre sub-bosque e dossel); e em espaços 

altamente desordenados (sub-bosque; KALKO; HANDLEY Jr.; HANDLEY, 1996). Segundo os 

autores, no forrageio em espaço aberto, um morcego depende exclusivamente da ecolocalização 

para detectar, classificar e localizar alimentos, e para se orientar no espaço, emitindo sinais 

sonoros de menor frequência e comprimento de banda, com pulsos superficialmente modulados 

de longa duração e intervalos. Já, quanto mais desorganizado o ambiente, maiores são as chances 
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dos ecos, provindos de uma presa em potencial, confundir-se aos da vegetação ao redor. Assim, 

insetívoros que forrageiam nesse espaço precisam apresentar um sistema de ecolocalização 

altamente especializado, com sinais sonoros de baixa frequência e constantes, seguidos por outros 

de alta frequência e modulados, de forma a auxiliá-los na discriminação entre os ecos rítmicos 

produzidos pela presa e os refletidos pela vegetação ao redor.  

Para as espécies insetívoras catadoras, foi observada a emissão de chamados de alta 

frequência pouco antes de entrarem em uma área de forrageio ou logo nos limites dela. Isto, com 

a redução destes chamados na aproximação da presa (RUSSO; JONES; ARLETTAZ, 2007), 

diferentemente dos insetívoros aéreos que, comumente, intensificam a frequência dos chamados 

em situação idêntica (SCHMIEDER et al., 2010), com acréscimo na habilidade de detecção de 

alvos através do aumento de intensidade na emissão de sons de alta frequência, direcionados 

frontalmente, através de uma maior abertura bucal no momento da vocalização (SURLYKKE; 

PEDERSEN; JAKOBSEN, 2009). 

Tanto para a orientação quanto para a obtenção de recursos, os morcegos podem não 

apenas ecolocalizar um alvo, mas também identificar ou diferenciar sua natureza, estando hábeis 

para determinar se o objeto detectado é uma presa ou um alimento em potencial a ser perseguido 

ou não, devendo ser evitado ou ignorado (JENSEN; VOSS; SURLYKKE, 2005; NEUWEILER, 

1989; SCHUCHMANN, 2008; TOELCH et al., 2007). Ainda, tendo-se em vista que a visão dos 

quirópteros consiste de um sistema sensorial mais eficiente para objetos grandes a longas 

distâncias, do que à ecolocalização, pode-se somar ou vir a substituir o uso desta na orientação 

dos quirópteros, enquanto navegam em territórios familiares, na localização de marcos espaciais 

e no auxílio à identificação de objetos, quando há conflito de imagens (ecolocalização, audição, 

olfato e visão), ou quando se deslocam entre locais de alimentação ou ainda durante a migração 

(ALTRINGHAM; FENTON, 2003; EKLÖF, 2003).  

A ecolocalização é o sentido mais eficiente na percepção de pequenos objetos a curta 

distância, e demonstra maior acuidade para a interpretação de dados, como a altura e a largura do 

objeto identificado (ALTRIGHAM; FENTON, 2003; SCHUCHMANN, 2008). Já, a distância de 

detecção pode variar significativamente entre alvos. Insetos grandes, como mariposas, podem ser 

detectados pelo Eptesicus fuscus, por exemplo, a uma distância variada de 5 a 25 metros, 

enquanto que o mesmo quiróptero pode precisar de uma aproximação de 2 a 7 metros para 
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localizar insetos pequenos como os da Família Culicidae (mosquitos; HOLDERIED; Von 

HELVERSEN, 2003).  

O experimento realizado por Horowitz, Cheney e Simmons (2004) demonstrou o uso da 

visão e da ecolocalização na orientação espacial pelo Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 

1819), em ambientes estáticos e em movimento. Os autores concluíram, a partir de diversos 

ensaios, que a espécie avaliada pode manobrar por matrizes complexas usando uma combinação 

dos sistemas vestibular, visual e de ecolocalização, mas que este último, sozinho, seria 

insuficiente para o desvio de obstáculos. Ainda, os dados indicaram que as informações visuais 

podem fornecer pistas básicas de orientação, na presença de maior iluminação, principalmente 

quando o ambiente não é demasiadamente complexo e quando os obstáculos são grandes, porém, 

o sucesso das manobras, em ambiente complexo, depende da habilidade do quiróptero em manter 

a cabeça na horizontal e restabelecer a posição inicial de voo sem a perda do equilíbrio. 

Se a orientação visual dos morcegos é bastante hábil para a detecção das redes, eles 

podem evitá-las. Por outro lado, a orientação acústica é suscetível a variações consideráveis na 

habilidade de detecção. Assim, quando as redes estão molhadas pela chuva, ou quando sua malha 

ondula pelo vento forte, elas aparentemente se tornam fáceis de ser detectadas, permitindo que os 

morcegos as evitem (KUNZ; KURTA, 1988), circundando-as sobre, por baixo ou pelas laterais, 

ou revertendo sua direção de voo em direção ao lado de origem (LARSEN et al., 2007).  

Embora a combinação dos sistemas auditivo e visual possa melhorar a performance dos 

quirópteros, um animal pode se guiar exclusivamente por marcos acústicos em sua orientação 

espacial. Embora eles possam detectar uma rede-neblina por meio da ecolocalização, podem 

deixar, ao se guiar por objetos de referência, que as redes passem despercebidas (JENSEN; 

VOSS; SURLYKKE, 2005; NEUWEILER, 1989), como quando ocorre dos ecos refletidos de 

um inseto atingido pelos sinais de ecolocalização se misturarem aos ecos refletidos da 

serapilheira (JONES; RYDELL, 2003; KALKO; HANDLEY Jr.; HANDLEY, 1996), 

principalmente se os quirópteros tiverem ajustado seus sinais de ecolocalização para atingir os 

marcos referenciais (VERBOOM; BOONMAN; LIMPENS, 1999). 

Independentemente da acuidade dos sistemas sensoriais dos quirópteros, para realizar suas 

atividades, e da interferência que estes sistemas possam causar sobre o sucesso amostral, o fato é 

que as propriedades acústicas e de reflexão dos sons dos locais de forrageio, da mesma forma 

como as capacidades auditórias dos animais, podem ser importantes fatores que determinam a 
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área de forrageio explorável pelas espécies de morcegos (NEUWEILER, 1989), na medida em 

que fornecem informações essenciais do ambiente, sendo, o reconhecimento dos objetos, 

indispensável à sobrevivência (SCHUCHMANN, 2008).  

 

2.1.2 Delineamento amostral em estudo populacional de quirópteros 

  

Young e Young (1998) se referem à amostragem como sendo a maior ferramenta utilizada 

na obtenção de informações sobre populações e organismos. Os autores consideram, porém, que 

o tamanho amostral utilizado nos estudos populacionais é frequentemente inadequado, sendo, a 

precisão das estimativas obtidas, muitas vezes incerta. O tamanho amostral, quando inadequado, 

resulta em interpretações de dados frequentemente incoerentes, carecendo de uma estimativa 

precisa de população na descrição dos procedimentos amostrais, que seria a chave para aumentar 

os nossos conhecimentos de biologia populacional.  

Nas amostragens por conveniência, as redes-neblina podem ter um posicionamento 

tendencioso de diversas formas no local a ser amostrado, apresentando-se comum o uso de redes 

isoladas em locais prováveis da passagem de animais, como em saídas de abrigos, sobre rios e 

lagos, no espaço entre duas árvores; ou em grupos de duas a três redes formando configurações 

em V, T, paralelas (com diferença de altura), e circundantes de objetos alvos, como edificações e 

árvores, segundo os métodos propostos por Kunz e Kurta (1988) e Kunz, Hodgkison e Weise 

(2009).  

Nestas e em outras metodologias por conveniência sugeridas (BARLOW, 1999; 

GARCIA, 1998; VONHOF, 2006), não há uma padronização espacial do esforço amostral, como 

nos estudos de pequenos mamíferos não-voadores (SHANKER, 2000; HAMMOND; 

ANTHONY, 2006), importante para a obtenção de avaliações comparativas, para as 

interpretações consistentes sobre os padrões de atividade dos quirópteros e para a determinação 

de dados quantitativos. 

Sem uma padronização espacial capaz de eliminar o viés da escolha de locais para 

posicionamento das redes, a comparação dos padrões de atividade sobre diversas localidades, que 

já é uma tarefa bastante difícil, pode agravar a superamostragem pelo posicionamento de redes 

direcionado a abrigos, fontes alimentares, cursos d’água e/ou a corredores de voo. Essa tarefa é 

bastante difícil, porque o padrão básico de atividade dos quirópteros, usualmente, reflete a 
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proximidade dos locais de estudo (de captura) em relação aos abrigos diurnos e/ou noturnos 

(FENTON; KUNZ, 1977). 

A amostragem direcionada aos corredores de vôo, em especial, deve intensificar, ainda, o 

registro de indivíduos errantes (de passagem) entre seus abrigos noturnos e os locais de forrageio, 

o que pode tornar a amostragem tendenciosa, a favor daqueles indivíduos que pouco estariam 

contribuindo aos processos ecológicos atuantes na área de estudo. Mesmo que a padronização 

espacial não permita eliminar este viés amostral, como mensionado por Esbérard1 (Informação 

verbal), a proporção desses indivíduos sob vegetação densa deve ser inferior à esperada para as 

rotas de voo, por uma maior dificuldade no deslocar (relação de custo e benefício), decorrente do 

elevado nível de obstrução espacial a ser transposto. 

No caso da determinação de dados quantitativos, a ausência da padronização espacial 

pode inviabilizar a obtenção de estimativas como a de densidade populacional, que, de acordo 

com Gannon e Willig (1998), é uma medida que pode ser considerada como um indicador da 

saúde de uma população, assim como um guia para direcionar futuros esforços para a 

conservação.  

Mesmo que a estimativa de densidade absoluta das populações de quirópteros seja 

substituída pela relativa, estas técnicas não nos permitem quantificar os indivíduos ativos por 

unidade de área geográfica e, tão pouco, avaliar a forma de uso do espaço pelas populações, 

podendo ser pouco efetivas para os estudos ecológicos e populacionais de longo prazo. Essa 

substituição utiliza-se de índices, como dominância numérica, ou do número de indivíduos 

capturados por horas de exposição de cada metro quadrado de rede (STRAUBE; BIANCONI, 

2002; KUNZ; HODGKINSON; WEISE, 2009), para padronizar espacialmente a amostragem 

(KINGSTON, 2009), e como alternativa na avaliação da importância e dominância (abundância) 

de cada espécie em um ambiente florestal (GANNON; WILLIG, 1998). 

Meyer et al. (2011) chegaram à conclusão de que o método de amostragem é um dos 

principais fatores que afetam as estimativas de detecção de espécies, e que um sistema de 

amostragem padronizado para programas de monitoramento de quirópteros em regiões tropicais 

permitirá uma estimativa consistente da riqueza nos locais de estudo, de modo que conclusões 

robustas possam ser obtidas sobre as tendências temporais. 

                                                 
1 ESBÉRARD, C.E.L. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
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A metodologia sugerida por Garcia (1998) foi uma das poucas a propor o uso da 

amostragem aleatória estratificada para o estudo populacional de morcegos, buscando uma 

melhor caracterização quantitativa do grupo em diversos tipos de habitats e em diferentes classes 

de idade, entre outros aspectos. Entretanto, esse método leva em consideração a padronização 

espacial sobre ampla escala geográfica (macroecologia), não solucionando o problema amostral 

em pequena escala, altamente tendencioso na alocação das redes, da forma como melhor convêm. 

Em ampla escala geográfica a amostragem aleatória aparece como uma alternativa a 

programas de inventário e monitoramento da quiropterofauna (HAYES; OBES; SHERWIN, 

2009). Através desse método, os autores citam um monitoramento em Oregon, em que uma 

ampla região foi gradeada em células de 50 por 50 Km, subdivididas então em unidades menores 

de 10 por 10 Km, que são classificadas quanto ao relevo e tipo de vegetação. Após a 

classificação, uma unidade de cada tipo vegetacional foi selecionada casualmente para cada 

célula, para então ser amostrada. Entretanto, uma vez selecionadas as células a ser amostradas, 

aplica-se a amostragem padrão em escala pontual.  

Da mesma forma, como sobre ampla escala, em pequena escala geográfica, o 

delineamento amostral poderia ser igualmente padronizado com relação ao espaço, a partir da 

amostragem simples casual, estratificada ou não (SHEWHART, 1931; THOMPSON, 1992; 

SOM, 1995; YOUNG; YOUNG, 1998), ou da sistemática simples ou agrupada (MADOW, 1946; 

SOM, 1995; THOMPSON, 1992), reduzindo os viéses amostrais e aumentando a acurácia e a 

precisão das estimativas obtidas. 

Entretanto, embora a amostragem casual possa ser mais atrativa, é muitas vezes difícil de 

ser implantada em condições de campo, passando, a amostragem sistemática, a ser utilizada 

preferencialmente à amostragem casual, por sua simplicidade, obtenção de melhores dados e 

possibilidade de prevenção de estratificação na população (MADOW, 1946), mesmo que não 

providencie base para a correção de erros de amostragem, sendo tratada, em muitos casos, como 

uma amostragem aleatória, o que pode levar a erros nas estimativas, se variações periódicas 

estiverem presentes (YOUNG; YOUNG, 1998). 

Neste contexto, o uso dos métodos de amostragem por conveniência continuaria a ser uma 

alternativa efetiva para a caracterização da quirópterofauna, a partir de estudos populacionais 

rápidos e/ou quando a riqueza consiste da medida de maior importância, como mencionado por 
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Percequillo2 (Informações pessoais). Com isso, a sistematização das redes-neblina em sub-bosque 

florestal passaria a ser uma metodologia robusta para os estudos ecológicos e/ou populacionais de 

longo prazo. Nestes, desde que a habilidade de detecção e esquiva da rede (seção 2.1.1.2) não 

seja substancialmente superior à observada para rotas de voo, mais acurácia e precisão seriam 

obtidas na medida em que os problemas inerententes à alocação tendenciosa das redes-neblina, 

como demonstrado na seção 2.1.1.1, para as metodologias de amostragem por conveniência, e na 

ausênsia de padronização espacial, discutida nesta seção.  

 

2.2 Metodologia 

 

2.2.1 Caracterização do método sistemático de amostragem 

 

A avaliação do uso da amostragem sistemática para o estudo populacional de quirópteros 

em sub-bosque florestal (área de forrageio ou espaço desorganizado, onde os indivíduos 

forrageiam), foi realizada através da delimitação de uma área efetiva de amostragem, com 

dimensão de 315 x 280 m (8,82 ha), por fragmento florestal a ser avaliado. Nessa área foi inclusa 

uma região de bordadura, que apresenta 17,5 m, conforme as recomendações de Anderson et al. 

(1983), e estende-se a partir dos limites da área de amostragem real (6,86 ha). Nesta última, 

foram delimitados 56 pontos amostrais de 10 x 10 m (100 m2), sistematicamente arranjados a 

intervalos de 25 m ao longo de 15 trilhas de acesso, gerando, por sua vez, 56 sub-áreas amostrais 

(áreas de ação em cada ponto amostral) de 35 x 35 m (1.225 m2), distribuídas em 7 linhas e 8 

colunas, conforme esquematizado na Figura 1. 

A avaliação foi efetuada a partir de 12 redes-neblina (maiores detalhes sobre os 

procedimentos metodológicos para o estudo populacional na seção 2.2.3.1), sistematicamente 

arranjadas a intervalos de 60 m sobre os pontos amostrais, intercalando-se ponto sim e não, de 

forma a cobrir uma parcela de 210 m x 280 m (5,88 ha) da área efetiva de amostragem. Por este 

delineamento amostral, a área ocupada por rede corresponde à área ocupada pelo ponto (100 m2), 

porém, com um raio de ação de 30 m a partir das laterais dele, conferindo a cada rede uma zona 

de captura de 4.900 m2 (Figura 2). A área de abrangência de cada rede foi atribuída de forma 

arbitrária, dada a variabilidade da área de vida dos quirópteros, mas com capacidade de cobrir 

                                                 
2 PERCEQUILLO, A.R. Universidade de São Paulo/Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 
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desde uma pequena porção da área de forrageio, para a maioria das espécies, até a sua totalidade, 

como nos casos de indivíduos que forrageiam em áreas extremamente pequenas, assim como as 

fêmeas de Artibeus watsoni O. Thomas, 1901, em período de amamentação (CHAVERRI; 

QUIRÓS; KUNZ, 2007). 

 

 
Figura 1 - Esquema estrutural proposto para ser implementado em um fragmento florestal, como base para a 

aplicação da amostragem sistemática para o estudo populacional de quirópteros. Os quadros em preto, 
numerados de 1 a 56, representam os pontos amostrais com suas respectivas áreas de ação (área 
sombreada ao redor dos pontos); as linhas tracejadas, ligando os pontos, indicam as trilhas de acesso; os 
eixos y1-7 e x1-8 delimitam as linhas e colunas de pontos amostrais, que constituem a área de amostragem 
real (6,86 hectares), inserida na área efetiva de amostragem (8,82 hectares), delimitada pela linha 
tracejada externa aos eixos 
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Minimizando uma eventual influência de elementos da paisagem sobre a probabilidade de 

captura dos indivíduos, como corredores de voo, fontes alimentares, saídas de abrigo, e espaços 

obstruídos pela queda de árvores, inverteu-se o sentido de armação das redes-neblina 

(posicionamento no sentido norte-sul ou leste-oeste), entre as adjacentes e entre noites e períodos 

amostrais (conjunto de quatro noites). Ainda, buscando cobrir toda a área efetiva de amostragem 

e prevenindo a memorização das redes pelos quirópteros (ESBÉRARD, 2006; GANNON; 

WILLIG, 1998; KUNZ, 1982; KUNZ; BROCK, 1975; KUNZ; KURTA, 1988; KUNZ et al., 

1996; LARSEN et al., 2007; THOMAS; WEST, 1989), durante cada período amostral, em um 

mesmo fragmento, o conjunto de redes foi movido, três vezes consecutivas, de uma noite a outra. 

 

 

Figura 2 - Esquema representativo da zona de captura atribuída a uma rede-neblina a partir de um espaçamento de 60 
m entre redes. O quadro branco, ao centro, exemplifica a área do ponto amostral de número 47 ou área de 
instalação de uma rede-neblina; as linhas tracejadas representam os limites da área de ação do ponto 
amostral de número 47 e as trilhas de acesso ao ponto; o quadro negro corresponde à zona de captura da 
rede hipoteticamente instalada no 47º ponto amostral 

 

Um período amostral compreendeu quatro noites de captura, espaçadas por um intervalo 

médio de 6 dias, o que correspondeu aproximadamente a uma noite por semana, durante quatro 

semanas consecutivas em um mesmo fragmento florestal.  

Para o movimento do conjunto de redes, foi padronizado o deslocamento de 25 m em 

relação à posição anterior, de forma que o conjunto percorresse a área amostral fazendo um 

movimento na forma de “escada” (abaixo, à direita e abaixo), a partir da posição inicial (Figura 

3). Foi caracterizado o término de um período amostral ao conjunto de redes a ser alocado sobre 

as quatro posições distintas, após os três movimentos, e o conjunto de redes foi colocado na 

posição original (primeira), para dar início a uma nova seqüência de movimentos no período 

seguinte. 
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Figura 3 - Posicionamento do conjunto de redes-neblina entre as noites de um período amostral, sobre um mesmo 

fragmento de floresta, caracterizando o deslocamento na forma de “escada”, da primeira à quarta posição 
do conjunto amostral. Os quadros negros correspondem às zonas de captura das 12 redes-neblina 
sobrepostas à área de amostragem; a numeração, no interior dos quadros, representa os pontos da área de 
amostragem, inclusos em cada noite/semana, após o movimento do conjunto de redes; e os eixos x e y 
representam a numeração das colunas e linhas de pontos amostrais 

 

2.2.2 Caracterização das áreas de estudo 

 

2.2.2.1 Localização geográfica 

 

O estudo foi conduzido em três fragmentos florestais das propriedades privadas 

denominadas de Sítio Recanto das Águas (SRA), Fazenda Cuscuzeiro (FCU) e Fazenda Morro 

Grande (FMG), 10 Km distantes entre si, em áreas dos municípios de Analândia 

(22º07'S/47º39'W) e Corumbataí (22º13'S/47º37'W), interior do Estado de São Paulo, Brasil 

(Figura 4). Todas as áreas de estudo encontram-se, ainda, na sub-bacia hidrográfica do Alto Rio 
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Corumbataí (Anexo 1, Figura 38), e em zona de sobreposição entre as Áreas de Proteção 

Ambiental (A.P.A.s) Corumbataí/Botucatú/Tejupá e Piracicaba/Juqueri-Mirim (Anexo 1, Figura 

39).  

 

2.2.2.2 Aspectos climáticos  

 

O clima da bacia do Corumbataí, de acordo com a classificação de Köppen, é do tipo 

Cwa, subtropical, seco no inverno e chuvoso no verão, com temperatura média anual de 20,5ºC 

atingindo médias mais altas de dezembro a março (média de 29,5ºC) e mais baixas de junho a 

julho, com média de 15,6ºC (MILDE, 1999). 

O período seco se concentra de junho-agosto e o chuvoso, de dezembro a fevereiro, com 

exceções na região serrana de Analândia (Serra do Cuscuzeiro), e no extremo norte da bacia, 

onde os períodos secos e chuvosos são mais longos, caracterizados por se estender de julho a 

agosto e de novembro a março, respectivamente (MILDE, 1999). A precipitação média anual 

para a região é de 1.245 mm, com uma média pluviométrica de 214 mm, no mês mais chuvoso 

(janeiro), e 26 mm no período mais seco (julho) (KOFFLER, 1993), sendo, a umidade média 

anual, de 70% a 75% (MARTINELLI, 2010a). 

Com o auxílio de um aparelho HOBO® (fabricante: Onset Computer Corporation), 

posicionado no centro de cada uma das três áreas de amostragem, no período de jul/09 e 

jun/2010, entre 18h00 min. e 05h59 min., a uma altura de dois metros do solo, a temperatura 

ambiente (oC) e a umidade relativa (%) foram coletadas a cada 15 minutos, gerando 16 registros 

médios para cada sítio de estudo, conforme apresentados na Tabela 1. Não havendo diferença 

significativa entre os registros tomados para as três áreas amostrais, a média de umidade relativa 

geral pode ser estimada em 89,2% e a temperatura média em 18,4 oC, com as mínimas de 41,4% e 

7,47 oC, e máximas de 100% e 28,7 oC. 

O período seco apresentou médias de umidade relativa e temperatura de 84,6% e 16,7 oC, 

respectivamente, enquanto que o chuvoso apresentou valores médios de 93,9% e 20 oC, para as 

mesmas variáveis (Figura 5).  

A nebulosidade, outra variável climática, foi qualitativamente avaliada em intervalos de 

uma hora por meio de observação direta em nível de ponto amostral. Quatro níveis de 

nebulosidade puderam ser identificados, porém, não havendo diferença entre nublado e 
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parcialmente nublado, os níveis foram agrupados em apenas três classes: 1 - sem nebulosidade 

(SNE), quando o céu esteve sem a presença de nuvens ou com nuvens isoladas, sem formação de 

adensamentos; 2 - nublado (NUB), quando parcialmente ou totalmente nublado, porém sem 

precipitação; 3 - chuvoso (CHU), quando totalmente nublado e com precipitação. 

 

 
Figura 4 - Localização geográfica dos sítios amostrais (em amarelo), nos municípios de Analândia (em azul) e 

Corumbataí (em verde), Estado de São Paulo (em vermelho). Legenda: SRA, Sítio Recanto das Água; 
FCU, Fazenda Cuscuzeiro; FMG, Fazenda Morro Grande. Mapa do Estado: Raphael Lorenzeto de 
Abreu. Imagem aérea: Cnes./Spot Image, DigitalGlobe, GeoEye e MapLink/TeleAtlas (2000 a 2005) 
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Tabela 1 - Valores médios de temperatura e umidade relativas registrados para as dezesseis noites de avaliação da 
amostragem sistemática em cada uma das áreas de amostragem, no período de jul/09 e jun/2010 

Temperatura (oC) 
Noite 1 2 3 4 5 6 7 8 
SRA 14,1 18,7 16,2 17,2 17,3 20,7 20,2 21,1 
FCU 17,3 16,5 11,1 12,1 19,7 20,0 24,1 23,0 
FMG 17,3 21,0 19,0 17,8 20,2 19,6 19,3 19,2 

Umidade (%) 
SRA 97,8 87,8 78,3 99,5 97,5 76,1 95,2 76,2 
FCU 90,4 72,4 74,8 92,0 89,8 98,2 90,5 89,2 
FMG 55,9 79,6 78,1 98,9 99,7 100,0 98,2 92,4 
 

Temperatura (oC) 
Noite 9 10 11 12 13 14 15 16 
SRA 21,2 19,3 20,3 19,3 20,2 16,1 18,8 20,5 
FCU 18,4 20,5 21,0 22,2 17,2 12,9 16,2 18,5 
FMG 16,5 19,6 19,0 19,4 18,8 12,1 14,2 18,6 

Umidade (%) 
SRA 93,2 100,0 99,6 95,9 98,1 87,4 86,6 94,1 
FCU 99,9 99,9 98,6 89,5 91,2 95,4 92,7 94,1 
FMG 99,9 76,8 100,0 99,4 82,2 76,3 72,3 55,1 

Nota: As siglas apresentadas na primeira coluna correspondem a: SRA, Sítio Recanto das Água; ZCU, Fazenda 
Cuscuzeiro; FMG, Fazenda Morro Grande. 

 

 
Figura 5 - Variação das médias gerais de temperatura (linha contínua) e umidade relativa (linha tracejada), registrada 

para períodos secos (1 e 3) e chuvosos (2), nos fragmentos florestais avaliados nos municípios de 
Analândia e Corumbataí, Estado de São Paulo. Os períodos secos corresponderam aos meses de junho a 
setembro de 2009 (noites 1 a 4) e de abril a junho de 2010 (noites 13 a 16); o período chuvoso foi entre 
outubro de 2009 e março de 2010 (noites 5 a 12) 
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2.2.2.3 Aspectos do relevo 

 

O relevo da região de Corumbataí e Analândia varia de plano a muito íngreme, com a 

presença de morretes alongados, espigões e colinas médias a amplas, com topos aplainados 

(INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - IPT, 1981 apud ROSS; MOROZ, 1997). 

Ainda, a região, sobre a qual se situam os sítios de estudo, pertence às unidades morfoestruturais 

de Depressão Periférica, caracterizadas por relevo ondulado em que se destacam os morros 

testemunhos ou pequenas cuestas e as Cuestas Basálticas, onde ocorre um alinhamento de 

escarpas com cortes abruptos e íngremes em sua parte frontal e um declive suave em seu reverso 

(ROSS; MOROZ, 1997; MARTINELLI, 2009). 

Nos sítios de estudo, os aspectos do relevo, como altitude (m) e declividade (o), foram 

obtidos por um GPSMAP Garmin (modelo 76CSx) e um clinômetro acoplado à bússola 

profissional Modelo K1074, respectivamente. As medidas foram tomadas sobre os 56 pontos 

sistematicamente distribuídos sobre a área de amostragem real, como especificado na seção 2.2.1 

(caracterização do método sistemático de amostragem). As matrizes altimétricas e de declividade 

(Figura 6) foram apresentadas de forma a caracterizar os padrões de relevo das três áreas 

amostrais. 

As áreas amostrais da SRA e FCU apresentaram um relevo do tipo colina média, com 

topo aplanado, típicos da formação Depressão Periférica Paulista. O desnível entre a menor e a 

maior altitude, dentro da área amostral em FCU, foi de 19 metros e considerado como um relevo 

suave, enquanto que em SRA, devido ao desnível abrupto de 49 m entre o topo e a base, 

respectivamente, foi assemelhado a uma pequena cuesta. Em FMG, localizada na encosta das 

escarpas da Cuesta Basáltica, a declividade e a diferença altitudinal foram bastante acentuadas 

(129 metros), mas sem cortes abruptos do terreno, devido à alocação da área amostral ter ocorrido 

em uma trecho de encosta menos abrupto, por onde passava uma antiga estrada rural de acesso ao 

planalto. 

A área amostral da FCU foi a que apresentou menor altitude média (661 m) e menor 

declividade (<45º) em toda a sua extensão. Em SRA e FMG, 28% e 41% dos pontos mensurados, 

respectivamente, apresentaram declividade superior à 45º, porém, no primeiro sítio, embora a 

altitude média tenha sido menor (696 m) que no segundo (754 m), o desnível foi mais abrupto 

(Tabela 2). 
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Figura 6 - Matrizes altitudinais (esquerda) e de declividade (direita), geradas para as áreas de amostragem do Sítio 

Recanto das Águas (a), Fazenda Cuscuzeiro (b) e Fazenda Morro Grande (c) 



 

 

45 

Tabela 2 - Padrões altimétricos (m) e perfil da declividade (o) obtidos para as áreas de amostragem do Sítio Recanto 
das Água (SRA), Fazenda Cuscuzeiro (FCU) e Fazenda Morro Grande (FMG) 

Área Altitude (m) Declividade > 45o 
 Média Mínima Máxima Razão de desnível Medições (N) % 

SRA 696 665 711 14:25 16 28 
FCU 661 658 688 6:25 - - 
FMG 754 778 899 20:25 23 41 

Notas: Para os valores altitudinais, considere o erro padrão de ≈3 metros, dependente da imprecisão na obtenção da 
estimativa pelo GPSMAP Garmim, como resultado das condições locais e atmosféricas. 
A razão de desnível foi representada como o máximo desnível observado (m) para uma distância fixa de 25 m 
(entre pontos amostrais). 

 

2.2.2.4 Aspectos fisionômicos das formações florestais 

 

A região onde estão situados os municípios de Analândia e Corumbataí representa a 

transição dos Biomas Mata Atlântica (fitofisionomia floresta estacional semidecidual) e Cerrado, 

constituindo, portanto, uma paisagem bastante heterogênea formada, de acordo com Martinelli 

(2010b), por áreas desmatadas, capoeiras e um número variado de fragmentos de mata, cerradão, 

várzea e reflorestamentos, como os de Pinus (Pinaceae) e Eucalyptus spp. (Myrtaceae). 

A escolha de áreas florestais, detentoras de comunidades e populações de quirópteros 

melhor estruturadas, foi determinada pela seleção de fragmentos com extensão superior a 30 ha, 

de forma a garantir uma área nuclear teoricamente suficiente para a manutenção das espécies 

características do tipo de formação florestal a que o fragmento pertence. Essa é a área mínima 

definida por Farina (1998), como sendo necessária para a manutenção de área nuclear em 

fragmentos de floresta estacional semidecidual, em paisagem predominantemente agrícola.  

Ainda, pela categorização de dimensão florestal de Valente (2001), os fragmentos de 

floresta nativa foram relativamente maiores do que a média observada para os fragmentos da sub-

bacia do Alto Corumbataí, reduzindo o risco de uma avaliação metodológica mascarada por uma 

desestruturação populacional, possivelmente maior sob pequenos fragmentos. 

As três áreas amostrais, que foram alocadas em fragmentos florestais, pertenceram aos 

tipos vegetacionais: 1 - Cerradão misto de floresta estacional semidecidual de encosta (incluindo 

um trecho de mata ripária), de aproximadamente 100 hectares, localizado no sítio de estudo SRA, 

sob as coordenadas geográficas 22º15'S e 47º39'W, posteriormente denominado apenas de 

cerradão (CER; Figura 7); 2 - reflorestamento de Eucalyptus spp., com a presença de um sub-
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bosque misto entre cerradão e floresta estacional semidecidual, em estágio de regeneração 

variando de inicial a médio, e com dimensão aproximada de 1.000 hectares sob as coordenadas 

22º11'S e 47º39'W, localizado no sítio FCU, posteriormente denominando de eucalipto (EUC; 

Figura 8); e 3 - Mata Atlântica, fitofisionomia típica de floresta estacional semidecidual (FES; 

Figura 9) de encosta, estendendo-se por, aproximadamente, 1.500 hectares ao longo das Cuestas 

Basálticas do Morro Grande, localizado no sítio FMG, sob as coordenadas 22º09'S e 47º33'W).  

Em relação à formação e estrutura vegetacionais, os fragmentos avaliados foram 

equiparados às formações florestais nativas presentes na região do Alto Corumbataí, identificados 

por Valente (2001) e caracterizados por Rodrigues (1999), através do estudo das formações 

florestais de Piracicaba e municípios ao redor, nas demais sub-bacias do Rio Corumbataí.  

 

 
Figura 7 - Aspecto vegetacional do sítio de estudos, Sítio Recanto das Águas (SRA) – área amostral cerradão (CER): 

(a) imagem de satélite mostrando a estrutura da paisagem local; (b) detalhe da imagem apresentando os 
limites da área amostral; (c) perfil geral do fragmento florestal; e (d) estrutura interna da área amostral, 
em trecho de baixa densidade do sub-bosque. Imagens aéreas: Cnes./Spot Image e MapLink/TeleAtlas 
(2005) 
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Figura 8 - Aspecto vegetacional do sítio de estudos, Fazenda Cuscuzeiro (FCU) – área amostral eucalipto (EUC): (a) 
imagem de satélite mostrando a estrutura da paisagem local; (b) detalhe da imagem apresentando os 
limites da área amostral; (c) perfil geral do fragmento florestal; e (d) estrutura interna da área amostral, 
em trecho de média densidade do sub-bosque. Imagens aéreas: MapLink/Tele Atlas, Cnes./Spot. e 
GeoEye (2000) 

 

A floresta estacional semidescidual, em parte da região compreendida pela bacia do Rio 

Corumbataí, de acordo com Rodrigues (1999), é composta por remanescentes secundários 

descaracterizados, principalmente, pela exploração madeireira extrativista. Segundo o autor, os 

remanescentes melhor estruturados caracterizam-se por apresentar um dossel descontínuo 

(irregular) entre 15 e 20 m de altura – com presença de árvores emergentes de altura média de 25-

30 m, – com o predomínio de algumas famílias, como Anacardiaceae, Bombacaceae, 

Caesalpiniaceae, Mimosaceae, Apocynaceae, Fabaceae, Lecythidaceae e Lauraceae, e por um 

sub-dossel e sub-bosque, abaixo do estrato superior, com a presença marcante das famílias 

Meliaceae, Rutaceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae, Sapindaceae e Myrtaceae. 
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Figura 9 - Aspecto vegetacional do sítio de estudos, Fazenda Morro Grande (FMG) – área amostral floresta 
estacional semidecidual (FES): (a) imagem de satélite mostrando a estrutura da paisagem local; (b) 
detalhe da imagem apresentando os limites da área amostral; (c) perfil geral do fragmento florestal; e (d) 
estrutura interna da área amostral, em trecho de baixa densidade do sub-bosque. Imagens aéreas: 
MapLink/TeleAtlas e GeoEye (2001) 

 

A floresta de encosta do Morro Grande, onde se localiza a FES, assemelha-se à formação 

florestal da serra do Itaqueri, caracterizada por uma formação florestal nos estágios iniciais de 

sucessão, com predomínio de espécies arbóreas pioneiras, como urtigão (Urera baccifera (L.) 

Gaud.), erva-de-jaboti (Piper amalago (Jacq.) Yuncker), unha-de-vaca-de-espinho (Bauhinia 

forficata Link.) jaracatiá (Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.), capixingui (Croton floribundus 

Spreng.), mamoeiro-do-mato (Carica quercifolia (St. Hil.) Hieron), paineira (Chorisia speciosa 

St. Hil.) (RODRIGUES, 1999). Nesta localidade, em específico, a mata encontra-se como 

permanentemente perturbada em função do solo litólico, raso, recoberto por numerosos 

afloramentos basálticos bastante fragmentados (KOTCHETKOFF-HENRIQUES; JOLY, 1994), 
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o que facilita a ocorrência de deslizamentos naturais e constantes na escarpa, mesmo em área 

florestada (RODRIGUES, 1999). 

Os fragmentos de Cerrado, nos municípios da bacia do Corumbataí, podem ser 

comparados aos demais fragmentos da vegetação do Cerrado de São Paulo, descritos por 

Rodrigues (1999), e caracterizados, desta forma, por pequena dimensão, grande perturbação 

antrópica e pela ocorrência de geadas, o que torna a composição florística do estrato arbóreo-

arbustivo regional muito mais pobre do que a observada na região centro-oeste brasileira. Ainda, 

há a ocorrência de uma sobreposição florística nas florestas estacionais semideciduais, havendo 

espécies comuns às duas fisionomias florestais, como o pau-d’óleo (Copaifera langsdorfii Desf.), 

o jacarandá-paulista (Machaerium villosum Vog.), o amendoim (Platypodium elegans Vog.), os 

angicos (Anadenanthera falcata (Benth.) Speg. e Anadenanthera spp.), o pessegueiro-bravo 

(Prunus sellowii Koehne), etc.  

De espécies típicas do Cerrado “sensu stricto”, podem ocorrer espécies como perobinha-

do-campo (Acosmium spp.), pau-santo (Kielmeyera spp.), sucupira-roxa (Bowdichia virgilioides 

Kunth.), jacarandá-do-cerrado (Machaerium acutifolium Vog.), murici (Byrsonima spp.), 

quaresmeira-do-campo (Miconia spp.), mamica-de-cadela (Brosimum gaudichaudii Tréc.), 

bacupari ou abiu-de-cerrado (Pouteria ramiflora  e P. torta (Mart.) Radlk.), fruto-de-lobo 

(Solanum lycocarpum St. Hil.), sabugueiro-do-campo (Styrax spp.) e outras. Já, da formação 

cerradão, são comuns espécies como peito-de-pombo (Tapirira guianensis Aubl.), mandioqueiro 

(Didymopanax spp.), pau-d-óleo (C. langsdorfii), piqui (Caryocar brasiliensis Camb.), jacarandá-

paulista (M. villosum), amendoim (P. elegans), faveiro (Pterodon pubescens Benth.), canela 

(Ocotea spp.), angico (A. falcata e Anadenanthera spp.), tamborial-do-cerrado (Enterolobium 

gummiferum (Mart.) Macb.), jatobá-de-cerrado (Hymenaea stigonocarpa Mart.), pau-terra 

(Qualea spp.), pau-de-tucano (Vochysiatucanorum spp.), carne-de-vaca (Roupala montana 

Aubl.), pessegueiro-bravo (P. ellowii), douradinha-do-campo (Ixora gardneriana Benth.), 

cafézinho (Tocoyena formosa (Cham. & Schlecht.)), mamica-de-porca (Zanthoxylum spp.) e 

outros (RODRIGUES, 1999). 

Além das formações floresta estacional semidecidual e cerradão, as áreas de estudo 

englobam porções de floresta ribeirinha junto ao fragmento de cerradão. De acordo com 

Rodrigues (1999), nesse tipo florestal é comum espécies como figueira (Ficus spp.), louveira 

(Cyclolobium vecchii A. Samp. ex Hoehne), guanandi (Calophyllum brasiliensis Cambess.), ingá 
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(Inga affinis DC.), canela-do-brejo (Endlicheria paniculata (Spreng.)) e genipapo (Genipa 

americana L.), e, na região de domínio dos cerrados, o olho-de-cabra (Ormosia arborea (Vell.) 

Harms.), orelha-de-negro (Enterolobium timbouva Mart.), marinheiro (Guarea macrophylla 

Vahl., G. guidonia (L.) Sleumer e G. kunthiana A. Juss.), eritrina (Erythrina crista-galli L.), 

tanheiro (Alchornea glandulosa Endl & Poepping e A. triplinervia (Spreng.) M. Arg.) e outras. 

O sub-bosque presente em EUC é dominado por vegetação de porte arbustivo-arbóreo e, 

seguindo a mesma tendência descrita das fitofisionomias regionais, foi equiparado à formação 

mista das fisionomias cerradão (tipo vegetacional original da área) com floresta estacional 

semidecidual, sob a influência da mata ripária do Rio Corumbataí, distante em 150 metros. 

Inexistindo estudos fitossociológicos e florísticos, especificamente para os sítios de 

estudo, com o objetivo de caracterizar as áreas amostrais CER, EUC e FES como ambientes 

florestais, foi caracterizada a estrutura vegetacional destas com base na altura média e percentual 

de cobertura do dossel – estimados pelo uso do densiômetro vertical Geographic Resource 

Solutions (GRS Densitometer), – sobre os 56 pontos dentro das áreas amostrais (as medidas 

foram tomadas fora dos pontos amostrais, evitando os espaços eventualmente abertos pela poda 

na vegetação, durante a armação da rede-neblina) e pela densidade do sub-bosque, por meio de 

medida qualitativa baseada na proporção de espaços livres ao voo dos quirópteros, em uma área 

horizontal de cerca de 400 m2 e vertical até 4 metros, a partir do solo (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Caracterização das formações florestais quanto à dimensão, estrutura de dossel e densidade do sub-
bosque. Legenda: CER, cerradão; EUC, eucalipto; FES, floresta estacional femidecidual; D.Pad, desvio 
padrçao da média 

Dossel Densidade do sub-bosque (%)  
Área Dimensão (ha) 

Cobertura (%) Altura / D.Pad (m) 0 1 2 3 4 
CER ≈ 100 64,9 / 62,1 7,97 / 3,027 - 14,3 44,6 30,4 10,7 
EUC ≈ 1.000 66,6 / 57,4 29,50 / 1,0 17,9 42,8 37,5 1,8 - 
FES ≈ 1.500 80,6 / 72,2 13,08 / 5,155 7,1 7,1 37,5 39,3 9,0 
 

Notas: Os valores de cobertura do dossel se referem aos períodos chuvoso e seco, respectivamente. 
Os níveis de densidade do sub-bosque correspondem a: 0, ausência de sub-bosque; 1, baixa densidade; 2, 
média densidade; 3, alta densidade; e 4, sub-bosque fechado. 

 

Na avaliação qualitativa de densidade do sub-bosque (Figura 10), atribuiu-se um valor de 

zero a quatro para os pontos amostrais, assim caracterizados: zero (0), área sem vegetação 
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arbustiva e arbórea no sub-bosque, com predomínio de herbáceas; um (1), baixa densidade de 

sub-bosque, com predomínio de espécies arbóreas jovens; dois (2), média densidade de sub-

bosque, com predomínio de indivíduos arbóreos jovens sobre arbustivos de copa frondosa; três 

(3), alta densidade de sub-bosque, dominado por indivíduos arbustivos de copa frondosa sobre 

arbóreos jovens; e quatro (4), sub-bosque fechado, com predominância de espécies arbustivas 

frondosas e lianas, obstruindo quase totalmente o sub-bosque. 

 

 

Figura 10 - Matrizes de densidade da vegetação do sub-bosque das áreas amostrais do cerradão (a), eucalipto (b) e 
floresta estacional semidecidual (c). As barras laterais à direita das matrizes representam a gradação de 
densidade, variando de zero (sem sub-bosque) a quatro (sub-bosque fechado), passando pelos graus 
intermediários de densidade um, dois e três (baixa, média e alta densidade) 
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2.2.2.5 Aspectos da quiropterofauna regional 

 

Inexistem estudos populacionais nas diversas fitofisionomias vegetais ocorrentes no 

trecho Corumbataí e Analândia, porém, três estudos (CAMPANHÃ; FOWLER, 1993; 

SARAIVA, 2002; SATO, 2007), realizados em localidades próximas, determinaram uma 

listagem de dezessete espécies na região, incluindo as famílias Phyllostomidae, Vespertilionidae 

e Molossidae (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Caracterização histórica dos registros de Chiroptera para áreas da APA Corumbataí-Botucatu-Tejupá 

Táxon Fonte 
Família Phyllostomidae  
Anoura caudifer (E. Geoffroy, 1818) 1, 3 
Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 3 
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 1, 2, 3 
Chiroderma villosum Peters, 1860 3 
Chrotopterus auritus (W. Peters, 1856) 1, 2, 3 
Desmodus rotundus (É. Geoffroy St.-Hilaire, 1810) 1, 2, 3 
Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 1, 2, 3 
Micronycteris megalotis (Gray, 1842) 1 
Phyllostomus discolor Wagner, 1843 3 
Platyrrhinus lineatus (É. Geoffroy St.-Hilaire, 1810) 1, 2 
Pygoderma bilabiatum Peters, 1863 3 
Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1814) 3 
Uroderma bilobatum Peters, 1866 3 
Vampyressa pusilla (Wagner, 1843) 3 
Família Vespertilionidae  
Myotis nigricans (Schinz, 1821) 1, 3 
Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819) 3 
Família Molossidae  
Mollosus rufus É. Geoffoy, 1805 3 

Fontes: 1, Campanhã e Fowler (1993); 2, Saraiva (2002); 3, Sato (2007). 
Nota: Classificação taxonômica de acordo com Gardner (2007). 

 

A espécie Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796), registrada por Saraiva (2002), foi 

desconsiderada da listagem, por apresentar distribuição comprovada apenas para a região andina 

da Colômbia e Venezuela. Para o Estado de São Paulo, Vivo et al. (2011) apontam a presença de 
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apenas quatro espécies do gênero: E. brasiliensis (Desmarest, 1819); E. diminutus Osgood, 1915; 

E. furinalis (d’Orbigny & Gervais, 1847); e E. taddeii Miranda, Bernard & Passos, 2006. 

O estudo populacional, que melhor retratou a riqueza de quirópteros próxima às áreas 

amostrais, foi desenvolvido na Estação Experimental de Itirapina, por Sato (2007), que 

proporcionou um acréscimo significativo para a riqueza regional, pelo registro de 16 espécies  

numa área pertencente ao bioma Cerrado no Estado de São Paulo. 

Os estudos de Campanhã e Fowler (1993) e de Saraiva (2002) tiveram, como foco, a 

abundância de D. rotundus em abrigos (grutas e cavernas) dos municípios de Ipeúna e Itirapina. 

Os primeiros autores registraram D. rotundus, como a espécie mais abundante, seguida por C. 

perspicillata e G. soricina. Saraiva (2002) veio, posteriormente, complementar os dados de 

quirópteros de cavernas e grutas da região, tornando conhecida a presença de oito espécies de 

quirópteros para os abrigos naturais próximos das áreas de estudo. 

 

2.2.3 Procedimentos metodológicos 

 

2.2.3.1 Estudo populacional 

 

O estudo populacional utilizou-se da metodologia de captura-recaptura, usual para as 

estimativas de abundância populacional (GARDNER; HANDLEY Jr.; WILSON, 1991; LEIGH; 

HANDLEY Jr., 1991), ainda que pressuponha que as populações sejam fechadas, que não haja 

mortalidade durante o período amostral, e que apresente idêntica probabilidade de captura para 

todos os indivíduos (CHAO, 2001; FERNANDEZ, 1995; O’DONNELL, 2009; POLLOCK et al., 

1990), entre outros aspectos (KUNZ et al., 2009). Estas premissas, entretanto, não podem ser 

assumidas para as populações de quirópteros, por estas não serem fechadas (KUNZ, 2003; KUNZ 

et al., 2009), pelos indivíduos não serem igualmente capturáveis, pela habilidade de 

ecolocalização e percepção das redes ser espécie-específica (THOMAS; WEST, 1989), e pelos 

indivíduos marcados poderem ter uma menor probabilidade de recaptura, em função do 

aprendizado da localização das redes (ESBÉRARD, 2006; HAYES; OBES; SHERWIN, 2009).  

O estudo foi conduzido ao longo de 48 noites, no período de Julho de 2009 a Junho de 

2010, sobre as áreas de amostragem descritas na seção 2.2.1 (caracterização do método 
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sistemático de amostragem), delimitadas nos fragmentos de cerradão (CER), eucalipto (EUC) e 

floresta estacional semidecidual (FES), em seus respectivos sítios de estudo.  

Para a captura da quiropterofauna, foram utilizadas 12 redes-neblina, com dimensões de 9 

x 2,5 metros, contendo quatro bolsas de captura (B1-4, numeradas de cima a baixa) e malha de 

nylon preta com diâmetro de 25 mm. Em cada área de amostragem, o conjunto com 12 redes foi 

instalado nos pontos amostrais selecionados sistematicamente, onde permaneceu ativo por quatro 

noites (período amostral), com um intervalo médio de seis dias entre noites de captura (podendo 

variar de 5 a 8 noites) e deslocamento de 25 metros entre noites, para então ser transferido para 

outra área amostral.  

A amostragem intercalar se iniciou no CER e teve sequência no EUC e na FES, até 

completar um período amostral em cada localidade, retornando, então, ao CER para dar início a 

um novo período, até se completarem os quatro períodos de capturas em cada área de 

amostragem (dois em período seco e dois em chuvoso). Com este delineamento, seguindo a 

padronização de h.m2, sugerida por Straube e Bianconi (2002), o esforço amostral foi de 51.840 

h.m2 (por sítio de estudo) e de 155.520 h.m2 (no total). 

As redes foram expostas por 12 horas consecutivas a partir das 18 horas, 

independentemente das variações no comprimento da noite, observadas ao longo do ano (em 

noites mais curtas, as redes foram abertas antes do ocaso e permaneceram após o amanhecer). As 

vistorias foram realizadas por dois pesquisadores (cada um vistoriando seis redes), a intervalos 

fixos de uma hora, em função do período despendido no deslocamento entre redes ser 

prejudicado pelo relevo acidentado. Os indivíduos capturados em horário anterior ou posterior ao 

período de amostragem, foram inclusos na primeira e última hora de captura, respectivamente.  

Medidas tomadas em nível de rede determinaram o horário da vistoria, a numeração do 

ponto de amostragem (1 a 56), a nebulosidade e, em caso de captura, a altura da rede onde o 

animal foi capturado (B1-4) e a direção de voo perpendicular ao sentido da rede (ex. norte-sul ou 

sul-norte para redes dispostas no sentido leste-oeste). Em nível de área amostral, foram coletados 

dados de temperatura média, umidade relativa e fase lunar. 

Os quirópteros capturados foram retirados da rede e acondicionados em sacos de pano 

numerados, evitando ferimentos durante o deslocamento e contenção, precedentes à manipulação. 

Esta foi caracterizada por uma série de procedimentos individuais, como a tomada de medidas de 

antebraço, metacarpo e calcâneo, pesagem, e reconhecimento de estruturas, como crista sagital 
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e/ou constituição da arcada dentária, dados estes utilizados para a identificação das espécies, com 

base em bibliografia especializada adaptada de Cloutier e Thomas (1992), Ferrell e Wilson 

(1991), Gardner (2007), Médellin e Arita (1989), Visotto e Taddei (1973).  

A estimativa etária foi determinada com base nos caracteres morfológicos, como pelagem 

e dentição, e pelo grau de calcificação das falanges (epífises dos metacarpos). Os indivíduos 

foram inclusos em uma das seguintes categorias: juvenil, aqueles que apresentaram os dentes 

com base avermelhada ou muito clara, pelagem pouco densa e com pêlos eriçados e falanges 

parcialmente ossificadas; adulto, os que apresentaram dentes bem formados, pelagem densa e 

falanges completamente ossificadas; e senil, os que apresentaram dentes desgastados, pelagem 

densa, falanges completamente ossificadas e presença, eventual, de cicatrizes no patágio 

(membrana da asa). 

O estado reprodutivo (apenas indivíduos adultos ou senis) foi determinado pela posição 

dos testículos (machos) e através do procedimento de palpação abdominal e das mamas (fêmeas). 

Os machos considerados sexualmente ativos foram aqueles com a presença dos testículos 

escrotados e os inativos foram aqueles com testículos abdominais. As fêmeas, consideradas em 

período reprodutivo, foram aquelas em que a prenhez foi detectada por palpação abdominal, com 

leve ou acentuada ausência de pelagem ao redor da região mamária, com ou sem a presença de 

secreção nas mamas. Já, as fêmeas fora do período reprodutivo foram aquelas que não tiveram 

prenhez detectável por palpação abdominal, que apresentaram ausência de secreção nas mamas e 

presença de pelagem uniforme ao redor da região mamária (inativa) ou ainda a ausência desta, 

detectável pela observação das mamas bem escurecidas (pós-lactantes). 

Após a identificação, os animais foram marcados com colares confeccionados com lacre 

plástico de 0,25 g e individualizados por argolas coloridas de 1 mm, provindas de fios de 

monofilamento de cobre de 1,5 ou 2,5 mm, contendo 10 cores, para as quais foram atribuídos 

caracteres numéricos de 0 a 9, de maneira a possibilitar qualquer numeração a partir da 

combinação das cores. Após a marcação foi realizada a soltura, com exceção dos animais 

coletados para confirmação de identificação. 

Os animais coletados (Anexo II, Apêndice I) foram mortos com 2 ml de solução de 10% 

de quetamina, injetada na cavidade periabdominal. Uma vez mortos, os animais tiveram as 

mandíbulas afastadas dos maxilares facilitando o exame de dentição pós-fixação, e receberam um 

volume variado de solução de 10% de formol na cavidade toráxica, abdominal e craniana, sendo 
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imersos nesta mesma solução por um período de 24 a 48 horas, quando então foram transferidos a 

outra solução (álcool 70%), na qual foram encaminhados como testemunhos ao Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo, junto às características biológicas dos exemplares. 

 

2.2.3.2 Estudo metodológico  

 

O método sistemático, descrito na seção 2.2.1 (caracterização do método sistemático de 

amostragem), em parte foi sugerido com base no conhecimento previamente difundido na 

literatura como, por exemplo, na mudança de posição das redes entre noites de amostragem 

(BARLOW, 1999; ESBÉRARD, 2006), para se evitar o decréscimo no sucesso de captura 

(KUNZ; BROCK, 1975; SIMMONS; VOSS, 1998), decorrente do aprendizado de localização 

das redes (LARSEN et al., 2007) ou, ainda, na amostragem sob as diferentes fases lunares que, de 

acordo com Esbérard (2007), pode influenciar a capturabilidade de quirópteros filostomídeos. 

Entretanto, muitas variáveis, como número e distância entre redes e distância de 

deslocamento do conjunto destas, foram atribuídas com vistas à viabilidade metodológica de um 

delineamento amostral pouco dispendioso e de fácil aplicação em campo, e que se adequasse, 

mais facilmente, à realidade paisagística (pequenos fragmentos isolados) da maior parte do 

território nacional, especialmente dos Biomas Mata Atlântica de interior e Cerrado, passando a 

ser viável, inclusive como metodologia padronizada para estudos populacionais envolvidos em 

processos de licenciamento ambiental de médios a grandes empreendimentos, os quais, 

geralmente, são pretendidos para regiões com as mesmas características paisagísticas. 

Dentro do contexto abordado, foram avaliadas as influências das variáveis espaciais e 

temporais, atribuídas ao desenho amostral (constituição do delineamento) e das variáveis 

abióticas e estruturais (fitofisionômicas) que, eventualmente, pudessem estar atuando 

efetivamente sobre a probabilidade de captura e sucesso amostrais, tomando, este último, como 

medida de efetividade amostral sob as diferentes condições metodológicas. 

Das variáveis espaço-temporais, foram avaliados: o número de capturas a partir do 

aumento progressivo de 1, 2 ou 3 deslocamentos (variável espacial) do conjunto de redes entre 

semanas (variável temporal); o número de 3, 6, 9 ou 12 horas de amostragem por noite (variável 

temporal); e a distância de 25, 60 ou 95 metros entre as redes, comprimindo a variável tempo, 

obtida com o deslocamento do conjunto de redes pela área de amostragem (variável espacial).  
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Em nível de ponto amostral, foram avaliadas também o número de capturas nos níveis de 1, 1,6, 

2,2 e 2,8 m (B1-4) de altura da rede e o sentido das capturas em relação à posição da rede no 

ambiente (leste-oeste ou norte-sul). 

A ação das variáveis abióticas, como períodos secos e chuvosos, fases lunares, 

nebulosidade, e médias de temperatura e umidade relativas do ambiente florestal, foi avaliada 

sobre a capturabilidade de quirópteros pelo método sistemático de amostragem.  

Das variáveis estruturais, determinou-se a influência da declividade e da altitude dos 

pontos amostrais, a porcentagem de cobertura do dossel e a densidade do sub-bosque sobre o 

padrão de uso da área de amostragem pelos quirópteros. 

 

2.2.3.3 Estudo comportamental 

 

O estudo comportamental foi desenvolvido simultaneamente à avaliação do método de 

amostragem sistemático e ao estudo populacional de quirópteros nas regiões de estudo, tendo 

como foco animais em vida livre. As observações foram feitas em “tempo real” (HAYES; OBES; 

SHERWIN, 2009), a partir das laterais da rede – com o observador distante da haste de 

sustentação dela por 1 a 2m, para evitar a obstrução da imagem pela vegetação, – e com o auxílio 

de um Monocular Night Vision Yukon, modelo NVMT 4x50. O equipamento de visão noturna 

apresentou um campo de visão de 15o e uma distância efetiva de detecção de até 20 m (com o uso 

do infravermelho) sob a vegetação. Dado o campo de visão corresponder a 2,5 m (altura da rede), 

em altura e largura, somente aos 10 m de distância (comprimento final da rede), as observações 

foram realizadas a partir de movimentos verticais, com o objetivo de cobrir toda a extensão da 

rede, em altura, nos seus metros iniciais (próximos ao observador). 

No total, foram efetuadas observações sobre seis redes-neblina previamente instaladas nas 

áreas amostrais dos três sítios de estudos, sorteadas aleatoriamente, com as observações sendo 

realizadas durante ou entre os períodos de vistoria das redes e, usualmente, nas primeiras sete 

horas da noite. O esforço médio obtido nos três sítios de estudo foi de 32,73 min. por noite (5,36 

min.rede), o que representou um esforço total de 26:45 h (média de 8:43 h por sítios de estudo). 

Como técnicas de amostragem para o estudo etológico, adotaram-se os métodos “all 

ocorrence sampling” (amostragem de todas as ocorrências) e “sequence sampling” (amostragem 

de sequências), descritos por Del-Claro (2004). Pela primeira metodologia foi considerada a 
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presença ou ausência de quirópteros no ponto amostral durante o tempo de observação, para o 

que, no caso de presença, foram registradas as capturas diretas como resultado da não detecção da 

rede. Foram consideradas capturas indiretas aquelas em que, mesmo tendo detectado a presença 

da rede, perceptível pelo comportamento realizado pela interrupção do voo e movimento brusco 

de desvio, o animal tentou a ultrapassagem, mas, não obtendo sucesso, acabou por ser capturado. 

Nos casos em que a detecção da rede pelo quiróptero foi comprovada, partiu-se para a 

aplicação do método “sequence sampling”, através da qual o registro descritivo de todas as ações 

comportamentais, possíveis de ser observadas, foi realizado. O início da sequência 

comportamental foi caracterizado pelo ato de detecção e, seu término, pelo afastamento definitivo 

do ponto amostral. Como fases intermediárias, foram descritas todas as ações de conhecimento e 

tentativas de desvio e/ou ultrapassagem da rede.  

Como parte do estudo comportamental, ainda foram registrados o tempo total das 

visualizações (excluindo o tempo de observação sem a presença de quiróptero no ponto 

amostral), e o número de registros como medidas indiretas de quantidade de quirópteros passíveis 

de ser capturados, através da amostragem sistemática. Ainda, buscando avaliar a influência 

ambiental sobre a habilidade de detecção das redes pelos quirópteros, os registros 

comportamentais foram avaliados em relação aos dados físicos e climáticos, como luminosidade, 

nebulosidade, umidade relativa e temperatura ambiente, tomados sobre a área de amostragem no 

momento da observação. 

 

2.2.3.4 Avaliação da acurácia e da precisão da amostragem sistemática 

 

A acurácia e a precisão da amostragem sistemática foram avaliadas de forma direta, 

através da análise, comparação e/ou correção das próprias estimativas obtidas durante o estudo, 

ou indiretamente, por meio de comparação das estimativas deste estudo com os estudos 

realizados em outras localidades e que utilizaram os métodos de amostragem por conveniência.  

Diretamente, como forma de demonstrar a subamostragem nas estimativas populacionais, 

sem o conhecimento da habilidade dos quirópteros para detectar as redes e se esquivar da captura,  

foi realizada a correção de algumas das estimativas, pelos dados obtidos por meio do estudo 

comportamental. A estimativa de sucesso amostral foi corrigida pela porcentagem de presença de 

quirópteros nos pontos amostrais, considerando que a rede só esteve realmente ativa, enquanto 
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houve indivíduos para ser capturados e, quando isto não ocorreu, o efeito foi semelhante à 

inatividade das redes. Os índices de abundância relativa, uniformidade, diversidade, tamanho e 

densidade populacional foram corrigidos pela taxa de detecção das redes-neblina. Todos os 

índices corrigidos foram diferenciados dos estimados pelo acréscimo do termo “corrigido” após o 

nome do índice, como, por exemplo, a diversidade e a densidade corrigida. 

Indiretamente, os índices estimados pelo método sistemático foram comparados aos 

estimados por conveniência, com o intuito de se certificar de que esta nova metodologia não 

resultaria em uma mudança brusca do perfil comumente relatado para comunidades e populações 

de quirópteros – alguns índices populacionais, como diversidade e riqueza, tendem a ser 

semelhantes em uma série de estudos próximos. Para tanto, foram revisados estudos 

populacionais realizados, preferencialmente, nos Biomas Mata Atlântica, fisionomia floresta 

estacional semidecidual, e Cerrado, e que tiveram o esforço amostral padronizado de acordo com 

o proposto por Straube e Bianconi (2002). Dentre as medidas utilizadas na comparação dos 

métodos, estiveram a riqueza, o número total de capturas e a porcentagem das recapturas.  

Para o Estado de São Paulo foi selecionado o estudo populacional de quirópteros realizado 

em fragmentos de Cerrado e floresta estacional semidecidual, por Breviglieri (2008), porém, dada 

a distância entre as três áreas amostradas pelo autor, cada uma foi tratada como um diagnóstico 

populacional distinto, além de tratados em nível de paisagem, resultando, consequentemente, em 

três estudos populacionais para o Estado. Ainda, foram selecionados: três estudos para o Bioma 

Mata Atlântica do interior do Estado do Paraná (BIANCONI; MIKICH; PEDRO, 2004; 

ORTÊNCIO-FILHO; REIS, 2009; ZANON; REIS, 2007); e três para o Bioma Cerrado do Estado 

de Minas Gerais (BARROS; BISAGGIO; BORGES, 2006; NOBRE et al., 2009; SILVA; 

PERINI; OLIVEIRA, 2005). 

 

2.2.4 Análise dos dados 

 

A riqueza nas áreas de amostragem foi estimada pelo método Jackknife (Ŝ), baseado nas 

freqüências de espécies raras registradas em uma comunidade (KREBS, 1998), considerando-se a 

raridade específica como a presencial, em uma única localidade, e não a numérica.  

Duas representações de esforço amostral foram apresentadas. Na primeira, o esforço de 

captura foi representado através da curva acumulada de espécies em função do número de noites 
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de captura, comparativamente aos índices de riqueza, estimados pelo método Jackknife e seus 

respectivos desvios padrões da média estimada. Na segunda, a forma de representação gráfica do 

esforço amostral ocorreu por meio da curva acumulada de riqueza, em função do número de 

capturas, e, através desta estatística descritiva, foi aplicado o método de Cain (MUELLER-

DOMBÓIS; ELLENBERG, 1974), utilizado para estimar o esforço (números de capturas) 

mínimo para o estudo populacional, sob condições semelhantes às que foram realizadas neste 

estudo. Esse método foi aplicado, traçando-se uma reta do ponto de origem ao ponto 

correspondente a 100% dos valores do eixo x e y, a partir da qual se traçou outra reta, de forma 

paralela, em contato com a curva acumulada de espécies. Em seguida, a partir do ponto de 

contato com a curva foi projetada uma reta tangencial em direção ao eixo x, indicando o número 

mínimo de capturas, calculado sobre 10% do aumento de espécies. O mesmo procedimento foi 

realizado sobre 5% do aumento de espécies, sendo a primeira reta traçada do ponto de origem ao 

ponto correspondente a 50% dos valores do eixo x e y.  

Os índices de abundância relativa (IAR) e frequência de ocorrência (IFO), foram 

estimados. O primeiro, dividindo-se o número de indivíduos capturados de uma espécie alvo pelo 

número total de indivíduos capturados na área amostral. O segundo, foi estimado pela divisão do 

número de noites em que a espécie alvo foi registrada pelo total de noites de amostragem na área. 

Ambos os índices foram log-transformados para atender pressupostos de normalidade nas 

análises estatísticas. 

Como medidas de heterogeneidade da comunidade, foram aplicados o índice de 

uniformidade de Camargo; os índices de Shannon-Wiener (H’) e Margalef (Dα), base 2 e 

niperiana, respectivamente (MAGURRAN, 1989), para a estimativa da diversidade alfa (α); e o 

estimador Whittaker, para a diversidade beta (β). A escolha pelo índice de Camargo se deu pela 

sua insensibilidade à riqueza e pelo índice Shannon-Wiener, por este ser uma medida sensível à 

presença de espécies raras (KREBS, 1998), portanto, mais adequado para regiões tropicais e 

neotropicais, onde, usualmente, a riqueza é elevada e a uniformidade reduzida3.  

Na comparação entre os estudos populacionais distintos, foram utilizadas as estimativas 

de diversidade pelo índice de Margalef (Dα), já que o índice Shannon-Wiener (H’) não é 

apresentado por todos os estudos e sofre variação de acordo com a base utilizada na estimativa.  

                                                 
3 COUTO, H.T.Z. Universidade de São Paulo/Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 
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A similaridade entre este estudo e aqueles que utilizaram os métodos de amostragem por 

conveniência, respectivamente, foi estimada a partir do índice de Jaccard (J) (MAGURRAN, 

1989). O método de Morisita-Horn (KREBS, 1998) foi utilizado na comparação de similaridade 

entre os pares de áreas amostrais, por considerar a abundância e não apenas a riqueza, como no 

índice anterior, podendo tornar mais robusta a estimativa, nos casos em que a riqueza entre os 

pares de amostras é semelhante. 

A estimativa de tamanho populacional, pelo método de captura-recaptura de quirópteros, 

foi avaliada através do método de Schnabel, descrito em 1938 e modificado por Schumacher e 

Eschmeyer em 1943, embora este método assuma as mesmas premissas do método de Petersen 

(KREBS, 1998): 1, a população é fechada e, portanto, N é constante; 2, todos os animais têm a 

mesma chance de serem capturados no primeiro tempo; 3, a marcação dos indivíduos não afeta 

sua capturabilidade; 4, os animais não perdem a marcação entre períodos de captura; e 5, todas as 

marcações são identificadas em um segundo período de captura. Já, as estimativas de densidade 

foram obtidas pela divisão do tamanho populacional estimado pelo tamanho da área amostral. 

Para a analise do padrão de uso da área amostral, considerando o limite de confiança de 

95% (de -0,5 a +0,5), foi estimado o índice de dispersão de Morisita-Horn (Id), padronizado 

(KREBS, 1998), que pode variar de -1,0 a +1,0. 

O perfil comportamental dos indivíduos, que tiveram contato com a rede durante o 

período de observação, foi descrito por meio de um organograma com seis níveis e, a sequência 

comportamental dos indivíduos hábeis em detectar a rede e evitar sua captura, foi representada 

por meio de desenho esquemático. 

A independência entre variáveis categóricas do estudo metodológico, foram avaliadas 

através de análise de freqüência qui-quadrado (Likelihood Ratio Chi-Square). Dentre estas 

estiveram: o número de  captura entre espécies, tipos vegetacionais, períodos do ano; o sucesso 

de captura entre áreas amostrais, sentido de voo, fase lunar e índice de dispersão populacional.   

O teste não-paramétrico de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado na avaliação de 

independência entre a porcentagem de recaptura entre áreas amostrais, de capturas em função da 

cobertura do dossel, do número de visualização de quirópteros por esforço de observação, da 

proporção de escape de indivíduos capturados e proporção de vistorias por indivíduos que 

detectaram a rede. De forma semelhante, o teste Kruskal-Wallis foi aplicado na avaliação da 

diferença entre pares de amostras independentes, como o número de capturas em função do 
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número de deslocamentos do conjunto de redes na área amostral, total de horas de captura, da 

altura da rede, altitude dos pontos amostrais, densidade do sub-bosque, e altura do dossel.  

O coeficiente de correlação de Pearson (r) foi utilizado na avaliação entre o esforço e o 

sucesso amostral, e a suficiência amostral, considerando uma probabilidade de 90%, foi estimada 

com base na porcentagem do erro de amostragem (máximo de 15% da média de capturas), para o 

número de noites e redes utilizadas (COCHRAN, 1977).  

A análise de variância (ANOVA) foi utilizada como teste paramétrico na avaliação da 

atividade de quirópteros em função de variáveis como média de temperatura, umidade relativa e 

nebulosidade. 

Todos os índices populacionais e testes de significância foram desenvolvidos pelos 

programas estatísticos PAST (version 2.04; HAMMER; HARPER; RYAN, 2001), Statistical 

Analysis System (version 8.2; SAS INSTITUTE, 2002), e Ecological Methodology (version 5.1; 

KENNEY; KREBS, 1998), para um limite de confiança de 0,5. 

 

2.3 Resultados  

 

2.3.1 Estudo populacional 

 

2.3.1.1 Dados populacionais observados 

 

Durante o período de amostragem foi registrada a presença de 14 espécies distribuídas 

entre cinco subfamílias e duas famílias: Phyllostomidae e Vespertilionidae. Na primeira, foram 

registradas as subfamílias: Glossophaginae [Anoura caudifer (É. Geoffroy St.-Hilaire, 1818), 

Anoura geoffroyi Gray, 1838, e Glossophaga soricina (Pallas, 1766)]; Carolliinae [Carollia 

perspicillata (Linnaeus, 1758)]; Phyllostominae [Chrotopterus auritus (W. Peters, 1856), e 

Micronycteris microtis Miller, 1898] (Figura 11); Stenodermatinae [Artibeus lituratus (Olfers, 

1818), Artibeus planirostris (Spix, 1823), Chiroderma doriae (O. Thomas, 1891), Platyrrhinus 

lineatus (É. Geoffroy St.-Hilaire, 1810), e Sturnira lilium (É. Geoffroy St.-Hilaire, 1810)]; e 

Desmodontinae [Desmodus rotundus (É. Geoffroy St.-Hilaire, 1810)] (Figura 12). Na segunda: 

Vespetilioninae [Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826)]; e Myotinae [Myotis riparius Handley, 

1960] (Figura 13). 
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Figura 11 - Quirópteros filostomídeos, registrados através de delineamento sistemático em sub-bosque florestal. 

Legenda: a-c, Glossophaginae (a, Anoura caudifer; b, Anoura geoffroyi; c, Glossophaga soricina); d, 
Carolliinae (Carollia perspicillata); e-f, Phyllostominae (e, Chrotopterus auritus; f, Micronycteris 
microtis) 
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Figura 12 - Quirópteros filostomídeos, registrados através de delineamento sistemático em sub-bosque florestal. 

Legenda: a-e, Stenodermatinae (a, Artibeus lituratus; b, Artibeus planirostris; c, Chiroderma doriae; d, 
Platyrrhinus lineatus; e, Sturnira lilium); f, Desmodontinae (Desmodus rotundus) 
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Figura 13 - Quirópteros vespertilionídeos, registrados através de delineamento sistemático em sub-bosque florestal. 

Legenda: a, Vespertilioninae (Lasiurus blossevillii); b, Myotinae (Myotis riparius) 

 

O número total de indivíduos capturados foi 163, dos quais 29 foram recapturas (Tabela 

5), que foram consideradas apenas nas estimativas de tamanho e densidade populacionais, tendo 

sido excluídas das demais análises. A localidade com maior número de capturas foi o EUC (58), 

seguido da FES (53). No CER foram obtidas apenas 23 capturas.  

Como consequência do baixo número de capturas obtidas durante o estudo, a sucesso 

amostral foi baixo em todos as localidades. Assim, o menor sucesso de amostragem foi obtido no 

CER (6,2 x 10-4 ind.h.m2), ainda que este tenha sido pouco distinto do obtido nas outras duas 

localidades, EUC e FES, ou na paisagem (somatória das três localidades), nas quais foram 

capturados 1,3 x 10-3 (EUC), 1,2 x 10-3 (FES) e 1,0 x 10-3 (paisagem), respectivamente. 

Os jovens e senis representaram 14% e 4% da comunidade total, respectivamente, e a 

maioria dos indivíduos capturados foram fêmeas (53%), das quais, 39% estava em período 

reprodutivo. A razão sexual entre macho e fêmea (M:F), determinada para as espécies 

dominantes e comuns, tendeu a ser de 1:1, com exceção às M. microtis (2:1) e A. caudifer, das 

quais todos os indivíduos capturados foram fêmeas. 

Os dados biológicos e reprodutivos dos indivíduos capturados não foram avaliados neste 

estudo, por fugir dos objetivos propostos, porém, as proporções observadas para as três 

localidades avaliadas e para a somatória delas foi resumida na Tabela 13 (Anexo II). 
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Tabela 5 – Ocorrência e abundância (capturas e recapturas) específicas para as localidades amostrais avaliadas pelo 
método sistemático de amostragem 

Táxon Abundância (N capturas / N recapturas) 
Phyllostomidae CER EUC FES Total 
Anoura caudifer (É. Geoffroy St.-Hilaire, 1818) 3 / 0 1 / 0 5 / 0 9 / 0 
Anoura geoffroyi Gray, 1838 1 / 0 0 0 1 / 0 
Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 0 0 1 / 0 1 / 0 
Artibeus planirostris (Spix, 1823) 0 0 1 / 0 1 / 0 
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 9 / 8  13 / 4 16 / 12 38 / 24 
Chiroderma doriae (O. Thomas, 1891) 3 / 0 0 0 3 / 0 
Chrotopterus auritus (W. Peters, 1856) 0 4 / 0 6 / 2 10 / 2 
Desmodus rotundus (É. Geoffroy St.-Hilaire, 1810) 1 / 0 20 / 1 5 / 0 26 / 1 
Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 1 / 0 8 / 0 9 / 1 18 / 1 
Micronycteris microtis Miller, 1898 4 / 1 2 / 0 5 / 0 11 / 1 
Platyrrhinus lineatus (É. Geoffroy St.-Hilaire, 
1810) 

0 1 / 0 0 1 / 0 

Sturnira lilium (É. Geoffroy St.-Hilaire, 1810) 0 6 / 0 4 / 0 10 / 0 
Vespertilionidae     
Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826) 0 3 / 0 0 3 / 0 
Myotis riparius Handley, 1960 1 / 0 0 1 / 0 2 / 0 
Total 23 / 9 58 / 5 53 / 15 134 / 29 

Notas: Os valores de riqueza estimados foram obtidos a partir do método Jackknife, para um limite de confiança de 
95%.  
Legenda: CER, cerradão; EUC, eucalipto; FES, floresta estacional semidecidual; Des. Pad., desvio padrão da 
riqueza média estimada.  

 

2.3.1.2 Riqueza e composição de espécies 

 

A riqueza obsevada (14 espécies) ficou no intervalo inferior da estimada para as áreas 

florestais que, calculada pelo método Jacknife, foi de 18 espécies, podendo variar de 14 a 22, 

dentro do intervalo de confiancia e para um erro amostral de 5%. 

A última espécie foi capturada na 41ª noite de amostragem, ampliando a possibilidade de 

novos registros a partir de um aumento no número de noites de captura, como representado nas 

curvas de riqueza traçadas para o período total de amostragem (Figura 14), em que se observa 

uma tendência ao distanciamento entre as estimativas e seus respectivos valores de desvio 

padrão. Para a última noite, o desvio foi de 1,89. 

Na representação gráfica (Figura 15) do esforço em número de capturas, também não 

houve uma tendência à estabilidade da curva, na 168a captura, e, através do método de Cain, 
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estimou-se que um esforço mínimo de 34 ou 71 capturas seria necessário para que 90% ou 95% 

das espécies passíveis de captura pudessem ser registradas em estudo anual para as áreas 

florestais, por meio do delineamento sistemático, e estes valores mínimos de captura foram 

correspondentes aos esforços mínimos de 38.880 h.m2 ou 68.040 h.m2, respectivamente. 

 

 
Figura 14 - Riqueza observada e estimada em função do esforço amostral em noites de captura. Os pontos 

correspondem aos valores observados, através dos quais foi definida a curva de tendência para o 
crescimento (linha tracejada). As linhas contínuas representam a riqueza estimada pelo método 
Jackknife (linha central), com seus respectivos desvios padrões 

 

Embora o número de indivíduos capturados no CER tenha sido a metade do valor obtido 

durante o estudo populacional nas outras duas localidades, EUC e FES (Tabela 5), os valores de 

riqueza observada e prevista não diferiram significativamente entre os fragmentos florestais. 

Os valores de riqueza observados nas diferentes localidades e na somatória destas 

estiveram no limite inferior dos valores de riqueza estimados, representando, aparentemente, uma 

subamostragem em todos os casos. Porém, estes valores podem ser tratados como elevados se 

considerada a razão de uma espécie nova para cada quatro indivíduos capturados (1:4) no CER, e 

de um para sete (1:7), nas localidades EUC e FES, indicando uma riqueza possivelmente elevada 

no interior dos fragmentos florestais, apesar de uma baixa densidade populacional (assunto que 

será abordado posteriormente). 

Os valores estimados de riqueza e o padrão da curva de esforço temporal (noites) para as 

localidades, apresentaram o mesmo perfil obtido para a somatória das três áreas amostrais, sem 

que uma estabilidade tivesse sido atingida (Figura 16). As localidades CER e FES, apresentaram 
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uma maior tendência ao registro de novas espécies, com o acréscimo do esforço amostral, fato 

perceptível pelos valores superiores de desvio padrão (Tabela 6) e pelo maior distanciamento 

entre as curvas de tendência para a riqueza observada e estimada (Figura 16a,c). 

A curva de riqueza, observada para o EUC, apresentou o menor valor de desvio padrão  e 

acompanhou a tendência da inferior estimada (Figura 16b), o que pode indicar uma menor 

probabilidade de registro de novas espécies em função do esforço temporal, se comparado às 

outras duas localidades florestais.  

 

 
Figura 15 - Riqueza total observada em função do esforço amostral em número de capturas, e esforço mínimo de 

captura estimado para o estudo populacional de quirópteros pelo método sistemático de amostragem em 
áreas florestais. Os pontos se referem aos valores observados, através dos quais foi definida a curva de 
tendência para o crescimento (linha contínua). As retas pontilhadas se referem às estimativas de tempo 
mínimo pelo método de Cain, sobre 100% (a1,2) e 50% (b1,2) da riqueza observada, com suas projeções 
ao eixo x (a3 e b3) correspondendo aos esforços mínimos necessários para o registro de 90% ou 95% das 
espécies de quirópteros 

 

Tabela 6 - Valores observados e estimados de riqueza no estudo populacional de quirópteros de sub-bosque pelo 
método sistemático de amostragem em diferentes áreas de amostragem 

Áreas 
Indivíduos 

(n) 
Riqueza 

observada (n) 
Riqueza média 

estimada / Des. Pad. 
Limite de confiança para a 
riqueza estimada (n) 

CER 23 8 12 / 2,17 7 a 16 
EUC 58 9 11 / 1,28 8 a 14 
FES 53 10 13 / 1,51 10 a 16 
Total 134 14 18 / 1,89 14 a 22 

Notas: Os valores de riqueza estimados foram obtidos a partir do método Jackknife, para 95% de limite de confiança.  
Legenda: CER, cerradão; EUC, eucalipto; FES, floresta estacional semidecidual; Des. Pad., desvio padrão da 
riqueza média estimada.  



 

 

69 

 
Figura 16 - Valores de riqueza observada e estimada em relação ao esforço em noites de captura, para as áreas de 

cerradão (a), eucalipto (b) e floresta estacional semidecidual (c). Os pontos correspondem aos valores 
observados, através dos quais foi definida a curva de tendência para o crescimento (linha tracejada). As 
linhas contínuas representam a riqueza estimada pelo método Jackknife (linha central) com seus 
respectivos desvios padrões) 
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A Figura 17 representa as curvas de riqueza observadas, referentes ao número de capturas 

como unidade de esforço amostral. Nestas curvas, o CER passou a apresentar um perfil mais 

próximo ao do EUC, com maior tendência à estabilidade, e valor mínimo de 18 capturas para o 

registro de 95% da riqueza observada num estudo anual, correspondente a 50% das capturas 

efetuadas. Os esforços mínimos estimados para a FES e para o EUC (localidades com número de 

capturas semelhante) foram de 29 e 32 indivíduos, respectivamente, que correspondem a 41% e 

50% do total de capturas efetivadas nessas localidades. Em termos de esforço amostral, 35.640 

h.m2 seria o esforço mínimo para as localidades CER e FES, e 16.200 h.m2 para a FES. 

Seis espécies foram registradas exclusivamente a partir de uma ou outra localidade: A. 

geoffroyi e C. doriae, no CER; P. lineatus e L. blossevillii, no EUC; e as duas espécies de 

Artibeus, que estiveram presentes apenas na FES. Apesar da “ausência” destas espécies para uma 

ou outra localidade, que resultou em uma redução de riqueza de 35,7%, em relação à riqueza 

observada em escala regional (soma das três localidades), a composição de espécies entre as 

localidades foi semelhante, como demonstrado posteriormente na seção 2.3.1.4, pelo índice de 

diversidade de Wittaker.  

 

2.3.1.3 Padrões de abundância e freqüência de ocorrência populacional 

 

A diferença observada do número de capturas, entre espécies ativas no sub-bosque 

florestal, durante o período deste estudo (FREQ Procedure; SAS, F = 105,2298; P < 0,0001), 

indicou um padrão heterogêneo na comunidade, constituída por três classes distintas de 

abundância relativa (Figura 18): a primeira (dominante), formada pelas espécies que tiveram IAR 

superior a 0,1 (3 espécies; 21,4%); a segunda (comum), composta pelas espécies com IAR entre 

0,05 e 0,1 (4 espécies; 28,7%); e a terceira (pouco comum), composta pelas espécies que tiveram 

IAR inferior a 0,05 (7 espécies; 50%). Cada espécie pertencente as primeira e segunda classes de 

abundância, faz parte de uma subfamília, com exceção das M. microtis e C. auritus, que são da 

subfamília Phyllostominae, e apresenta uma guilda alimentar primária distinta (na sequência: 

frugívora, sanguívora, nectarívora, insetívora e carnívora), exceto as G. soricina e A. caudifer, 

primariamente  nectarívoras. 
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Figura 17 - Riqueza observada em relação ao esforço em número de capturas, pelo método sistemático de 

amostragem nas áreas florestais de cerradão (a), eucalipto (b) e floresta estacional semidecidual (c). Os 
pontos se referem aos valores observados, através dos quais foi traçada a curva de tendência para o 
crescimento (linha contínua). As retas pontilhadas se referem às estimativas de tempo mínimo, pelo 
método de Cain, sobre 100% (a1,2) e 50% (b1,2) da riqueza observada, com suas projeções ao eixo x (a3 
e b3), correspondendo aos esforços mínimos necessários para o registro de 90% ou 95% das espécies de 
quirópteros destas localidades 
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Figura 18 - Índice de abundância relativa (IAR) e respectivas variâncias para as espécies registradas em sub-bosque 

florestal, pelo método sistemático de amostragem. Legenda: CAPER, Carollia perspicillata; DEROT, 
Desmodus rotundus; GLSOR, Glossophaga soricina; MIMIC, Micronycteris microtis; STLIL, Sturnira 
lilium; CRAUR, Chrotopterus auritus; ANCAU; Anoura caudifer; CHDOR, Chiroderma doriae; 
LABLO, Lasiurus blossevillii; MYRIP, Myotis riparius; ARLIT, Artibeus lituratus; ARPLA, Artibeus 
planirostris; ANGEO, Anoura geoffroyi; PLLIN, Platyrrhinus lineatus 

 

A maior parte das espécies não diferiu significativamente em número de capturas entre o 

período seco e chuvoso e/ou não tiveram número de capturas suficiente para uma análise, 

influenciando o índice de similaridade Morisita, entre períodos, em 0,864. Dentre as exceções, 

estiveram as espécies S. lilium, com 90% dos indivíduos capturados na estação chuvosa (FREQ 

Procedure; SAS, F = 6,4000, p < 0,05), C. auritus (FREQ Procedure; SAS, F = 5,3333, p < 0,05) 

e C. perspicillata (FREQ Procedure; SAS, F = 6,4516, p < 0,05), que foram mais abundantes no 

período seco, no qual 80% e 63,1% dos indivíduos foram respectivamente capturados.  

Os indivíduos da espécie C. auritus foram capturados em horários com temperatura de 

16,5oC, similar à média da seca, e umidade de 89,9%, superior à média do período. A C. 

perspicillata foi capturada nos horários em que as médias de temperatura e umidade, 18,6Co e 

89%, respectivamente, foram superiores às registradas no período seco e similares à média obtida 

no estudo. Já, a maioria dos indivíduos da espécie S. lilium foi capturada nos horários em que as 

médias de temperatura (21 Co) e umidade (94,8%) foram superiores às médias gerais registradas 

no estudo e àquelas correspondentes ao período chuvoso.  

Entre os fragmentos florestais, a abundância das espécies diferiu significativamente 

(FREQ Procedure; SAS, F = 43,1327; P < 0,0001). Algumas apresentaram padrões de 

abundância distintos para cada localidade (Figura 19), como foi o caso da M. microtis, 
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responsável por 17,4% da amostra no CER e por apenas 9,4% na FES, e da D. rotundus, que 

correspondeu a 4,3% da abundância do CER, 34,5% do EUC, e 11% da FES. Ainda, dentre as 

espécies dominantes, destacou-se a C. perspicillata, por ter sido mais abundante no CER (39%) e 

na FES (35%), deixando a posição de dominância para a D. rotundus no EUC (Figura 19b), onde 

correspondeu a apenas 16,6% das capturas.  

A partir de uma avaliação em nível regional, as espécies de Phyllostominae, C. auritus e 

M. microtis, representaram 7,4% e 8,2% do total de capturas, respectivamente, e semelhante ao 

observado para as espécies S. lilium e A. caudifer. Como citado anteriormente, a M. microtis foi 

bem representativa tanto para o CER quanto para a FES. A C. auritus, por sua vez, correspondeu 

a 11,3% das capturas na FES. 

Um dos problemas de se considerar exclusivamente o IAR é atribuir uma importância 

maior as espécies que apresentam um número de capturas elevado, porém restritos a poucas 

noites de amostragem, como é o caso da G. soricina. Esta, por exemplo, ocupou a terceira 

posição em dominância pelo IAR (Figura 18), porém suas capturas se concentraram em apenas 

nove noites (12,5%), o que a colocou, proporcionalmente, na sétima posição de dominância, se 

considerada a freqüência de ocorrência com que ela apareceu na amostra (Figura 20).  

O IFO, desta forma, demonstrou um padrão de dominância para a somatória das áreas 

florestais um pouco diferente do observado pelo índice de abundância relativa (Figura 20). C. 

perspicillata e D. rotundus, além de serem as espécies mais abundantes ao longo do estudo 

populacional, foram as de maior frequência de ocorrência. S. lilium, com abundância igual à de 

C. auritus, teve uma freqüência de ocorrência pouco inferior a deste carnívoro, e igual à da G. 

soricina. De forma inversa, C. auritus e A. caudifer foram mais representativas na comunidade 

pela freqüência do que pela abundância.  

Para o CER, a representatividade das espécies pelo IFO foi semelhante à obtida pelo IAR 

estimado para a mesma localidade, com C. perspicillata sendo a espécie mais frequente, seguida 

por M. microtis, C. doriae e A. caudifer. Já, para o EUC e a FES, as espécies G. soricina e S. 

lilium foram menos frequentes do que abundantes, enquanto que os filostomíneos C. auritus e M. 

microtis foram mais freqüentes do que abundantes (Figura 21), seguindo o mesmo perfil de 

dominância pelo IFO observado da soma das áreas florestais. 
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Figura 19 - Índice de abundância relativa (IAR) para as espécies registradas no cerradão (a), eucalipto (b) e floresta 

estacional semidecidual (c). Legenda: CAPER, Carollia perspicillata; DEROT, Desmodus rotundus; 
GLSOR, Glossophaga soricina; MIMIC, Micronycteris microtis; STLIL, Sturnira lilium; CRAUR, 
Chrotopterus auritus; ANCAU; Anoura caudifer; CHDOR, Chiroderma doriae; LABLO, Lasiurus 
blossevillii; MYRIP, Myotis riparius; ARLIT, Artibeus lituratus; ARPLA, Artibeus planirostris; 
ANGEO, Anoura geoffroyi; PLLIN, Platyrrhinus lineatus 
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Figura 20 - Índice de frequência de ocorrência (IFO) das espécies registradas para as áreas de estudo a partir do 

esforço em noites de amostragem. Legenda: CAPER, Carollia perspicillata; DEROT, Desmodus 
rotundus; MIMIC, Micronycteris microtis; CRAUR, Chrotopterus auritus; ANCAU; Anoura caudifer; 
STLIL, Sturnira lilium; GLSOR, Glossophaga soricina; CHDOR, Chiroderma doriae; MYRIP, Myotis 
riparius; LABLO, Lasiurus blossevillii; ARLIT, Artibeus lituratus; ARPLA, Artibeus planirostris; 
ANGEO, Anoura geoffroyi; PLLIN, Platyrrhinus lineatus 

 

O índice de uniformidade de Camargo, apresentado pela comunidade, foi baixo (0,442), 

reforçando a heterogeneidade caracterizada pela presença de poucas espécies dominantes, várias 

comuns e incomuns, influenciado, ainda, pela presença de espécies únicas de uma ou outra 

localidade. Quando tratadas isoladamente, as localidades apresentaram os valores de 

uniformidade um pouco acima da média, mas, comparativamente, o EUC demonstrou uma 

uniformidade inferior (0,513) àquela estimada para os fragmentos nativos, CER (0,570) e FES 

(0,635). 

A uniformidade apresentada pela comunidade total foi semelhante para o período seco 

(0,570) e chuvoso (0,528), com um pequeno decréscimo na estação das chuvas, padrão este, que 

pode ser observado também nas localidades EUC (0,613 e 0,597) e FES (0,623 e 0,592), 

isoladamente. Já, no CER, a diferença foi mais pronunciada e inversa (0,631 e 0,767), com maior 

uniformidade obtida para o período chuvoso. 
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Figura 21 - Índice de frequência de ocorrência (IFO) das espécies registradas para o cerradão (a), eucalipto (b) e 

floresta estacional semidecidual (c) a partir do esforço em noites de amostragem. Legenda: CAPER, 
Carollia perspicillata; DEROT, Desmodus rotundus; MIMIC, Micronycteris microtis; CRAUR, 
Chrotopterus auritus; ANCAU; Anoura caudifer; STLIL, Sturnira lilium; GLSOR, Glossophaga 
soricina; CHDOR, Chiroderma doriae; MYRIP, Myotis riparius; LABLO, Lasiurus blossevillii; 
ARLIT, Artibeus lituratus; ARPLA, Artibeus planirostris; ANGEO, Anoura geoffroyi; PLLIN, 
Platyrrhinus lineatus 
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2.3.1.4 Diversidade 

 

A diversidade alfa, estimada pelo índice de Shannon-Wiener (H) para a somatória das 

áreas amostrais, foi de 2,098, estimulada pelos valores intermediários de riqueza e uniformidade, 

obtidos durante o estudo populacional, e intermediária aos valores obtidos para os períodos seco 

(1,884) e chuvoso (2,106). A Tabela 7 resume estes e os demais índices populacionais estimados 

para as diferentes localidades e para a somatória das localidades, como unidade florestal única e 

para a diversidade beta (entre localidades), como parâmetros de diversidade. 

A diversidade estimada pelo índice de Margalef, por sua vez, resultou na menor diferença 

entre a diversidade estimada para as localidades CER e FES (1,54%), EUC e FES (13,1%), se 

comparada às reduções de 12,47% e 20,2%, estimadas com a aplicação do índice Shannon-

Wiener, respectivamente. Ao contrário, o índice de Margalef intensificou a diferença de 

diversidade entre o CER e o EUC, em 25,4%, com a menor diversidade estimada para o EUC. 

Em escala regional, houve um acréscimo de 17% sobre a diversidade obtida para a FES, valor 

este superior ao acréscimo de 5% pelo índice de Shannon-Wiener. 

 

Tabela 7 - Valores observados e estimados de riqueza, diversidade e similaridade pelo estudo populacional de 
quirópteros de sub-bosque, pelo método sistemático de amostragem em diferentes áreas de amostragem e 
escala da paisagem florestal 

Áreas CER EUC FES 
Entre 
locais 

Soma de 
locais 

Riqueza observada 8 9 10 - 14 

Riqueza estimada (Jackknife) 
12  

(7-16) 
11  

(8-14) 
13  

(10-16) 
- 

18  
(14-22) 

Uniformidade (Camargo) 0,570 0,513 0,635 - 0,442 
Diversidade alfa (Shannon-Wiener) 1,748 1,595 1,997 - 2,098 
Diversidade alfa (Margalef) 2,232 1,970 2,267  2,654 
Diversidade beta (Whittaker) - - - 0,0556 - 

CER 1 0,4444 0,8496 - - 
EUC 0,4444 1 0,6776 - - 

Similaridade (Morisita-
Horn) 

FES 0,8496 0,6776 1 - - 

Notas: Os valores de riqueza estimados foram obtidos a partir do método Jackknife, com um limite de confiança de 
95%.  
Legenda: CER, cerradão; EUC, eucalipto; FES, floresta estacional semidecidual. 
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Comparando as três localidades, a diversidade beta foi estimada em 0,0556, pelo 

estimador Whittaker, demonstrando uma semelhança grande entre a composição de espécies. 

Mas, apesar da semelhança entre fragmentos florestais, quando estimadas as diversidades alfa 

para cada localidade, foi obtido maior índice Shannon-Wiener para FES (1,997) e CER (1,623), 

sendo a diversidade no EUC um pouco inferior (1,595) se comparada aos fragmentos nativos. 

Assim mesmo, todas as estimativas de diversidade foram inferiores à diversidade da paisagem, na 

qual a riqueza foi elevada pela soma das espécies únicas entre localidades, apesar da menor 

uniformidade, quando se igualou os fragmentos unicamente pelo aspecto florestal, passando a se 

considerar as três localidades como réplicas.  

A similaridade estimada pelo método Morisita-Horn, por sua vez, indicou que a 

semelhança entre localidades foi influenciada, primariamente, pela riqueza do ecossistema 

florestal, sendo que as maiores similaridades foram obtidas entre os fragmentos de floresta nativa, 

CER e FES, e, secundariamente, pela estrutura florestal vertical e/ou dimensão dos fragmentos 

(EUC e FES). A menor similaridade foi obtida entre o CER e o EUC, extremos de altura de 

dossel, continuidade da cobertura de dossel e densidade de sub-bosque. 

 

2.3.1.5 Tamanho e densidade populacional 

 

O sucesso amostral total foi relativamente baixo (1,048 x 10-3 ind.h.m2), mas a taxa de 

recaptura foi elevada (17,8%) e significativamente distinta entre as localidades (Kruskal-Wallis; 

PAST, H = 7,734; P < 0,05), sendo que as obtidas para a FES e o CER foram de 22,0% e 28,1%, 

respectivamente, e maiores do que a obtida para as áreas florestais juntas. No EUC, as recapturas 

corresponderam a apenas 7,9%. A recaptura de C. perspicillata foi de 38,7%. 

A menor comunidade foi obtida para o CER, onde 55 indivíduos (variância de 35 a 137 

indivíduos para um limite de confiança de 95%), independente da espécie, foram estimados para 

ocorrer dentro da área amostral. Uma maior precisão nas estimativas do limite de confiança de 

tamanho populacional foi igualmente obtida para a FES, onde 124 indivíduos (87 a 213 

indivíduos) foram previstos para ocorrer dentro da área amostral, tendo sido, o tamanho da 

comunidade estimado para esta localidade, superior ao do CER. Para o EUC, foi estimado um 

número maior de indivíduos (n = 351), porém, devido à baixa taxa de recaptura obtida nesta 
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localidade, a precisão na estimativa dos valores de confiança limites foram menores, resultando 

em uma maior amplitude nas previsões de tamanho populacional, de 233 a 711 indivíduos.  

A partir do conhecimento do número esperado de indivíduos por área amostral, os valores 

de densidade populacional puderam ser estimados. O CER apresentou uma densidade de 7 

indivíduos/ha (4 a 17); a FES, 15 indivíduos/ha (10 a 26); e o EUC, 43 indivíduos/ha (28 a 86).  

A população de C. perspicillata apresentou correlação positiva entre o número de animais 

previamente marcados em relação aos marcados em quase todas as localidades (Figura 22), 

exceto no CER, possibilitando a estimativa de tamanho das populações, em 10 (6 a 37), 26 (18 a 

48) e 20 indivíduos (14 a 33) para as localidades CER, EUC e FES, respectivamente. Estes 

tamanhos estimados, por sua vez, possibilitaram a estimativa das densidades populacionais de 1, 

2 e 3 indivíduos/ha (limite máximo de 6 para o EUC), de acordo com a localidade amostrada, e, 

considerando a somatória das localidades, a densidade da espécie permaneceu na média da 

estimada individualmente, para as localidades, de 2 indivíduos/ha, podendo variar de 1 a 3 

indivíduos/ha.  

O tamanho populacional das demais espécies registradas para as localidades não puderam 

ser estimados, pela ausência ou baixa taxa de recaptura obtida durante o estudo, sugerindo que 

um maior esforço amostral seja necessário para que estas populações possam ser quantificadas. 

 

2.3.1.6 Padrão de uso da área amostral 

 

Outras inovações da amostragem sistemática para o estudo populacional de quirópteros, 

além da estimativa de densidade populacional, foram a descrição do padrão de distribuição e a 

forma de uso da área de amostragem pelos indivíduos (distribuição horizontal), possibilitando a 

correlação entre este aspectos e as diversas variáveis vegetacionais e topográficas, que pode 

proporcionar uma melhor compreensão da forma com que a comunidade e/ou suas populações 

interagem com o ecossistema florestal.  

O padrão espacial de distribuição da comunidade de quirópteros do CER foi agrupado (Id 

= 0,5038; χ2 = 91,176; p < 0,01), com a maioria das capturas tendo ocorrido no quadrante sudeste 

da área amostral (Figura 23), que correspondeu à porção mais elevada do terreno, de baixa 

declividade (topo do morro), com um dossel florestal mais elevado e o sub-bosque pouco denso 

(área de transição do cerradão para a floresta estacional semidecidual de encosta e ripária). Os 
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pequenos agrupamentos isolados, apresentados na matriz de distribuição a sudoeste e oeste, não 

puderam ser associados à oferta local de recursos, já que as espécies capturadas nestes pontos 

apresentam hábitos alimentares distintos (G. soricina, C. perspicillata e M. microtis), porém 

podem estar relacionados à proximidade de abrigos diurnos e/ou noturnos na vegetação. 

 

 
Figura 22 - Regressão linear obtida a partir do estimador Schumacher para o tamanho populacional de Carollia 

perspicillata em EUC (a), FES (b), ou para a somatória das áreas amostrais (c) 

 

No EUC (Id = 0,5064; χ2 =121,500; p < 0,001) e na FES (Id = 0,5038; χ2 =106,000; p < 

0,001), também foi observado um padrão de distribuição agregado (Figura 24). Nesta localidade, 

entretanto, a declividade ao longo da área amostral foi pouco pronunciada em relação ao CER e a 
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FES, havendo uma tendência maior dos agrupamentos de sul a leste e ao norte da área amostral, 

com poucas capturas ocorridas na porção central e na sudoeste, que foram os locais com um sub-

bosque mais denso (Figura 24a). 

 

 
Figura 23 - Matriz de distribuição da comunidade de quirópteros na área amostral do cerradão, demonstrando o perfil 

de uso da localidade durante o período de estudo. Os valores apresentados na barra lateral correspondem 
ao número médio de indivíduos capturados 

 

 
Figura 24 - Matriz de distribuição da comunidade de quirópteros na área amostral do eucalipto (a) e da floresta 

estadual semidecidual (b), demonstrando o perfil de uso da localidade durante o período de estudo. Os 
valores apresentados, na barra lateral, correspondem ao número médio de indivíduos capturados 

 

Na área amostral FES, assim como em CER, o padrão de uso da área esteve relacionado 

principalmente a declividade. Houve uma maior agregação formando um corredor no sentido 
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oeste-centro-noroeste (Figura 24b), com poucas capturas realizadas nas porções sul, onde a 

declividade foi mais acentuada e o sub-bosque fechado por lianas e espécies arbustivas de copa 

frondosa; e norte, onde a declividade foi mais acentuada e a densidade do sub-bosque menor.  

Avaliando o padrão de distribuição populacional para a C. perspicillata no CER e no 

EUC, o mesmo perfil agregado, observado para a comunidade total das diferentes localidades, foi 

observado (Figura 25a,b), com Id de 0,5045 (χ2 = 85,118; p < 0,01) e 0,5237 (χ2 = 118,059; p < 

0,001) para o CER e o EUC, respectivamente. Na FES, entretanto, o padrão de distribuição da 

espécie foi uniforme (Id = -0,0930; χ2 = 51,538, p = 0,60783) ao longo do corredor identificado 

pelo perfil geral de distribuição dos quirópteros nesta área amostral (Figura 25c).  

 

 
Figura 25 - Matriz de distribuição da população da Carollia perspicillata, na área amostral de cerradão (a), eucalipto 

(b) e floresta estadual semidecidual (c), demonstrando o perfil de uso da localidade durante o período de 
estudo. Os valores apresentados, na barra lateral, correspondem ao número médio de indivíduos 
capturados 
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  Ao contrário da C. perspicillata, a espécie G. soricina apresentou um padrão de 

distribuição agregado (Figura 26) tanto para a área amostral do EUC (Id = 0,5367; χ2 = 104,000, 

p < 0,001) quanto para a da FES (Id = 0,5853; χ2 = 158,000, p < 0,001). 

 

 
Figura 26 - Matriz de distribuição da população da Glosssophaga soricina, na área amostral de eucalipto (a) e na 

floresta estadual semidecidual (b), demonstrando o perfil agregado de uso da localidade durante o 
período de estudo. Os valores apresentados, na barra lateral, correspondem ao número médio de 
indivíduos capturados 

 

Nas áreas do EUC e da FES foram, ainda, determinados os padrões de distribuição para a 

D. rotundus e a C. auritus, respectivamente. O morcego-vampiro (D. rotundus) apresentou Id = 

0,5125 (Id = 0,5125; χ2 = 104,333; p < 0,001), descrevendo um padrão agregado de uso da área 

amostral do EUC (Figura 27a), enquanto que a espécie C. auritus teve um padrão de distribuição 

casual para a FES (Id = 0,1564; χ2 = 62,000; p = 0,24055). Entretanto, através da matriz de 

distribuição (Figura 27b), verificou-se que o perfil de uso da área pela C. auritus, embora 

estimado com base em apenas oito capturas e devendo, portanto, ser interpretado com cautela, foi 

restrito às adjacências da encosta e ao paredão do Morro Grande (na extremidade de noroeste a 

oeste da área amostral), onde a vegetação se apresenta melhor estruturada, caracterizada por um 

dossel mais elevado, menos descontínuo, e um sub-bosque pouco denso. 
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Figura 27 - Matriz de distribuição da população da Desmodus rotundus, no eucalipto (a), e da Chrotopterus auritus, 

na floresta estadual semidecidual (b), demonstrando o perfil agregado e casual de uso das localidades 
durante o período de estudo. Os valores apresentados, na barra lateral, correspondem ao número médio 
de indivíduos capturados 

 

2.3.2 Estudo metodológico  

 

2.3.2.1 Variáveis espaço-temporais 

 

As variáveis espaço-temporais, como o número de movimentos da unidade amostral e de 

noites de captura, o número de horas de captura e o distanciamento entre as redes na unidade 

amostral, foram tomadas como medidas para a análise do melhor delineamento a ser utilizado, 

aplicando-se a amostragem sistemática na obtenção de dados populacionais e de distribuição da 

quiropterofauna de interior florestal. 

No EUC, foi obtida uma correlação linear positiva (r = 0,58; p =  0,018515) entre o 

acréscimo de noites e o número de capturas por noite de amostagem (Figura 28), enquanto que, 

para as demais localidades ou para a paisagem, as variáveis não foram significativamente 

correlacionadas. Apesar das capturas se manterem com o acréscimo do esforço, a tendência foi 

para uma correlação negativa em FES e positiva no CER e na paisagem. O sucesso de captura 

também não teve diferença significativa com aumento de noites de amostragem na mesma 

localidade (variação de 9,5 x 10-4 a 8,5 x 10-4).  

O deslocamento da unidade amostral sobre as quatro posições resultou em um acréscimo 

significativo no número acumulado de capturas entre semanas de amostragem (Kruskal-Wallis; H 
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= 15,18; p < 0,001), nas ordens de 50%, 75% e 38%, para o primeiro, segundo e terceiro 

movimentos, respectivamente. Porém, a redução de quase 50% no acréscimo de capturas, após o 

terceiro movimento, pode estar indicando que, a partir de cinco ou seis noites de amostragem na 

mesma localidade, com um intervalo de uma semana entre elas, haja uma tendência de 

estabilização ou mesmo decréscimo do número de capturas, possivelmente acompanhado de uma 

redução do sucesso amostral. 

 

 
Figura 28 - Correlação linear positiva entre o esforço amostral (16 noites) e o sucesso de captura de quirópteros na 

área de eucalipto, a partir do uso do método sistemático de amostragem 

 

Reforçando os benefícios amostrais da realização de quatro noites de captura com o 

movimento da unidade amostral, a Tabela 8 sintetiza os valores dos principais índices 

populacionais para o diagnóstico transcorrido de 12 a 48 noites de amostragem (de uma a quatro 

noites sequenciais, na mesma localidade, com intervalo de uma semana).   

 

Tabela 8 - Estimativas populacionais com o acréscimo de noites de captura sobre três áreas amostrais, seguindo o 
método sistemático de amostragem proposto por este estudo 

Noites de 
captura 
(n) 

Esforço 
(h.m2) 

Capturas 
(n) 

Sucesso 
amostral 

Riqueza 
observada 

Diversidade 
Shannon-
Wiener 

Uniformidade 
de Camargo 

12 38.880 41 9,5 x 10-4 10 1,902 0,532 
24 77.760 70 7,1 x 10-4 11 2,001 0,544 
36 116.640 121 8,3 x 10-4 13 2,087 0,470 
48 155.520 168 8,4 x 10-4 14 2,098 0,442 
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A análise de suficiência amostral para as localidades envolvidas neste estudo 

populacional, indicou que 37, 67 e 61 noites de amostragem seriam necessárias para a 

caracterização populacional de quirópteros nas áreas CER, EUC e FES, respectivamente. Assim, 

as 16 noites de amostragem, utilizando-se 12 redes-neblina através do procedimento 

metodológico proposto neste estudo, não foram suficientes para um estudo populacional 

satisfatório nestas localidades. De forma inversa, se mantidas as 16 noites, conforme especificado 

nos procedimentos metodológicos, estima-se que um total de 63 redes-neblina (CER), 31 (EUC) 

e 48 (FES) seriam necessárias para uma caracterização populacional mais acurada e precisa. 

Decidir entre o número de noites ou movimentos da unidade amostral, entretanto, não é o 

único problema existente quando se planeja um diagnóstico ambiental. Assim, o número de 

horas, em que as redes devem permanecer abertas, foi aqui avaliado pelo método sistemático de 

amostragem. 

Pelo teste Kruskal-Wallis (H = 13,53; p < 0,005), quando comparados os diferentes ¼ de 

horas da noite, verificou-se uma diferença significativa entre o número de capturas e o horário de 

amostragem, ocorrendo a maioria delas até às 21 horas (primeiro ¼ da noite), seguindo por um 

decréscimo das 21 horas até o amanhecer, na ordem de até 56%. Entre os três últimos ¼ da noite, 

não foi verificada diferença significativa no número de capturas, porém, pelos dados 

populacionais obtidos, a exclusão desses períodos no estudo populacional resultaria em perda de 

acurácia e precisão, com prejuízos significativos aos dados populacionais (Tabela 9), já que 

espécies que podem forragear apenas a partir das 21 horas deixariam de ser registradas e as 

registradas antes desse horário poderiam ter a abundância superestimada, já que 50% das 

espécies, assim como M. microtis e C. perspicillata tendem a apresentar um IAR até 34% maior 

no primeiro ¼ da noite. Mudanças na abundância poderiam, por sua vez, influenciar os índices de 

uniformidade e de diversidade. 

Tendo sido considerada apenas a variável espacial de distância entre as redes – excluindo 

a variável tempo e reduzindo o esforço para 77.760 h.m2, de forma a simular o uso de seis redes e 

igualar os espaçamentos de 25, 60 ou 95 m, – não foi obtida diferença significativa entre o 

número de capturas, ainda assim, os dados populacionais para os diferentes espaçamentos foram 

apresentados na Tabela 10, possibilitando a visualização de uma pequena tendência dos 

principais índices populacionais (riqueza, diversidade e densidade) e do sucesso amostral, 

superiores para o espaçamento de 60 metros entre redes.  
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Tabela 9 - Estimativas populacionais para diferentes classes horárias nas noites  de amostragem sobre os três 
fragmentos florestais avaliados 

Escala horária Capturas 
(n) 

Sucesso 
 amostral 

Riqueza  
observada 

Espécies  
únicas 

18h01 a 21h00 62 3,9 x 10-4 11 3 
21h01 a 00h00 45 2,9 x 10-4 7 0 
00h01 a 03h00 29 1,9 x 10-4 8 1 
03h01 a 06h00 27 1,7 x 10-4 7 1 
Total 163 1,0 x 10-3 14 5 
 

Escala horária Diversidade  
Shannon-Wiener 

Uniformidade  
de Camargo 

Densidade  
populacional (ind./ha) 

18h01 a 21h00 1,827 0,460 7 
21h01 a 00h00 1,499 0,505 5 
00h01 a 03h00 1,782 0,582 4 
03h01 a 06h00 1,685 0,608 3 
Total 2,098 0,442 20 
 

Tabela 10 – Estimativas populacionais médias para um esforço amostral de 77.760 h.m2, com mudanças no 
espaçamento entre seis redes-neblina, com feitos sobre o tamanho da área amostral em sub-bosque 
florestal 

Espaçamento 
entre redes 

Área amostral 
(ha) 

Capturas  
(n) 

Sucesso amostral 
(ind./h.m2) 

Riqueza 
observada (n) 

25 metros 0,735  21,25 (6,184) 0,00027 (7,68 x 10-5) 6,25 (2,63) 
60 metros 2,940 23,25 (8,016) 0,00029 (1,04 x 10-4) 6,75 (1,26) 
95 metros 6,615 22 (5,477) 0,00028 (6,88 x 10-5) 6,75 (2,22) 

 

Espaçamento  
entre redes 

Diversidade Sahnnon-
Wiener 

Uniformidade de 
Camargo 

Densidade 
(ind/ha) 

25 metros 1,454 (0,474) 0,586 (0,08) 28,85 (8,416) 
60 metros 1,572 (0,071) 0,588 (0,106) 7,9 (2,712) 
95 metros 1,491 (0,264) 0,533 (0,062) 2,33 (1,826) 

Nota: Os valores entre parênteses se referem ao desvio padrão estimado sobre quatro amostras de seis redes-neblina, 
tomadas ao acaso para os espaçamentos de 25 e 60 metros, e a todas as combinações possíveis para o 
espaçamento de 95 m. 

 

Em nível de ponto amostral, foi avaliado o sucesso amostral para os diferentes sentidos de 

rotação da rede (sentido norte-sul ou leste-oeste) e para a altura das capturas. Quanto a posição 

das redes nos pontos amostrais, não foi obtida diferença significativa para o CER e o EUC, 

porém, para a FES foi verificada uma diferença significativa entre as capturas em redes 

posicionadas em sentido inverso, tendo, o sucesso amostral, sido relativamente maior quando as 
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redes estavam armadas no sentido leste-oeste (FREQ Procedure; SAS, F = 10,7247, p < 0,05), 

correspondendo à capturas no sentido norte-sul.  

Para a altura das capturas, foi obtido maior sucesso na faixa dos 2,2 a 2,7 metros de altura 

(Kruskal-Wallis; H = 28,6; p < 0,001), correspondente à segunda bolsa de captura da rede-

neblina de cima a baixo. O valor, obtido para a primeira e terceira bolsas, não diferiram 

significativamente, porém, foram superiores ao obtido para a quarta bolsa (altura de até 1 metro 

do solo), sugerindo que a disposição vertical da rede em sub-bosque florestal, pelo delineamento 

sistemático, deve, preferencialmente, incluir a faixa de 1,2 a 2,8 metros de altura, com altitude 

menor ou maior a este intervalo, carecendo de melhor avaliação para uma escolha mais adequada. 

As características vegetacionais distintas das diferentes localidades, dossel mais elevado e 

sub-bosque menos denso para a FES e o EUC, parecem não influenciar de forma significativa o 

padrão de voo das espécies que forrageiam em sub-bosque, já que as capturas tenderam a ocorrer 

na mesma altura observada para a somatória das áreas (Kruskal-Wallis; CER, H = 7,732 e p = 

0,05; EUC, H = 10,74 e p < 0,05; FES, H = 13,67 e p < 0,01). Apenas em CER, foi observada 

uma igual tendência de capturas nas alturas atingidas pela segunda (1,6 a 2,1) e terceira bolsas 

(2,2 a 2,7). 

  

2.3.2.2 Variáveis abióticas 

 

O sucesso de captura foi maior (58,9%) no período seco (FREQ Procedure; SAS, F = 

5,3571; P < 0,05), ainda assim, o número de capturas, durante a estação das chuvas, correspondeu 

a ¾ do obtido no período seco e, avaliando as localidades separadamente, nenhuma diferença de 

número de capturas foi obtida entre os períodos seco o chuvoso. Por outro lado, devido à 

diferente capturabilidade de algumas espécies, maior no período seco, como a C. perspicillata e a 

C. auritus, ou no príodo chuvoso, como a S. lilium, a exclusão de um ou outro, em estudos 

rápidos, pode levar à subamostragem, ou mesmo à ausência do registro de espécies de 

significativo interesse ecológico. 

O período amostral, se pouco influiu sobre a quiropterofauna, outras variáveis ambientais 

parecem ter exercido maior influência, assim como a luminosidade proporcionada pela lua. 

Houve diferença significativa entre o número de capturas entre as fases lunares, com 36,9%, 

tendo ocorrido sem luminosidade (FREQ Procedure; SAS, F = 15,0952; P < 0,01), padrão este 
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que se repetiu em ambos os períodos amostrais e na localidade EUC (FREQ Procedure; SAS, F = 

21,8750; P < 0,0001), onde metade dos quirópteros foram capturados durante a lua-nova. 

Igualmente, a espécie dominante em EUC, D. rotundus, foi significativamente mais capturada 

nesta localidade na ausência de luz lunar (FREQ Procedure; SAS, F = 18,8415; P < 0,001). Para 

o CER e a FES não houve diferença significativa entre o número de capturas e as fases lunares. 

Embora não tenha ocorrido diferença significativa no número de capturas da C. 

perspicillata entre as fases lunares, houve uma tendência para se obter um maior sucesso 

amostral nos extremos de luminosidade lunar – luas cheia e nova, – durante a qual foram obtidas 

33% e 29% das capturas, respectivamente. As fases lunares intermediárias corresponderam a 

37% das capturas, porém, tiveram o dobro de noites amostrais. Para as localidades, a maioria das 

capturas nas áreas de amostragem de vegetação nativa ocorreu na presença de luminosidade (82% 

em CER e 77% em FES) total ou parcial, enquanto que, no EUC, mais da metade dos indivíduos 

(52%) foram capturados na ausência total de luminosidade (lua-nova). 

As médias de temperatura da maioria das noites amostrais permaneceu entre os 17oC e 

20,9oC, intervalo este, de temperatura ambiente, em que as frequências de capturas foram 

significativamente maiores (One-way ANOVA; F = 5,941; p < 0,001), impossibilitando a 

avaliação da influência da variável temperatura sobre a capturabilidade, já que 59% das noites e 

54% das capturas foram dentro deste intervalo (Figura 29).  

O número de capturas foi significativamente maior para as noites com umidade relativa do 

ar superior a 90% (One-way ANOVA; F = 5,941; p < 0,001), porém, assim como para a 

temperatura, não foi possível considerar a influência da umidade sobre a capturabilidade dos 

quirópteros no sub-bosque florestal, pela maioria das noites de amostragem ter apresentado 

valores de umidade no mesmo intervalo observado para as capturas (Figura 30). A porcentagem 

de noites, com umidade próxima à saturação, foi de 68%, pouco superior aos 59% das capturas.  

O coeficiente de correlação de Pearson não foi significativo entre o número de capturas e 

as médias noturnas de temperatura ou umidade, durante as 16 noites, em cada uma das 

localidades, e as 48 noites, em nível de paisagem.  

Embora a influência das variáveis temperatura e umidade não tenha sido verificada, 

quando relacionado o número de noites com a temperatura e a umidade predominantes no estudo 

dos períodos do ano, foi constatado que 75% das noites de amostragem, do período chuvoso, 

tiveram umidade superior a 90%, para apenas 46% no seco. Ainda, 71% das noites de 
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amostragem, no período seco, tiveram temperatura média entre 17oC e 20,9oC, enquanto que, no 

período chuvoso, foram apenas 54% das noites nessa faixa de temperatura. Ainda assim, o 

sucesso de captura foi maior para o período seco.  

 

 
Figura 29 - Frequência de noites, por média de temperatura registrada ao longo do período de estudo (barras), e o 

número correspondente de capturas, obtidas (linha) de acordo com os intervalos de temperatura. As 
linhas verticais correspondem ao desvio padrão da média das capturas observada 

 

 
Figura 30 - A frequência de noites por média de umidade relativa registrada ao longo do período de estudo (barras), e 

o número correspondente de capturas, obtidas (linha) de acordo com os intervalos de umidade. As linhas 
verticais correspondem ao desvio padrão da média dos valores de umidade observados 
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Ao contrário do observado para temperatura e umidade, as capturas variaram 

significativamente com a nebulosidade (One-way ANOVA; F = 8,556; p < 0,001), com a maioria 

tendo ocorrido nos períodos caracterizados por nublados ou parcialmente nublados (Figura 31). 

Os períodos da noite, sem nebulosidade, resultaram em menor proporção de capturas, talvez 

influenciados por uma menor atividade dos quirópteros durante as noites de alta luminosidade 

(fases de lua-cheia, crescente e minguante) ou por uma baixa umidade atmosférica. Em relação às 

localidades amostradas, se excluídas as noites chuvosas, não houve diferença significativa entre o 

número de capturas e a nebulosidade. Ainda assim, pode ser observado uma maior tendência, de 

31,9% e 59,4%, para capturas em períodos nublados, em EUC e FES, respectivamente.  

 

 
Figura 31 - Perfil de nebulosidade durante as vistorias realizadas ao longo do período de estudo (barras) e o número 

correspondente de capturas, obtidas (linha) de acordo com as classes de nebulosidade. As linhas 
verticais correspondem ao desvio padrão da média dos valores de captura observados 

 

2.3.2.3 Variáveis estruturais 

 

Em função das características distintas entre as unidades amostrais avaliadas (cerradão, 

eucalipto e floresta estacional semidecidual), a análise da capturabilidade correlacionada à 

declividade e altitude, à presença e altura de um dossel fechado e à densidade do sub-bosque, foi 

realizada em nível de localidades. 
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Em CER, as capturas foram levemente influenciadas pela declividade, com a maioria dos 

indivíduos capturados em pontos amostrais mais elevados, localizados entre 680 e 700 metros de 

altitude (Kruskal-Wallis; H = 14,43; p < 0,001). Nesta área amostral, formou-se um corredor 

preferencial de capturas no sentido sudeste-noroeste (Figura 32a), com duas passagens, uma à 

norte e outra à sul, para pontos de maior e menor altitude, respectivamente. A área predominante 

de captura correspondeu também à de transição da vegetação característica de cerradão para as 

formações de floresta estacional semidecidual de encosta e ripária, sem relação significativa com 

a altura do dossel ou com a declividade do solo, porém, significativamente influenciada pela 

densidade do sub-bosque (Kruskal-Wallis; H = 19,73; p < 0,001), com um predomínio de 

capturas (56%) em níveis de densidade mediana (Figura 33a) e com a maior porcentagem na 

cobertura do dossel (Kolmogorov-Smirnov; D = 0,5; p < 0,05), especialmente no período seco, 

durante o qual 81% dos indivíduos capturados o foram em pontos amostrais com dossel fechado, 

para 69% no período chuvoso. 

No EUC as capturas foram igualmente influenciadas pela altitude (Kruskal-Wallis; H = 

11,03; p < 0,01) (Figura 32b), embora nesta área a diferença do ponto mais baixo para o mais alto 

tenha sido de apenas 19 metros, o que representa 39% da diferença observada no CER (49 m) e 

apenas 15% da FES (129 m). A densidade do sub-bosque foi outro dos fatores estruturais que 

influenciou a captura de quirópteros no EUC (Kruskal-Wallis; H = 20,98; p < 0,01), com o maior 

número de capturas (52%) ocorrido em locais de densidade mediana (Figura 33b), assim como 

observado para o CER. A presença de dossel fechado não influenciou na atividade dos animais, já 

que nenhuma relação foi obtida para esta variável. 

Não diferente das demais localidades, na FES foram observadas semelhantes condições 

altitudinais (Kruskal-Wallis; H = 11,63; p < 0,05) de densidade mediana de sub-bosque (Kruskal-

Wallis; H = 20,93; p < 0,001) e presença de dossel (Kolmogorov-Smirnov; D = 0,5; p < 0,05), 

como fatores responsáveis pelo acréscimo no sucesso amostral, em estudo com delineamento 

sistemático em sub-bosque florestal (Figuras 32c, 33c). A altitude favorável as capturas esteve no 

intervalo entre 830 a 869 m da escala que foi de 770 a 899, enquanto que a presença de dossel 

fechado favoreceu a captura de 75% dos quirópteros, sem diferença significativa entre períodos. 

Nesta localidade, entretanto, a altura do dossel também esteve relacionada ao sucesso amostral 

(Kruskal-Wallis; H = 15,45; p < 0,001), com a predominância de capturas ocorridas sob dossel 

com altura média de 10 a 20 metros, condição esta não observada nas demais localidades, onde a 
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altura predominante foi de menos de 10 m (CER) e mais de 20 m (EUC). Ainda, a declividade do 

solo foi significativamente influente na forma de uso da área amostral, com a concentração de 

animais ocorrendo sob declividade inferior a 50º (Figura 34). 

 

 
Figura 32 - Matrizes sobrepostas de altitude a partir do nível do mar (graduação em tons de cinza) e número de 

capturas (áreas sombreadas de laranja), nas localidades do cerradão (a), eucalipto (b) e floresta 
estacional semidescidual (c). A escala numérica apresentada à direita das matrizes representa a 
amplitude altitudinal das três áreas amostrais. 

 

Em ambas as áreas de floresta nativa (CER e FES), a maioria das capturas ocorreu em 

pontos amostrais com maior cobertura de dossel (Kolmogorov-Smirnov; D = 0,5; p < 0,05). Por 

outro lado, no EUC não foi observada diferença significativa entre o número de capturas em 
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pontos com menor ou maior cobertura do dossel. Devido às áreas de amostragem estarem em 

zona de transição entre os biomas Cerrado e floresta estacional semidecidual, sendo comum a 

queda de folhas na época se seca, foi registrada a perda de cobertura do dossel na estação seca 

para todas as localidades amostradas, na ordem de 15%, para o CER ou EUC, e de 8%, para a 

FES, porém, nesta última, as medidas foram tomadas no período entre o final da estação chuvosa 

e o início da seca, certamente tendo sido subestimadas.  

 

 
Figura 33 - Matrizes sobrepostas de densidade do sub-bosque (graduação em tons de cinza) e número de capturas 

(áreas sombreadas em laranja), nas localidades do cerradão (a), eucalipto (b) e floresta estacual 
semidescidual (c). A escala numérica apresentada à direita das matrizes representa o grau de densidade 
dos pontos amostrais: zero (0), sem sub-bosque; um (1), baixa densidade; dois (2), média densidade; três 
(3), alta densidade; e quatro (4), sub-bosque totalmente fechado 
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Figura 34 - Matrizes sobrepostas de declividade do solo (graduação em tons de cinza) e número de capturas (áreas 

sombreadas de laranja), para a área amostral de floresta estacional semidescidual. A escala numérica 
apresentada à direita da matriz representa o grau de declividade dos pontos amostrais 

 

2.3.3 Estudo comportamental 

 

A visualização de quirópteros nos pontos amostrais, através de equipamento de visão 

noturna, correspondeu a 28,9% do tempo de observação nas áreas florestais (Kolmogorov-

Smirnov; D = 0,83333; p < 0,001), valor este muito superior ao do registro de indícios de 

presença sem o equipamento (3,4%), demonstrando a eficiência do uso dele para a observação do 

comportamento de quirópteros, em resposta à presença da rede-neblina.  

Não houve diferença significativa entre as visualizações na rede ou no ponto amostral ao 

redor dela, considerando-se que, em quase metade (51 visualizações; 45,5%) das passagens de 

quirópteros pelos pontos amostrais, não foi possível determinar se os indivíduos haviam 

detectado a rede (os morcegos passaram pelas laterais da rede, fora da rota de colisão), enquanto 

que a outra metade deles (61 visualizações) teve o contato com ela, confirmado a partir da 

captura (não detecção da rede) ou do desvio (detecção da rede). 

Embora o número de indivíduos, que foram capturados diretamente – indício de não 

detecção da rede, – tenha sido inferior ao número dos que, visivelmente, detectaram-na, por 

terem desviado dela, a diferença entre os dois grupos não foi significativa, igualando-se a chance 

de detecção em 50%. Das 20 (32,8%) visualizações em que a rede não foi detectada, a maioria 



 

 

96 

dos morcegos foi efetivamente capturada (Kolmogorov-Smirnov; D = 0,6875; p < 0,001), com o 

escape, seguido à captura, representando 19% das visualizações.  

O organograma apresentado na Figura 35 resume as tendências de detecção de redes 

observadas, iniciando pela presença de quirópteros no ponto amostral e culminando com os 

comportamentos apresentados nos casos em que o animal detectou ou não a rede-neblina. 

Dentre os comportamentos apresentados após a detecção da rede pelo morcego, não foi 

verificada diferença significativa entre o retorno ao lado de origem (24 visualizações: 57,1%) ou 

o desvio pelas laterais da rede (17 visualizações: 40,5%), demonstrando que ambos os 

comportamentos podem ser, usualmente, apresentados. De forma semelhante, não foi obtida 

diferença significativa entre o desvio pelas diferentes laterais da rede, ainda assim, a passagem 

pela lateral inferior teve uma menor frequência de casos (5,9%) se comparada às passagens pelas 

laterais (52,9%) ou por cima (41,2%).  

A taxa total de detecção da rede não diferiu entre fases lunares, umidade do ar, 

temperatura ou nebulosidade, podendo indicar que o sistema de orientação dos quirópteros não 

ou pouco se altera sob diferentes condições climáticas, sem que ocorra prejuízo à detecção das 

redes-neblina em sub-bosque florestal. 

As visualizações realizadas no CER somaram 139 minutos e corresponderam a 27,2% do 

tempo total de observações (Kolmogorov-Smirnov; D = 0,8125; p < 0,001). A presença de 

morcegos nos pontos amostrais correspondeu a 25,3% das observações realizadas, e 94,4% dos 

indivíduos avistados, que detectaram a rede, apresentaram o comportamento de vistoria 

(Kolmogorov-Smirnov; D = 0,88889; p < 0,001). A taxa de detecção da rede foi de  

No EUC, somaram-se 113 minutos de visualizações, representando 21,6% do tempo total 

das observações (Kolmogorov-Smirnov; D = 0,75; p < 0,001), e todos os indivíduos vistoriaram 

as redes após o seu encontro. Já, na FES, foram 137 minutos de visualizações (25,5% do tempo 

total de observações); 70,6% dos indivíduos desenvolveram o comportamento de conhecimento 

da rede (Kolmogorov-Smirnov; D = 7,871; p < 0,05) e a porcentagem de indivíduos que não a 

detectaram, tendo sido efetivamente capturados (90%), foi significativa (Kolmogorov-Smirnov; 

D = 0,8571; p < 0,01). A presença de morcegos nessas duas localidades foi de 20,2% e 22,7%, 

respectivamente, desta forma, todas as taxas de observação estiveram na ordem de 20 e 30%, o 

que indica, possivelmente, que na maior parte do tempo de exposição das redes, as capturas não 

ocorrem por não haver deslocamento de indivíduos pelo ponto amostral. 
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As taxas de detecção da rede-neblina das localidades de vegetação nativa (FES = 60,7% e 

CER = 81,8%), onde o nível de desorganização ou densidade do sub-bosque é maior, foram 

superiores à taxa registrada no eucalipto (54,5%).  

 

 
Figura 35 - Organograma demonstrativo do padrão de detecção de redes-neblina, em comunidades de quirópteros, 

em área florestal de forrageio 
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O encontro com a rede foi caracterizado por uma sequência de atos comportamentais, 

definidos como “vistoria”, que puderam ser observados na maioria dos avistamentos efetuados 

(85,4%). A vistoria se caracterizou por uma sequência de até quatro fases (Figura 36):  

i. primeira fase (detecção): fase inicial do comportamento de vistoria, caracterizada 

pela interrupção do voo frontal após aproximação perpendicular ou angular da 

rede-neblina;  

ii. segunda fase (inspeção): caracterizada por voos paralelos e rentes à malha da rede 

(cerca de 10 a 20 cm de distância), percorrendo grande extensão dela em 

comprimento e altura, através de movimentos circulares e repetitivos; 

iii. terceira fase (afastamento): após o conhecimento das dimensões do equipamento, 

os animais podem mudar o sentido de voo, retornando ao lado de que efetuaram a 

aproximação, ou desviar da redes, por suas laterais, procurando se afastar do local; 

iv. quarta fase (reinspeção): em alguns casos, o mesmo animal pode ser visto 

pousando em árvores ao lado da rede e retornando duas ou até três vezes seguidas 

para reconhecimentos, apresentando o mesmo procedimento descrito na fase ii, 

para só então se afastar definitivamente da rede (fase iii). 

Durante alguns comportamentos de vistoria, foi possível verificar (apenas os sons com 

frequência audível ao ouvido humano) um aumento na frequência e redução da duração das 

vocalizações, durante as fases i, ii e iv, sugerindo um aumento na emissão de sons de alta 

frequência (ecololocalização) favorecendo, possivelmente, a detecção do “objeto estranho” (rede-

neblina). 

Nos casos em que a vistoria da rede não foi efetuada, a interação morcego/rede foi 

interrompida após a fase iii, sem a execução da fase ii, podendo, a ausência do comportamento de 

conhecimento, ser um indício de que o animal já teve um encontro anterior com o obstáculo, 

sendo dispensável qualquer conhecimento ou reconhecimento. Ainda, alguns animais, que 

chegaram à fase iv, puderam ser vistos desviando da rede, diretamente, após vários 

reconhecimentos, o que demonstra que, uma vez conhecendo a dimensão do obstáculo, os 

animais passaram a alterar os locais de voo de forma a evitar o encontro indesejado. 
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Figura 36 - Esquema demonstrativo das quatro fases, detecção (i), inspeção (ii), afastamento (iii) e reinspeção (iv), 

que caracterizaram o comportamento de vistoria da rede-neblina, apresentado por morcegos que 
detectaram e se esquivaram à captura  
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2.3.4 Acurácia e precisão do método sistemático de amostragem 

 

A comparação dos dados populacionais, obtidos por meio do método sistemático de 

amostragem, foi realizada através das medidas de esforço amostral e de índices populacionais 

observados e estimados entre estudos realizados com os métodos de amostragem por 

conveniência, em localidades onde os tipos vegetacionais foram Cerrado e/ou floresta estacional 

semidecidual (Tabela 11), e que tiveram seu esforço amostral padronizado de acordo com o 

proposto por Straube e Bianconi (2002).  

As três áreas amostradas por este e pelo estudo de Breviglieri (2008) foram avaliadas 

separadamente, além de somadas, por apresentarem características e/ou distanciamento 

significativos, e terem os dados apresentados separadamente. 

Embora todos os estudos fossem anuais, com exceção de Zanon e Reis (2007), que 

conduziram a amostragem por 16 meses, o esforço não teve grande relação com a duração do 

estudo, com os maiores valores de esforço amostral decorridos deste e dos estudos desenvolvidos 

por Silva, Perini e Oliveira (2005), Ortêncio-Filho e Reis (2009) e Bianconi, Mikich e Pedro 

(2004), com médias de 3.240, 2.310, 1.813 e 1.800 h.m2.noite, respectivamente. 

Mesmo os estudos tendo sido realizados em locais com características vegetacionais 

certamente peculiares e os diferentes esforços aplicados sob condições metodológicas diversas, 

algumas tendências puderam ser observadas. O sucesso amostral obtido pelo método sistemático 

de amostragem não diferiu, significativamente, do obtido pelos estudos que utilizaram os 

métodos de amostragem por conveniência, que foram na ordem de 10-3 (50% dos estudos). 

Ainda, os estudos populacionais que obtiveram semelhante sucesso corresponderam aos de maior 

esforço amostral, enquanto que os estudos com menor esforço (BARROS; BISAGGIO; 

BORGES, 2006; BREVIGLIERI, 2008; NOBRE et al., 2009; ZANON; REIS, 2009), obtiveram 

os maiores sucessos de amostragem da quirópterofauna. 

Apenas os estudos de Breviglieri (2008) e Bianconi, Mikich e Pedro (2004) forneceram o 

número de recapturas de forma que a taxa delas pudesse ser estimada. O valor obtido através do 

uso da amostragem sistemática esteve acima do observado pelos autores citados, 

independentemente das características de cada localidade avaliada. 

A riqueza média foi de 15 espécies, obsevada apenas por Nobre et al. (2009), com 

variação de uma ou duas espécies, para mais ou para menos, na maioria dos estudos avaliados 
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(62,5%). A riqueza inferior (em 46,6%) ou superior (em 62,5%) foi observada somente nos 

estudos desenvolvidos por Barros, Bisaggio e Borges (2006), e Breviglieri (2008), que foram, 

também, os estudos responsáveis pela menor (1,123) e maior (3,413) diversidades, 

respectivamente. 

 

Tabela 11 - Quadro comparativo dos principais índices populacionais e do sucesso amostral entre o delineamento 
sistemático (este estudo) e as metodologias de amostragem por conveniência. Cap., número total de 
capturas; Recap., número correspondente às recapturas 

Fonte Estado 
Duração 
(noites) 

Esforço (h.m2) 
Cap./Recap. 

(n) 

Este estudo (2011)  
 
 
 

SP – CER 
SP – EUC 
SP – FES 
SP – Total 

16 
16 
16 
48 

51.840 
51.840 
51.840 
155.520 

32 / 9 
63 / 5 
68 / 15 
163 / 29 

Breviglieri (2008) 
 
 
 

SP – área I 
SP – área II 
SP – área III 
SP – Total 

24 
24 
24 
72 

10.320 
10.320 
10.320 
30.960 

189 / 22 
427 / 16 
228 / 8 
844 / 44 

Bianconi, Mikich e Pedro (2004) PR 96 172.800 752 / 54 
Ortêncio-Filho e Reis (2009) PR 48 87.040 563 / - 
Zanon e Reis (2007) PR - 13.056 247 / - 
Barros, Bisaggio e Borges (2006) MG 30 14.700 209 / - 
Nobre et al. (2009) MG ≈24 22.140 246 / - 
Silva, Perini e Oliveira (2005) MG 36 83.160 180 / - 
 

Fonte 
Sucesso 
amostral 

Taxa de 
Recap. (%) 

Riqueza 
Diversidade 
(Margalef) 

Este estudo (2011) 
 
 
 

6,2 x 10-4 
1,2 x 10-3 
1,3 x 10-3 
1,0 x 10-3 

28,1 
7,9 
22,0 
17,8 

8 
9 
10 
14 

2,232 
1,970 
2,267 
2,654 

Breviglieri (2008) 
 
 
 

1,8 x 10-2 
4,1 x 10-2 
2,2 x 10-2 

2,7 x 10-2 

11,6 
3,7 
3,5 
5,2 

18 
15 
16 
24 

3,243 
2,311 
2,947 
3,413 

Bianconi, Mikich e Pedro (2004) 4,3 x 10-3 7,2 14 1,963 
Ortêncio-Filho e Reis (2009) 7,0 x 10-3 - 17 2,526 
Zanon e Reis (2007) 1,8 x 10-2 - 16 2,722 
Barros, Bisaggio e Borges (2006) 1,4 x 10-2 - 7 1,123 
Nobre et al. (2009) 1,1 x 10-2 - 15 2,543 
Silva, Perini e Oliveira (2005) 2,1 x 10-3 - 13 2,311 

Notas: Esforço amostral padronizado de acordo com Straube e Bianconi (2002). 
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Quando agrupados os valores de diversidade em maior ou menor esforço ou sucesso 

amostral, e em riqueza inferior, igual ou superior à média, não houve diferença significativa entre 

as estimativas. A diversidade média foi de 2,406 e apenas os estudos de Barros, Bisaggio e 

Borges (2006), Bianconi, Mikich e Pedro (2004) e Silva, Perini e Oliveira (2009), obtiveram 

valores inferiores. 

A similaridade, estimada pelo coeficiente binário de Jaccard (Tabela 12), foi baixa para 

75% dos estudos comparados e, intermediária, apenas para os estudos de Breviglieri (2008) e 

Ortêncio-Filho e Reis (2009), e entre este último e o de Zanon e Reis (2007). 

Este e o estudo de Breviglieri (2008) foram os únicos realizados no interior do Estado de 

São Paulo, em área de transição entre os Biomas Mata Atlântica e Cerrado, e que tiveram a 

amostragem efetuada em três localidades distintas, para só então os resultados serem agrupados 

para uma análise em nível de paisagem. Uma diferença significativa entre os valores de 

diversidade foi obtida entre as localidades amostradas por ambos os estudos (Kruskal-Wallis; H = 

3,857; p < 0,05), tendo sido estimados os menores valores para as localidades deste estudo (CER, 

EUC e FES). 

 

Tabela 12 – Matriz de similaridade, estimada pelo método de Jaccard, entre os oito estudos comparados. Legenda: A, 
este estudo; B, Breviglieri (2008); C, Bianconi, Mikich e Pedro (2004); D, Ortêncio-Filho e Reis 
(2009); E, Zanon e Reis (2007); F, Barros, Bisaggio e Borges (2006); G, Nobre et al. (2009); e H, Silva, 
Perini e Oliveira (2009) 

 A B C D E F G H 
A 1,000        
B 0,357 1,000       
C 0,400 0,321 1,000      
D 0,348 0,519 0,500 1,000     
E 0,261 0,212 0,240 0,259 1,000    
F 0,313 0,292 0,235 0,263 0,211 1,000   
G 0,318 0,300 0,474 0,375 0,292 0,375 1,000  
H 0,389 0,321 0,227 0,429 0,261 0,429 0,273 1,000 

 

A similaridade entre os dois estudos citados, aplicando-se o método de Jaccard, foi de 

0,321 e considerada baixa, porém, se excluídas as espécies das famílias Noctilionidae e 

Molossidae, imprevistas de serem registradas pelo método sistemático de amostragem em sub-

bosque florestal, a similaridade entre estudos, ainda que baixa (0,476), passou a ter um aumento 
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de 67,4%. A diversidade das localidades (área I = 2,634; área II = 1,499; área III = 2,074; total = 

2,419), sem os referidos grupos taxonômicos, se assemelhou às obtidas através do método 

sistemático de amostragem, sem diferença significativa entre as estimativas. 

As estimativas populacionais obtidas pela amostragem sistemática, sendo tanto ou mais 

acuradas e precisas, devido à padronização espacial, do que as estimadas através dos métodos de 

amostragem por conveniência, demonstrou-se viável nas condições apresentadas por este estudo. 

Entretanto, como na maior parte do tempo de exposição das redes em sub-bosque florestal, não 

houve indivíduos se deslocando ou forrageando nos pontos amostrais, e os índices populacionais 

foram corrigidos na mesma proporção da presença de indivíduos suscetíveis à captura, – 

passando a ser considerados aqui, como índices populacionais corrigidos, – de forma a aumentar 

ainda mais a acurácia e a precisão dos índices populacionais.  

O esforço amostral, corrigido pela porcentagem de presença de quirópteros nos pontos 

amostrais, obtida pelo método de observação com equipamento de visão noturna, correspondeu a 

34.836,48 h.m2, para a somatória das áreas amostrais, sendo 14.100,48 h.m2, para o CER, 

11.197,44 h.m2, para EUC, e 13.219,20 h.m2, para a FES. Consequentemente, o sucesso amostral 

considerando-se o esforço corrigido, passou a ser maior em todas as localidades (Total = 0,0047; 

CER = 0,0022; EUC = 0,0057; e FES = 0,0052), já que o número de capturas foi dividido apenas 

pelo número de h.m2, realmente suscetíveis à captura, excluindo aqueles que não estiveram 

expostos aos quirópteros. 

Já, os índices populacionais foram corrigidos pela taxa de detecção das redes, exceto os 

índices de riqueza estimada e frequência de ocorrência, pela impossibilidade de identificação de 

espécies através do equipamento de visão noturna. A correção dos demais índices populacionais 

foi a mesma para todas as espécies, com exceção da C. perspicillata, pela alta taxa de recapturas 

(38,7%) atribuída à menor habilidade para detectar as redes nos pontos amostrais, devendo ter, 

naturalmente, suas populações mais seguramente estimadas.  

Através do padrão de abundância corrigida, estimada com base na taxa de detecção das 

redes para as áreas florestais (67,2%), foi observada uma mudança no padrão de dominância da 

comunidade (Figura 37), com a D. rotundus passando a ser a espécie dominante, seguida pelas G. 

soricina e C. perspicillata. Para as localidades, a probabilidade de detecção da rede parece ter 

aumentado com o grau de desordenação do sub-bosque, obtendo-se valores distintos pelo IAR 

corrigido.  
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Figura 37 - Índice de abundância relativa, corrigido pela taxa de detecção da rede por quirópteros em sub-bosque 

florestal. Legenda: ANCAU; Anoura caudifer; ANGEO, Anoura geoffroyi; ARLIT, Artibeus lituratus; 
ARPLA, Artibeus planirostris; CAPER, Carollia perspicillata; CHDOR, Chiroderma doriae; CRAUR, 
Chrotopterus auritus; DEROT, Desmodus rotundus; GLSOR, Glossophaga soricina; LABLO, Lasiurus 
blossevillii; MIMIC, Micronycteris microtis; MYRIP, Myotis riparius; PLLIN, Platyrrhinus lineatus; 
STLIL, Sturnira lilium 

 

No CER (em multiplicando o tamanho das amostras específicas pela taxa de detecção de 

81,8%), a espécie dominante passou a ser a M. microtis, com 27,2% dos indivíduos na amostra, o 

que foi considerado plausível, dada a presença de abrigos com pelo menos 40 indivíduos da 

espécie (estimativa visual), localizados sob árvores em um dos pontos de alta declividade (Figura 

38), enquanto que a C. perspicillata passou de dominante a comum, semelhante às espécies C. 

doriae e A. caudifer.  

No EUC (taxa de detecção 54,5%), o perfil de abundância foi o mesmo observado para o 

IAR não corrigido, com exceção da C. perspicillata, que passou a ser um pouco menos abundante 

do que a G. soricina, porém permaneceu como espécie comum, enquanto que a D. rotundus (IAR 

corrigido = 0,40) foi dominante na localidade. Por fim, na FES, onde a taxa de detecção foi de 

60,7%, a G. soricina passou a ser a espécie dominante (IAR corrigido = 0,205), seguida pela C. 

perspicillata, com IAR de 0,143. 

Os valores de uniformidade, pelo estimador Camargo, foram um pouco superiores, 

quando corrigidos os IARs das espécies com baixa recaptura pela taxa de detecção de redes. Para 
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as áreas florestais como um todo, a uniformidade corrigida foi de 0,502, enquanto que, em se 

considerando o tipo vegetacional, foram de 0,696 (FES), 0,687 (CER), e 0,519 (EUC). 

 

 

Figura 38 – Abrigos diúrnos de Micronycteris microtis, registrados sob árvores na encosta em um dos pontos da área 
amostral do cerradão, Sítio Recanto das Águas, Corumbataí/SP 

 

Seguindo o mesmo princípio de acréscimo nos valores dos índices populacionais, quando 

considerados os indivíduos capazes de detectar a rede, o índice de diversidade Shannon-Wiener, 

corrigido, apresentou um acréscimo em relação ao obtido sem a correção das estimativas de IARs 

(Test t pareado; t  = -8,109; p < 0,005). Assim, a diversidade corrigida para o CER foi de 1,91, 

para o EUC, de 1,790 e para a FES, de 2,129, enquanto que para a  somatória das áreas amostrais 

houve um pequeno acréscimo, passando o índice de diversidade de 2,098 a 2,208. 

A diversidade beta de Whittaker, corrigida, resultou em um valor de 0,111, ampliando a 

diferença entre as áreas amostrais (tipos vegetacionais) avaliadas. O valor obtido, foi certamente 

influenciado pela diferença de dominância (entre M. microtis, D. rotundus e G. soricina) em cada 
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uma das comunidades, sendo que, antes da correção da estimativa, a espécie C. perspicillata 

havia sido dominante em duas das localidades (CER e FES). 

O tamanho corrigido das comunidades foi então estimado em 275 (155 a 662), 721 (487 a 

1433) e 288 (212 a 461) indivíduos/área, amostrados para as CER, EUC e FES, respectivamente. 

Somando as áreas florestais, obteve-se uma comunidade constituída por 1.172 (607 a 1.730) 

indivíduos para uma área geográfica de 24,705 ha. Assim, relacionado ao tamanho populacional, 

a densidade corrigida passou a ser de 33 ind/ha (20 a 80) no CER, 97 ind/ha (59 a 174) no EUC, e 

35 ind/ha (26 a 56) na FES. No sub-bosque florestal, independentemente do tipo vegetacional, a 

densidade média corrigida foi estimada em 47 ind/ha, podendo variar de 24 a 70 ind/ha. 

O esforço amostral, aplicado à metodologia de amostragem sistemática, mesmo que 

tomado por satisfatório para estudos rápidos (anuais), por providenciar estimativas pouco 

divergentes das comumente apresentadas em estudos que utilizam os métodos de amostragem por 

conveniência (vide Tabela 10) e por possibilitar a parâmetros anteriormente inacessíveis, como a 

estimativa de densidade populacional, a determinação do padrão de dispersão e o mapeamento do 

uso da área amostral pelos quirópteros, não deve ser tomado como suficiente para uma 

caracterização totalitária da comunidade e de populações de sub-bosque florestal, sem que haja 

sua adequação para estudos de longo prazo. 

 

2.4 Discussão 

 

2.4.1 Aspectos populacionais: riqueza, abundância, densidade e diversidade 

 

As curvas de esforço amostral demonstraram que um tempo maior teria sido necessário 

para que a riqueza total, passível de registro através de um estudo anual, pudesse ser reconhecida 

para as áreas de sub-bosque florestal, por meio da amostragem sistemática, para o que, no 

entanto, o esforço mínimo de captura não poderia ser inferior a dez espécies. Assim mesmo, a 

riqueza observada foi satisfatória para um estudo rápido, ao representar 17,7% das espécies 

registradas para a Ordem Chiroptera, no Estado de São Paulo, e ao abranger 31,6% das espécies 

da família Phyllostomidae, conhecida neste Estado, segundo Vivo et al. (2011). 

A riqueza obtida através do uso do método sistemático de amostagem representou 47% 

daquela previamente registrada para a região (CAMPANHÃ; FOWLER, 1993; SARAIVA; 2002; 
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SATO, 2007) e possibilitou o acréscimo de seis novas espécies: A. geoffroy, A. planirostris, C. 

doriae, M. microtis, L. blossevillii e M. riparius. No total, somando os resultados obtidos neste e 

nos estudos citados, foram registradas 23 espécies para a região. 

Phyllostomidae foi a família predominante, conforme o esperado, quando as capturas são 

conduzidas em nível de solo, porém, ao contrário do sugerido por Kingston (2009), MacSwiney, 

Clarke e Racey (2008), este resultado não deve ser interpretado como superamostragem se a 

metodologia pré-estabelecer este grupo taxonômico como alvo do estudo, desconsiderando ou 

apenas citando espécies das demais famílias, assim como M. nigricans e L. blossevillii 

(Vespertilionidae), para fins de reconhecimento e constatação de uso do sub-bosque florestal 

avaliado, ainda que pouco frequente, sem que maior importância seja atribuída à estas espécies. 

Kalko, Handley Jr. e Handley (1996) abordaram bem a diferença na composição, 

especialmente de espécies insetívoras, e a diversidade ao longo do gradiente vertical, nas 

formações florestais, incluindo o sub-bosque florestal. Segundo os autores, insetívoros aéreos 

ocorrem preferencialmente no espaço organizado ou entre sub-bosque e dossel, representados por 

extensas áreas livres para o voo ou pequenas clareiras e trilhas, respectivamente. Já, o sub-bosque 

altamente desorganizado detém rica diversidade, composta não só por espécies – boas 

indicadoras de qualidade florestal, – como os insetívoros e carnívoros catadores da subfamília 

Phyllostominae, mas também hematófagos, frugívoros, nectarívoros e onívoros das demais 

subfamílias. 

O acréscimo no sucesso de captura de quirópteros catadores, M. microtis e C. auritus 

(Phyllostominae), foi um aspecto importante no uso do método sistemático de amostragem. Os 

filostomíneos têm sido pouco representativos nos estudos populacionais e, comumente, suas 

espécies são representadas por um número reduzido de capturas (ESBÉRARD, 2003; 

ESBÉRARD, 2007). Ainda, os catadores são considerados como altamente sensíveis a 

degradação ambiental e, consequentemente, bons indicadores de baixos níveis de perturbação  

(MEDELLÍN; EQUIHUA; AMIN, 2000). Kalka e Kalko (2006) consideram a M. microtis como 

um importante insetívoro catador, ao desempenhar um papel central na predação de insetos 

herbívoros, como lagartas, grilos, gafanhotos e besouros.  

As áreas de preservação permanente (APPs) do perímetro Corumbataí da APA 

Corumbataí-Botucatu-Tejupá foram caracterizadas por um elevado nível de degradação, com o 

uso das terras, nem sempre adequado, direcionado ao cultivo da cana-de-açúcar (27,89%), que 
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passa a ser mais representativa na região do que as áreas florestais (21,84%) ou as pastagens 

(18,71%) (CORVALÁN; GARCIA, 2011). Consequentemente, o acréscimo de abundância 

desses quirópteros catadores não deve decorrer de baixos níveis de perturbação local e sim do uso 

do método sistemático de amostragem, que talvez consiga melhor abranger o nicho ecológico dos 

indivíduos, mesmo que estes tenham elevada habilidade para detectar e se esquivar da captura, 

favorecendo os estudos populacionais e ecológicos destas espécies. 

Variações locais da riqueza, abundância e, consequentemente, da diversidade 

populacional, podem ocorrer não somente por diferença dos métodos de amostragem (COSTA, 

2009; KALKO; HANDLEY Jr.; HANDLEY, 1996), mas também por resposta às diferenças 

fitofisionômicas, físicas e estruturais das áreas florestais amostradas, podendo ser esperadas, 

comunidades melhor estruturadas, em fragmentos florestais capazes de ofertar mais recursos 

(abrigo, alimento, água, parceiros reprodutivos, entre outros), para a quiropterofauna. Nesse 

sentido, os dados obtidos para o fragmento de FES estiveram de acordo com o esperado, já que 

fragmentos de floresta estacional semidecidual e matas ribeirinhas podem apresentar uma 

produtividade primária superior à constatada para alguns fragmentos de Cerrado (MAMAN et al., 

2007; PINTO et al., 2009).  

Os dados discordam, entretanto, quanto à maior produtividade primária ser, por si só, 

responsável por um acréscimo populacional da quirópterofauna, na medida em que o número de 

capturas no CER e na FES foram inferiores aos obtidos no EUC. Se uma maior produtividade 

primária está relacionada à maior complexidade do ecossistema florestal, e se, em eucaliptais, a 

simplificação do ecossistema pode levar a uma redução na diversidade e produtividade florestais, 

resultando em uma baixa oferta de recursos (NERI et al., 2005; ONOFRE; ENGEL; CASSOLA, 

2010; SARTORI; POGGIANI; ENGEL, 2002; SOUZA et al., 2007), qual fator explicaria o 

maior sucesso de captura para o EUC? 

Em resposta, pela composição de espécies do EUC, o maior sucesso amostral nesta 

localidade esteve associado às espécies D. rotundus, dominante sobre C. perspicillata (espécie 

mais abundante nas outras localidades), G. soricina e S. lilium. As duas últimas, entretanto, foram 

igualmente abundantes no fragmento de FES, e suas ocorrências, para ambas as localidades, 

estiveram restritas a poucas noites de captura, indicando um provável e eventual posicionamento 

de redes ao lado de fontes alimentares, assim como verificado por Kalko, Handley Jr. e Handley 



 

 

109 

(1996), para C. perspicillata, ao posicionarem as redes-neblina ao lado de árvores do gênero 

Ficus spp., em período de frutificação. 

No caso da espécie hematófaga (D. rotundus), entretanto, não tendo sido constatada uma 

ocorrência agrupada que pudesse ser associada a atrativos específicos, como presas em potencial, 

e estas, em não apresentando maior disponibilidade para o EUC (todas as localidades avaliadas 

apresentam áreas de entorno compostas por pastagens destinadas a criação de gado bovino e/ou 

equino), supõe-se que diversos pontos amostrais tenham sistematicamente sido alocados sobre 

uma rota de voo, por onde um grande número de indivíduos poderia estar se deslocando, entre os 

locais preferenciais de alimentação e seus abrigos diurnos, já que a região apresenta cavernas 

capazes de abrigar colônias com algumas centenas de indivíduos (CAMPANHÃ; FOWLER, 

1993; SARAIVA, 2002). Também, Medellín, Equihua e Amin (2000) indicam que uma elevada 

abundância de D. rotundus pode representar alterações ambientais e, neste sentido, a espécie 

pode estar se beneficiando da alteração florestal presente no EUC. 

Ainda que o método sistemático minimize a superamostragem pelo uso de redes em locais 

esperados para a passagem de um maior número de indivíduos, é inevitável que algumas redes 

sejam sistematicamente alocadas próximas às fontes de recursos alimentares, abrigos e/ou rotas 

de voo, ainda que representem uma pequena parcela da amostra. Nessas circunstâncias, o índice 

de abundância relativa pode ser tendencioso, influenciado por uma ocorrência temporalmente 

agrupada de indivíduos, quando estes se agrupam ao redor de um recurso disponibilizado por 

curto espaço de tempo. Como alternativa, a frequência de ocorrência deve ser o índice mais 

adequado como indicador de dominância das espécies, por ser insensível à captura de grupos e 

sensível à continuidade de uso da área de forrageio ao longo do tempo, como mencionado por 

Esbérard4 (informação verbal), não tirando, entretanto, a importância das espécies com maior 

abundância, como as C. perspicillata e D. rotundus, que permaneceram em posição de 

dominância pelo índice de frequência de ocorrência, na medida em que foram continuamente 

capturadas ao longo do tempo.  

Os dados estimados pelo índice de frequência de ocorrência foram mais consistentes no 

acréscimo da importância das espécies, por exemplo, que apresentem hábitos primariamente 

carnívoros, como a C. auritus (MEDELLÍN, 1888; MEDELLÍN, 1989; WITT; FABIÁN, 2010). 

Do topo de cadeia alimentar, é esperado que este carnívoro ocorra em baixa abundância, na 

                                                 
4 ESBÉRARD, C.E.L. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
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medida em que requer grandes áreas de vida (KALKO; HANDLEY Jr.; HANDLEY, 1996), por 

outro lado, dada a sua independência de recursos alimentares de ocorrência naturalmente 

agrupada e efêmera, como alguns recursos vegetais, deve apresentar uma maior frequência de 

ocorrência.  

A G. soricina, ao contrário do carnívoro C. auritus, apresenta uma dieta primariamente 

nectarívora (ALVAREZ et al., 1991), sendo natural sua atração por uma oferta pontual e 

temporária de alimento (espécies vegetais com baixa densidade populacional e/ou com 

distribuição agrupada podem florir em pontos isolados e ter pequena durabilidade), o que pode 

levar à falsa idéia de abundância elevada ou reduzida enquanto que, na realidade, seu elevado ou 

reduzido sucesso de captura pode estar apenas refletindo uma distribuição agrupada, como 

resposta à agregação do recurso procurado.  

As espécies frugívoras A. lituratus, A. planirostris, C. doriae, C. perspicillata, P. lineatus 

e S. lilium (GANNON; WILLIG; JONES, Jr., 1989), por sua vez, devem apresentar melhor 

variação entre o IAR e IFO, já que os frutos apresentam maior valor energético, requerendo 

menos visitas às árvores frutíferas, e estão uniformemente distribuídos ao longo do ano, como 

constatado por Voigt, Kelm e Visser (2006), ao avaliarem as taxas metabólicas das espécies 

Glossophaga commisarisi e Carollia brevicauda. 

Uma alta equitabilidade poderia ser observada em uma comunidade melhor estruturada ou 

em uma paisagem pouco fragmentada (GORRESEN; WILLIG, 2004). Assim, a razão para que os 

índices de uniformidade, obtidos neste estudo, fossem medianos, pode ter decorrido do histórico 

de degradação e fragmentação observado para o Bioma Mata Atlântica (RAMBALDI; 

OLIVEIRA, 2003), responsável pela desestruturação florestal, e para que a maior uniformidade 

fosse apresentada pelo fragmento de FES, decorrente de dois fatores: o primeiro, como 

mencionado anteriormente, do resultado da maior produtividade primária desse tipo vegetacional; 

o segundo, da maior dimensão florestal apresentada por esse fragmento. De acordo com Reis et 

al. (2003), quanto maior o tamanho de uma reserva florestal, maior as condições favoráveis à 

manutenção de uma rica comunidade, devido a vegetação encontrar-se mais estruturadas.  

A espécie dominante C. perspicillata usualmente apresenta este status em comunidades 

espaço-temporalmente heterogêneas (BERGALLO et al., 2003; MELLO; SCHITTINI, 2005), ao 

contrário das espécies D.  rotundus, G. soricina, S. lilium, C. auritus, A. caudifer (BIANCONI; 

MIKICH; PEDRO, 2004; ESBÉRARD, 2003; MELLO; SCHITTINI, 2005) e M. microtis 
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(PEDRO; PASSOS; LIM, 2001), que comumente são pouco abundantes. Neste estudo, 

entretanto, estas espécies pouco comuns representaram uma proporção relativamente superior na 

comunidade, ocupando inclusive posição de dominância (semelhante à C. perspicillata) e 

diferindo dos estudos citados. Este resultado, portanto, pode ser um diferencial do uso da 

amostragem sistemática em relação às metodologias por conveniência.  

Ao contrário, a espécie A. lituratus, também tida como dominante em algumas 

comunidades de Cerrado e Mata Atlântica de interior (BIANCONI; MIKICH; PEDRO, 2004; 

CAMARGO et al., 2009; PEDRO; PASSOS; LIM, 2001), apresentou baixo IAR para a área de 

estudo. Este frugívoro, porém, pode dar preferência para forragear em áreas de vegetação menos 

densa, como áreas abertas em regeneração, bordas de mata ou trilhas, estradas e/ou outras rotas 

de voo, por apresentar maior tamanho corpóreo, ao invés de forragear em áreas florestais, com 

diversos níveis de dificuldade proporcionados pelas variações na densidade da vegetação do sub-

bosque. Embora Bianconi (2009) tenha verificado que as espécies C. perspicillata e A. lituratus 

não têm suas atividades inibidas, pela presença de uma matriz agropecuária, o forrageio em áreas 

abertas foi demonstrado especialmente para a A. lituratus, na presença de atrativo visual e 

odorífero, como frutos de Piper L. e Ficus L..  

Gorresen e Willig (2004) verificaram que a espécie A. lituratus apresenta maior 

abundância em áreas desmatadas, enquanto que as espécies C. perspicillata, G. soricina, P. 

lineatus e S. lilium seriam mais abundantes nas regiões com moderado grau de fragmentação e 

nas quais a diversidade tende a ser superior às áreas muito ou pouco fragmentadas.  

O baixo sucesso de captura e a alta porcentagem de recaptura possivelmente indicam 

baixa densidade populacional nas áreas de amostragem, e estiveram de acordo com as 

expectativas neste estudo, em função do maior número de morcegos residentes temporários 

(atraídos pela oferta de alimento e outros recursos) ou fixos, esperados para um sub-bosque 

florestal, ao contrário do esperado para as rotas de voo, onde podem prevalecer indivíduos 

errantes e não necessariamente aqueles funcionalmente ativos (atuando nos processos de 

dispersão, polinização, predação, etc), na área florestal avaliada. Ainda, o registro de poucos 

indivíduos, utilizando o espaço aéreo dos pontos amostrais, reforça a baixa densidade 

populacional. 

Para as comunidades do CER e da FES foi estimado um menor número de indivíduos, em 

função das altas taxas de recaptura, e entre essas duas localidades, o CER apresentou a menor 
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comunidade, de acordo com a perspectiva inicial, já que a floresta estacional semidecidual 

avaliada apresenta dimensão maior e, talvez, maior produtividade primária, que, como 

mencionado na seção anterior e de acordo com Maman et al. (2007), Pinto et al. (2009) e Reis et 

al. (2003), pode representar um acréscimo na oferta de recursos, possibilitando a manutenção de 

maiores comunidades. Ao contrário do esperado, devido a baixa taxa de recaptura obtida, a 

estimativa de tamanho e densidade populacional para o EUC foi superior à estimada para as 

demais localidades, reforçando a idéia de que neste ambiente esteja ocorrendo a passagem de um 

maior número de animais, no deslocamento entre locais de alimentação, talvez igualando-o a 

estudos conduzidos em rotas de voo (BIANCONI; MIKICH; PEDRO, 2006; ESTRADA; 

COATES-ESTRADA, 2001; FALCÃO; REBÊLO; TALAMONI, 2003), por terem semelhante 

taxas de recaptura.  

Os dois índices de diversidade alfa (Shannon-Wiener e Margalef) caracterizaram as três 

localidades amostradas de acordo com a produtividade primária esperada, em função dos tipos 

vegetacionais, mas o índice de Margalef, aparentemente, foi o que melhor retratou as localidades, 

ao aproximar as áreas de vegetação nativa e, secundariamente, de grande dimensão e maior altura 

de dossel. Entretanto, embora as áreas florestais nativas possam dar um maior retorno em termos 

de diversidade, se o estudo for conduzido em região constituída por um mosaico de tipos 

fitofisionômicos, incluindo as monoculturas florestais, o ideal é que ele abranja todas as 

formações vegetacionais, retratando, com maior fidelidade, a comunidade de quirópteros 

adaptada às diferentes modificações da paisagem, principalmente àquelas com alta mobilidade 

como A. lituratus, A. planirostris, C. perspicillata e D. rotundus (BERNARD; FENTON, 2003; 

BIANCONI; MIKICH; PEDRO, 2006), por ser inevitável que utilizem duas ou mais 

fitofisionomias ao longo da vida ou, mesmo durante curto espaço de tempo, no desenvolvimento 

de suas atividades diárias de forrageio. 

Os quirópteros podem apresentar extensas áreas de vida (BERNARD; FENTON, 2003; 

ESTRADA; COATES-ESTRADA; 2001), porém não há um tamanho fixo e sua dimensão pode 

variar de pequena a grande, na qual o tamanho da população será dependente da condição de 

suporte para a população em termos de recursos disponíveis (RACEY; ENTWISTLE, 2003). 

Neste sentido e quando as rotas de voo deixam de ser amostradas, a medida estatística de 

densidade populacional pode ser uma ferramenta robusta para a avaliação da capacidade de 
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suporte de um ecossistema à população de uma dada espécie, sendo esperadas maiores 

densidades sob maior oferta de recursos. 

A diversidade beta vem, portanto, enfatizar a importância do estudo ser conduzido em 

escala de paisagem, pois, tendo sido baixa, sugere que o tipo vegetacional pode exercer menor 

influência na estrutura da comunidade de quirópteros do que a proximidade dos fragmentos ao 

longo da paisagem fragmentada. Muitas espécies estão aptas a se deslocar por longas distâncias 

(BERNARD; FENTON, 2003), e essa facilidade de deslocamento pode tornar o uso de 

fragmentos, dispersos na paisagem, comum (ESTRADA; COATES-ESTRADA, 2002). Assim, é 

de se esperar que mesmo os fragmentos, tendo características estruturais distintas, possam ser 

utilizados se não em toda, certamente, em grande parte da vida dos quirópteros. 

 

2.4.2 O sucesso amostral e o conhecimento do padrão de uso da área de amostragem 

 

2.4.2.1 A influência das variáveis espaço-temporais 

 

A memorização da posição das redes, amplamente divulgada pela literatura (ESBÉRARD, 

2006; GANNON; WILLIG, 1998; HAYES; OBES; SHERWIN, 2009; KUNZ; BROCK, 1975; 

KUNZ; KURTA, 1988; KUNZ et al., 1996), aumenta o sucesso dos quirópteros de se esquivar da 

rede em um segundo encontro e, com isso, é comum uma redução do sucesso amostral, quando 

mantidas as redes em mesma posição por noites consecutivas (ESBÉRARD, 2006; KUNZ; 

BROCK, 1975; SIMMONS; VOSS, 1998). Mas, o movimento do conjunto de redes, em 

“escada”, possibilitou a manutenção do sucesso de captura temporal, o que indica ser eficaz, esta 

estratégia, quando se utiliza a amostragem sistemática. Ainda, todas as estimativas populacionais, 

com exceção da uniformidade, tiveram um acréscimo com a amostragem a partir de uma noite 

semanal e de redes móveis, por quatro semanas consecutivas, em uma mesma localidade, 

favorecendo a caracterização da comunidade de quirópteros. 

Em condições naturais, a habilidade de memorizar espacialmente os objetos de interesse é 

altamente desenvolvida nos Glossophaginae, além de em outros quirópteros, que são capazes de 

localizar flores conhecidas durante a orientação espacial (TOELCH et al., 2007). 

Embora o aumento ou a manutenção do sucesso amostral com o aumento de noites de 

captura seja um indicativo de suficiência amostral, a avaliação desta sugere que um acréscimo no 



 

 

114 

número de noites ou no número de redes seja necessário, a longo prazo, para se atingir uma 

suficiência amostral mais segura na caracterização da quiropterofauna através do método de 

amostragem sistemático. Em estudos rápidos, entretanto, o esforço pode ser considerado 

satisfatório para um diagnóstico inicial quando há intenções de continuidade do estudo que, 

inclusive, pode ser planejado através do cálculo de suficiência amostral a partir dos dados obtidos 

pelo diagnóstico. No uso da amostragem sistemática para estudos de impacto ambiental, por 

exemplo, um levantamento populacional anual ou semestral da quiropterofauna possibilitaria o 

cálculo de acréscimo necessário no esforço amostral, a partir do qual tornar-se-ia possível o 

planejamento do número de noites e/ou de redes a ser utilizados em um monitoramento 

ambiental, após a implantação de empreendimentos impactantes.  

Além do número de noites amostrais, o número de horas de amostragem/noite ainda é 

bastante controverso para os estudos que utilizam os métodos de amostragem por conveniência. 

Diversos autores apontam a importância do diagnóstico ao longo de toda a noite (ESBÉRARD; 

BERGALLO, 2005), mas os estudos populacionais que aplicam as metodologias de amostragem 

apenas por seis horas ou menos, são ainda bastante frequentes (ALVEZ, 2008; CAMARGO et 

al., 2009; REIS et al., 2000, 2006; ZORTÉA et al., 2010). Pelo delineamento sistemático, embora 

o primeiro quarto de horas tenha resultado em maior sucesso amostral, concluiu-se que o ideal 

seria a amostragem por 12 horas, para evitar que as estimativas de riqueza, uniformidade e 

diversidade sejam enviesadas da capturabilidade diferencial entre espécies ao longo da noite.  

Quando se aplica a metodologia de captura para ¼ ou ½ de noite, o pressuposto de igual 

probabilidade de captura para todos os indivíduos da comunidade, assumido pelo método de 

captura-recaptura (CHAO, 2001; FERNANDEZ, 1995; O’DONNELL, 2009; POLLOCK et al., 

1990), passa a ser ignorado, na medida em que o pesquisador está retirando a chance de uma 

espécie ou indivíduo ser capturado se, no período em que este estiver voando pelo ponto 

amostral, não houver um equipamento (rede-neblina) disponível para efetuar a captura. Ainda, 

quando se restringe a captura apenas ao período de maior atividade de quirópteros, passa-se a 

influenciar as estimativas de heterogeneidade da comunidade, forçando uma maior dominância 

das espécies ativas no poente e à raridade, aquelas que mantêm um padrão de atividade constante, 

mesmo que, em menor densidade, ao longo de toda a noite. 

Homem (2010), simultaneo à este estudo e nas mesmas áreas de amostragem, avaliou o 

padrão de atividades dos quirópteros e constatou que as espécies G. soricina e S. lilium 
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apresentaram um padrão unimodal com maior atividade na quarta e terceira hora após o ocaso, 

respectivamente, a D. rotundus, semelhante as anteriores, apresentou um padrão unimodal, 

porém, com maior atividade no segundo ¼ de horas da noite. Já, a espécie C. perspicillata, teve 

um padrão de atividade variado: bimodal, em nível de paisagem, com picos de atividade na 

segunda e décima segunda horas após o ocaso; unimodal, no eucalipto, com maior atividade da 

segunda a sexta hora da noite; e uniforme, nos fragmentos florestais nativos (CER e FES). Dados 

desta natureza, portanto, informam o quão tendenciosa seria uma amostragem de apenas três ou 

seis horas, por exemplo, ao proporcionar uma subamostragem das espécies citadas. 

No que se refere ao posicionamento da rede nos pontos amostrais, pelo método 

sistemático de amostragem, a escolha entre a distância de espaçamento entre redes deverá 

depender das características do diagnóstico populacional, já que, teoricamente, não há diferença 

quando as redes estão arranjadas a distâncias de 25, 60 ou 95 metros, em sub-bosque florestal. 

Assim, para maximizar o sucesso amostral, ao priorizar o uso de pequeno espaçamento, o 

pesquisador deve considerar a importância no uso de mais redes, para que uma área espacial 

representativa do ecossistema avaliado possa ser contemplada, enquanto que, para o uso de 

espaçamentos maiores, o aumento de redes pode inviabilizar o estudo, de forma que se passa a 

correr o risco de subamostrar a área espacial, contemplada pelo baixo esforço amostral.  

Outro ponto a ser considerado, ao se utilizar um menor espaçamento entre as redes, seria a 

avaliação da viabilidade do movimento das redes entre noites de captura. Se a distância entre 

posição original e subsequente for pouco significativa, pode ocorrer um decréscimo no sucesso 

de captura, pela memorização dos pontos das redes pelos morcegos, facilitando a esquiva ou 

levando a uma mudança de local de forrageio pelos quirópteros, como suposto por Esbérard 

(2006), sobre a redução de sucesso de captura entre noites consecutivas com as redes em mesma 

posição. 

Se a escolha por distanciamento de redes se fundamentar na abrangência temporal do 

diagnóstico populacional, por exemplo, quando se tem um estudo a longo prazo, o esforço 

temporal pode compensar o espacial, sendo possível a manutenção de um número menor de redes 

e um maior espaçamento entre estas, abrangendo, desta forma, uma maior área espacial sem 

grande perda de acurácia e/ou precisão das estimativas populacionais, de distribuição e de padrão 

de uso da área florestal. Já, em se tratando de um estudo populacional rápido, como os 

diagnósticos realizados como requisitos dos processos de licenciamento de atividade, com 
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relevante potencial de impacto sobre as comunidades de quirópteros, o emprego de um menor 

espaçamento pode ser mais adequado na medida em que amplia-se o esforço e o sucesso amostral 

por unidade de área, ainda que esta concentração possa prejudicar a avaliação do padrão de 

distribuição e/ou o uso da área florestal pela quiropterofauna. 

Embora o espaçamento entre redes-neblina tenha se mostrado flexível, sugere-se o uso do 

espaçamento de 60 metros, por ter possibilitado o acréscimo do valor das estimativas 

populacionais e do sucesso amostral, principalmente se o estudo for conduzido em locais de baixa 

declividade. Nesses, o tempo despendido nas vistorias poderia ser reduzido e a subamostragem 

minimizada, com a redução do escape de quirópteros após a captura que, segundo MacCarthy et 

al. (2006 apud KUNZ; HODGKISON; WEISE, 2009), pode ser agravada em até 30% com 

vistorias realizadas em intervalo superior a 20 minutos. 

O posicionamento da rede no ponto amostral pode ser irrelevante nas localidades pouco 

acidentadas geograficamente ou que tenham pequenos trechos territoriais com maior declividade 

e, nestes casos, o sentido em que a rede será posta deve se fundamentar na experiência do 

pesquisador em posicioná-la perpendicularmente em relação a pequenos espaços livres em meio a 

vegetação, aumentando a probabilidade de captura de indivíduos que possam estar se 

aproveitando destes espaços, sem muitos obstáculos ao voo, enquanto forrageiam. Já, se um 

elevado número de pontos amostrais, dentro da área de amostragem, apresentar declividade 

superior a 50º, o sentido ideal para o posicionamento da rede, que influenciará significativamente 

o sucesso de captura de quirópteros pelo método sistemático de amostragem, seria o paralelo ao 

sentido de maior declividade, considerando-se que o deslocamento preferencial dos animais será 

no sentido perpendicular, evitando o voo sobre declive acentuado. 

Quanto à altura da rede no sub-bosque, o desejável é que suas bolsas centrais fiquem no 

intervalo de 1,2 a 2,8 metros, onde um maior sucesso amostral pode ser obtido pelo método 

sistemático de amostragem. Por outro lado, em tipos vegetacionais com dossel menos elevado, 

como no CER, os animais podem voar mais baixo, ao acompanhar a menor altura do dossel, e, 

neste caso, deve-se priorizar um posicionamento vertical menos elevado para as rede. 

Se os quirópteros que forrageiam em sub-bosque florestal tendem a voar na altura 

correspondente a segunda e a terceira bolsa de captura, da rede-neblina, posicionar esta acima ou 

abaixo do intervalo preferencial de voo poderia reduzir o sucesso amostral. Ao contrário, se a 

redução da captura sobre as bolsas externas refletiu o maior sucesso no desvio da rede-neblina, 
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pelos indivíduos que se aproximaram pelas extremidades dela, detectando-a, esta situação deve 

persistir, sobre as bolsas externas, em qualquer altura de posicionamento da rede. Nesse segundo 

caso, uma possível alternativa seria a de uso da amostragem sistemática por conglomerados, pela 

qual uma segunda e/ou terceira rede, alocada de forma estratégica, poderia aumentar a 

probabilidade de captura dos animais, no momento deles se desviarem da primeira rede, a 

detectada.  

 

2.4.2.2 A influência das variáveis abióticas 

 

Ao contrário do obtido por Alvez (2008), a abundância da comunidade de quirópteros, 

avaliada neste estudo, pouco se diferiu, entre os períodos seco e chuvoso, o que deve ser esperado 

se considerado que o período anual é uma escala temporal pequena para deixar transparecer 

variações populacionais sazonais significativas. Ainda assim, recomenda-se que os estudos 

populacionais anuais, pelo método sistemático de amostragem, englobem as diferentes 

sazonalidades da região estudada, de forma a minimizar a obtenção de estimativas tendenciosas a 

um ou a outro período, já que algumas espécies dominantes ou comuns, como a C. perspicillata e 

a S. lilium, podem ser mais frequentes na amostra em um ou outro período, influenciadas, 

possivelmente, pela disponibilidade temporal dos recursos alimentares; e algumas espécies 

incomuns ou de baixa densidade, como a A. geoffroyi e a C. doriae, podem ser registradas em 

apenas um período do ano pela sua baixa abundância e frequência de ocorrência nos pontos 

amostrais.  

O decréscimo de capturas no período de seca, observado para a espécie S. lilum, pode ter 

decorrido da redução de atividade, como resposta à escassez de alimento. A região de Araras e 

Rio Claro, municípios vizinhos de Analândia e Corumbataí, apresenta uma forte diminuição de 

produtividade primária na estação da seca, o que faz com que a espécie tenha um extensivo uso 

de suas reservas de gordura e uma perda significativa de massa corpórea (ALMEIDA; CRUZ-

NETO, 2011). Ao contrário, semelhante resposta fisiológica não foi observada, pelos autores, 

para a C. perspicillata e, neste caso, a escassez de alimento na seca pode ter estimulado a espécie 

ao aumento da busca pelo recurso, o que culminou com um aumento de sua captura. 

O acréscimo de abundância da C. auritus para a estação seca, ao contrário, pode ter 

decorrido de um eventual acréscimo de atividade dos pequenos mamíferos em busca do escasso 



 

 

118 

alimento temporário, em especial dos roedores, por, juntamente com as aves, representarem a 

base da dieta deste morcego carnívoro (WITT; FABIÁN, 2010). Entretanto, somente um estudo 

de longo prazo poderia reforçar, ou mesmo confirmar, tais suposições. 

A luminosidade pode expor os animais a um maior risco de predação por corujas, por 

exemplo, que possuem a visão como o principal sentido utilizado para localizar e/ou perseguir 

suas presas (BAXTER et al., 2006) e, consequentemente, fazer com que os quirópteros reduzam 

suas atividades em noites com alta luminosidade (BÖRK, 2006). Assim, alguns pesquisadores 

optam por restringir suas coletas às semanas próximas à lua-nova como meio de maximizar as 

capturas. Porém, apesar do acréscimo no sucesso de captura nesta condição, ela não deve ser 

priorizada nos estudos populacionais por, a longo prazo, prejudicar as avaliações de riqueza total 

de Phyllostomidae e sub-representar espécies da sub-família Phyllostominae (BREVIGLIERI, 

2011; ESBÉRARD, 2007). 

Pelo método sistemático de amostragem não foi verificada diferença na capturalidade em 

fragmentos de floresta nativa, sugerindo que os animais saiam para forragear, ao menos no sub-

bosque, independentemente da claridade existente no ambiente, pela necessidade de obter os 

recursos e maior proteção conferida pelo sombreamento pelo dossel, de acordo com Breviglieri 

(2011). Ao contrário do constatado nesses locais, no eucaliptal foram obtidas mais capturas em 

noites com pouca ou nenhuma luminosidade, que poderiam ser atribuídas ao menor risco de 

predação em noites escuras, o que favorece o deslocamento por áreas abertas e/ou ambientes 

florestais com dossel elevado e sub-bosque pouco denso, que poderiam, eventualmente, exercer 

menor sombreamento durante o forrageio. 

A ausência de um sombreamento efetivo, no eucalipto, desta forma, poderia estimular a 

fobia lunar, observada por Börk (2006), por exemplo, para a espécie Noctilio leporinus. De 

acordo com o autor, essa espécie apresentou forte fobia lunar, associada ao seu hábito de 

forrageio em áreas abertas, sobre cursos d’água, tornando-a mais vulnerável à predação por 

corujas. 

A chuva intensa e continuada, por reduzir a captura de morcegos em áreas de forrageio, 

deve, sempre que possível, ser evitada em estudo populacional com método sistemático de 

amostargem em áreas de forrageio, de acordo com Barlow (1999), que considera que esta 

variável pode afetar as capturas e prejudicar os inventários. Já, a aparente preferência por 

forragear em noites nubladas ou parcialmente nubladas pode estar relacionada às variáveis de 
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luminosidade, temperatura e umidade. A luminosidade lunar pode ser reduzida sob alta 

nebulosidade, criando uma condição semelhante àquela proporcionada pelo sombreamento do 

dossel florestal, mensionado anteriormente.  

Devido a escassez de amostras, em noites sob baixas condições de temperatura e umidade, 

não foi possível uma avaliação da real ação destas variáveis sobre o sucesso de captura, porém, é 

muito provável que elas influenciem a atividade de forrageio dos quirópteros, como constatado 

para a espécie Myotis lucifugus, por Lacki (1984), ao ter sua atividade positivamente 

correlacionada a ambas as variáveis, temperatura e umidade, elevadas. As capturas, das espécies 

com variação periódica de abundância, ocorreram sob condições de temperatura e/ou umidade 

diversas daquelas constatadas para as noites dos seus respectivos períodos amostrais. Ainda, 

essas variáveis ambientais não foram correspondentes, na medida em que a maioria das noites 

com temperatura e umidade aparentemente favoráveis à captura, ocorreram nos períodos chuvoso 

e seco, respectivamente. Esses são fortes indícios de que estas variáveis ambientais atuem sobre a 

atividade dos quirópteros em sub-bosque florestal. 

 

2.4.2.3 A influência das variáveis estruturais 

 

Sabendo que a quiropterofauna não utiliza da mesma forma de locais com níveis de 

declividade, densidade de sub-bosque, altura e cobertura de dossel, ao se utilizar o método 

sistemático na amostragem, o pesquisador deve estar atento à importância de se abranger o maior 

número de condições topográficas e vegetacionais existentes na localidade em estudo, de forma a 

favorecer uma caracterização mais acurada e precisa da comunidade e suas populações. Ao se 

alocar uma área amostral em trecho de vegetação com menor declividade, dossel elevado e 

contínuo e densidade mediana do sub-bosque, por exemplo, pode-se estar superamostrando a 

comunidade na medida em que se restringe as capturas aos locais esperados de maior atividade e, 

neste sentido, o uso do método sistemático de amostragem pouco diferiria do uso do método por 

conveniência, que também preconiza a amostragem nestes locais. 

O padrão de uso das áreas amostrais foi fortemente influenciado pelo relevo montanhoso 

característico das Cuestas Basálticas, que formam a A.P.A Corumbataí-Botucatu-Tejupá 

(MARTINELLI, 2009; ROSS; MOROZ, 1997), com uma preferência por forrageio em locais de 

menor declividade, independentemente da altitude em relação ao nível do mar (a variação 
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altitudinal no interior da área amostral é irrelevante para uma avaliação). Limitações semelhantes, 

no uso das encostas, puderam ser observadas por Alvez (2008), que obteve índices de 

diversidade, sobre encostas de Mata Atlântica, inferiores aos estimados para a planície.  

A aparente preferência em forragear em locais de menor declividade pode estar 

correlacionada à dificuldade de deslocamento em locais de alta declividade, como os fundos de 

vale e/ou encostas abruptas, por requerer, talvez, uma maior demanda energética. Estudos 

fisiológicos indicam um maior custo energético durante o voo parado em relação ao voo veloz, 

em sentido horizontal, por espécies da subfamília Glossophaginae (HELVERSEN; WINTER, 

2003) e, ainda, um maior gasto de energia sob baixa velocidade, devido à necessidade do 

morcego de gerar a força necessária para a suspensão do corpo, por meio dos movimentos das 

asas, o que é minimizado durante o deslocamento horizontal durante o qual o fluxo de ar, 

passando constantemente pelas asas, auxilia na sustentação corpórea (SPEAKMAN; THOMAS, 

2003). Por estes atributos relacionados ao voo, passa a ser plausível acreditar que o voo 

acompanhando a declividade do solo (“voo diagonal”) poderia ser mais dispendioso do que o 

horizontal, em termos energéticos, por requerer maior movimento das asas e geração de força de 

elevação corpórea contra a gravidade.  

Se o deslocamento em áreas de grande declividade pode ser prejudicado, 

consequentemente, põe-se em dúvida a efetividade da conservação de remanescentes florestais, 

onde a declividade do solo é superior aos 45º (a maior parte dos fragmentos da APA Corumbataí-

Botucatú-Tejupa são formações florestais de encosta, que permaneceram após o longo histórico 

de fragmentação no interior paulista), como especificado pelo Código Florestal Brasileiro 

(BRASIL, 1965), na manutenção de comunidades de quirópteros bem estruturadas e dos 

processos ecológicos por elas mantidos (REIS et al. 2007). Neste caso, o ideal seria que as APPs, 

sobre encostas, incluíssem menor declividade ou, então, que áreas de preservação, como 

Reservas Legais (RLs) e/ou diferentes categorias de Unidades de Conservação (UCs), viessem 

suprimir esta demanda. Entretanto, isto não é visto em nossa legislação e, ao contrário, através 

das recentes mudanças no Código Florestal, a tendência é a de redução das áreas florestais 

relevantes à conservação, com efeitos irreversíveis para a diversidade de mamíferos e os serviços 

ecológicos, por estes exercido, nas APPs e RLs (GALETTI et al., 2010). 

A altitude, em relação ao nível do mar, influencia negativamente a riqueza e a diversidade 

de quirópteros (NOBRE et al., 2009), porém, esta correlação é vista principalmente quando há 
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grande mudança na escala altitudinal, como observado por Navarro e Leon-Paniagua (2005), 

sobre uma variação de 800 e 2.560 metros de altitude, em que o aumento na altitude foi 

responsável por uma redução linear e negativa de riqueza a leste do México.  

Embora a altitude seja um fator limitante, a estrutura vegetacional pode exercer maior 

influência no padrão de forrageio em ambiente florestal, como constatado por Bordignon e 

França (2009), que obtiveram um maior sucesso amostral entre 450 e 500 metros de altitude no 

Maciço do Urucum (variação de 100 a 1.000 metros), Mato Grasso do Sul, que foi associado à 

maior riqueza de plantas zoocóricas em altitude intermediária.  

A preferência dos quirópteros do CER e da FES, por forragear em locais com maior 

cobertura de dossel, pode ter sido uma resposta a maior proteção contra predadores, conferida 

quando a luz da lua atinge a superfície do dossel, criando um efeito semelhante à zona de 

interceptação de recurso, descrita por Begon, Towsend e Harper (2007), e que, 

consequentemente, torna mais escuro o espaço aéreo do sub-bosque florestal. Ainda, esta 

suposição pode ser reforçada pela semelhança no sucesso amostral da maioria das espécies entre 

fases lunares e períodos amostrais, pois, se ao forragear em local sombreado pelo dossel florestal 

os animais contam com uma redução significativa de luminosidade lunar, poderiam, 

teoricamente, forragear sob lua-cheia, mesmo no período seco, quando há perda de biomassa 

foliar na floresta estacional semidecidual e vegetações influenciadas por este tipo vegetacional, 

como constatado para o Cerrado regional (RODRIGUES, 1999). Estima-se uma perda de massa 

foliar na ordem de 20% a 50% para as florestas estacionais semideciduais (VELOSO; RANGEL 

FILHO; LIMA, 1991). 

A manutenção do sucesso de captura ao longo das fases lunares, vista para as áreas de 

vegetação nativa, corroboram com os dados observados por Breviglieri (2011), que obteve 

semelhante resultado em função da redução da luminosidade exercida pela presença de um dossel 

mais fechado. Ao contrário, o dossel formado pelos eucaliptos deve ser alto o suficiente para 

pouco influenciar na comunidade de quirópteros, que forrageia ou se desloca 30 metros abaixo. 

Também, o dossel formado pelo sub-bosque do reflorestamento, sendo bastante irregular, pode 

ser incapaz de oferecer um sombreamento contínuo, tornando-se pouco efetivo na proteção contra 

predadores durante a atividade dos animais. Em função do maior risco de predação na presença 

de claridade, na ausência de uma zona de sombreamento contínua, os animais podem se sentir 
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mais seguros para forragear e/ou se deslocar nestes ambientes sob lua-nova, sendo, portanto, 

indiferentes à perda foliar durante o período seco.  

A preferência, vista neste estudo, pelo forrageamento em locais com mediana densidade 

do sub-bosque (característico de florestas melhor estruturadas), corroboram com Falcão (2005), 

que registrou semelhante correlação negativa entre a diversidade e a densidade do sub-bosque em 

um fragmento um florestal degradado no Planalto da Conquista, Bahia. Entretanto, as razões que 

levam os animais a preferir este grau de densidade parecem desconhecidas, podendo ser uma 

resposta às condições desfavoráveis ao forrageio e/ou favoráveis à detecção e esquiva da rede, 

sob maior ou menor densidade. Sob alta densidade, se os animais possuem maior dificuldade de 

localizar alimento, devido aos sons de alta frequência ser prejudicados pelos ecos provenientes da 

vegetação ao redor (JONES; RYDELL, 2003; KALKO; HANDLEY Jr.; HANDLEY, 1996; 

NEUWIELER, 1968), seria esperado que preferissem forragear em locais com vegetação menos 

densa, onde poderiam obter maior retorno energético; se apresentassem maior facilidade em 

detectar a rede, por estarem atentos aos fracos ecos provenientes da vegetação ao redor 

(LARSEN, 2007; VERBOOM; BOONMAN; LIMPENS, 1999), mesmo que forrageassem sob 

estas condições, dificilmente seriam capturados. 

De forma diferente, porém não menos problemática, em espaços abertos, clareiras e/ou 

bordas de mata, os animais podem: tornar-se mais expostos a predadores, em função da menor 

proteção conferida pela vegetação; obter menor retorno energético pela menor oferta de alimento 

na vegetação escassa; detectar as redes à maior distância e esquivarem-se destas com maior 

facilidade (KALKO; HANDLEY Jr.; HANDLEY, 1996; LARSEN, 2007), pelo fato da visão 

passar a ter uma importância maior na orientação (ALTRIGHAM; FENTON, 2003; EKLÖF, 

2003).  

A disponibilidade de locais com condições físicas adequadas ao forrageio em sub-bosque 

pode, por sua vez, limitar a atividade dos quirópteros a poucas localidades dentro do espaço 

florestal avaliado, visível pelo padrão de distribuição agregado, apresentado pelas comunidades. 

Com este padrão de distribuição, processos regenerativos dos ecossistemas florestais, sob 

condições físicas desfavoráveis, podem ser prejudicados, requerendo maior atenção durante um 

manejo para a recuperação de áreas degradadas. Assim, a padronização espacial proporcionada 

pelo método sistemático de amostragem passa a atuar como importante ferramenta na 

visualização dos padrões de uso da área de amostragem, especialmente em estudos de impactos 
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ambientais, podendo atuar como base no reconhecimento dos locais mais importantes para a 

conservação da quiropterofauna e/ou naqueles passíveis de compensação em caso de perda de 

vegetação.  

 

2.4.3 Aspectos comportamentais na interação quiróptero/rede-neblina 

 

A facilidade em detectar uma rede em sub-bosque florestal parece dar suporte aos 

argumentos de pesquisadores, que acreditam não ser eficaz a amostragem nestas localidades 

(KUNZ; KURTA, 1988; THOMAS; WEST, 1989). Lidar com a grande habilidade, que os 

quirópteros apresentam para detectar uma rede e evitar a captura, seja através de ecolocalização 

e/ou visão como principais mecanismos, é uma consequência aparentemente inevitável para os 

estudos populacionais, já que esta habilidade parece não ser prejudicada sob as diferentes 

condições físicas e climáticas. De fato, o sistema de orientação por ecos e visual, especialmente o 

visual, é extremamente desenvolvido nos microquiroptera, como relatado por diversos autores 

(ALTRINGHAM; FENTON, 2003; EKLÖF, 2003; KALKO; HANDLEY Jr.; HANDLEY, 

1996).  

Entretanto, a porcentagem geral de detecção, das redes-neblina, obtida pelo método 

sistemático de amostragem, esteve de acordo com a constatada para os corredores de voo, por 

Larsen (2007), quando 58,9% dos indivíduos, que entraram em contato com a rede, a detectaram 

e se esquivaram a captura. Essa semelhança na probabilidade de detecção das redes-neblina vêm, 

portanto, neutralizar o argumento, desfavorável à amostragem em sub-bosque florestal, dos 

pesquisadores que acreditam ser mais fácil a detecção e identificação de uma rede nesses locais, 

pelos quirópteros estarem mais atentos aos fracos ecos provenientes dos insetos no espaço aéreo 

próximo a eles (KUNZ; KURTA, 1988; THOMAS; WEST, 1989). 

De acordo com a revisão realizada por Altringham e Fenton (2003), a espécie A. geoffoyi 

utiliza a visão como principal sentido de orientação, partindo para a ecolocalização, quando as 

condições visuais não são favoráveis. Se esta condição for usual entre espécies de 

Phyllostomidae, pode explicar a prevalescência de capturas na ausência de luminosidade lunar, 

vista para a área de eucalipto, quando, então, passariam a utilizar a ecolocalização com maior 

frequência, concordando com os autores que acreditam na possibilidade das redes passarem 

despercebidas em áreas de voo, devido à confusão entre os ecos provenientes do objeto de 
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interesse e a vegetação ao redor (JONES; RYDELL, 2003; KALKO; HANDLEY Jr.; 

HANDLEY, 1996; NEUWEILER, 1989). O aumento de capturas na lua-nova, dessa forma, 

poderia estar influenciado pelos dois fatores, a redução na habilidade de detecção das redes-

neblina e o aumento de atividade decorrente do menor risco de predação, discutidos na seção 

anterior. 

Na medida em que os valores de detecção das redes passam a ser conhecidos podem, 

então, ser utilizados para a correção de índices populacionais como abundância, densidade e/ou 

diversidade, vindo a minimizar o viés amostral decorrente deste fator limitante (detecção) sobre o 

método de captura por redes-neblina. Com a correção dos índices populacionais e redução dos 

efeitos da detecção sobre eles, por sua vez, aumentam-se a acurácia e a precisão das estimativas 

quantitativas, mesmo que a habilidade detectora das espécies não possa ser conhecida e uma taxa 

de detecção geral tenha que ser atribuída a qualquer espécie com baixa porcentagem de recaptura.  

Não só a correção dos índices populacionais deve ser o foco do estudo etológico da 

interação morcego/rede-neblina, mas também o conhecimento do padrão comportamental 

apresentado pelos animais ao entrarem em contato com as redes, o que pode favorecer a tomada 

de decisões frente ao posicionamento deste equipamento nos locais de captura. Neste sentido 

parece haver uma padronização comportamental desde a detecção até o reconhecimento e esquiva 

da rede, já que os resultados deste estudo estiveram de acordo com o observado por Jensen, Moss 

e Surlykke (2005), que verificaram o mesmo padrão de inspeção da rede, caracterizado pelo voo 

quase paralelo a ela.  

Ao contrário do relatado na literatura (JENSEN; MOSS; SURLYKKE, 2005; 

SURLYKKE; PEDERSEN; JAKOBSEN, 2009), entretanto, a redução na duração dos sinais 

sonoros e entre eles, com a aproximação da rede, não pode ser confirmada em todos os casos, 

sendo necessário, para a confirmação deste padrão comportamental, o uso de um detector de sons 

de alta frequência (Anabat) na captação sonora não audível ao ouvido humano. Mesmo que o 

homem possa identificar de 86% ou 56% das vocalizações emitidas pelos quirópteros, em nível 

genérico e específico, respectivamente (JENNINGS; PARSONS; POCOCK, 2008), este 

procedimento deve exigir grande experiência e familiaridade, do pesquisador em relação às 

espécies locais, e, ainda assim, o padrão sonoro pode ser interpretado de forma enviesada, se 

algumas frequências sonoras passarem despercebidas à habilidade auditiva humana. 
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A sequência comportamental desencadeada a partir da detecção da rede também esteve de 

acordo com o observado por Larsen et al. (2007), embora estes autores tenham registrado um 

menor desvio pelas laterais das redes. De qualquer forma, desde que a maioria das ultrapassagens 

pelas redes ocorre pelas laterais e por cima, o uso delas, um pouco elevadas em relação ao solo 

e/ou formando pequenos grupos de redes, distribuídos de forma sistemática na área amostral, 

talvez formando um “Y”, pode vir a favorecer um maior sucesso amostral. 

O reconhecimento da rede pode ser interpretado como um comportamento de curiosidade 

com relação a um “objeto estranho” surgido no sub-bosque florestal, esperando-se que se 

desenvolva, principalmente por indivíduos residentes, já que o reconhecimento do objeto e de 

suas dimensões parece ser mais relevante para estes animais, que estão se deslocando 

frequentemente no local (precisarão se esquivar destes objetos nas próximas passadas pela área), 

do que para aqueles que apenas estão de passagem, sem a “intenção” de retorno, pelo local 

específico onde se encontra tal “objeto estranho”.  

Parece certo que a maioria dos indivíduos é capaz de detectar e se esquivar de uma rede, 

levando a uma redução de acurácia e precisão nas estimativas populacionais, intensificada, ainda, 

pela elevada porcentagem de animais hábeis a escapar da rede nos minutos que se sucedem à 

captura. A taxa de escape registrada durante o estudo comportamental esteve de acordo com a 

obtida por MacCarthy et al. (2006 apud KUNZ; HODGKISON; WEISE, 2009), nos primeiros 5 

minutos após a captura, devendo, a realização de vistorias a intervalo superior ao de 20 minutos, 

agravar a subamostragem em mais de 30%. Estes dados reforçam as limitações atribuídas ao 

equipamento de captura (JENNI; LEUENBERGER; RAMPAZZI, 1996), moldando, de forma 

enviesada, os dados populacionais. 

Por outro lado, embora a taxa de captura efetiva seja inferior a desejada, a pouca chance 

de escape seguido à captura, desde que vistorias frequentes possam ser efetuadas, pode trazer 

maior segurança quando se atribui o baixo sucesso amostral à habilidade na detecção da rede e/ou 

baixa densidade populacional. Infelizmente, na presente pesquisa, as vistorias não puderam ser 

realizadas em intervalos pequenos, em razão das especificações atribuídas ao método sistemático 

de amostragem e às características das áreas amostrais selecionadas ao estudo. Entretanto, sendo 

conhecida a habilidade para escape e a fragilidade das redes-neblina, o pesquisador deve estar 

atento à viabilidade do uso do método sistemático de amostragem na área onde se pretende a 

caracterização populacional da quiropterofauna, adequando o delineamento amostral de forma a 
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melhor atender à algumas estratégias já conhecidas (BARLOW, 1999; ESBÉRARD, 2006, 2007; 

KUNZ; BROCK, 1975; SIMMONS; VOSS, 1998), no sentido de busca por uma maior sucesso 

amostral não tendencioso. 

As limitações e tendência dos estimadores estatísticos de populações, especialmente os 

obtidos pelo método de captura-recaptura, são conhecidas na literatura científica (CHAO, 2001; 

FERNANDEZ, 1995; GANNON; WILLIG, 1998; POLLOCK et al., 1990) e está mais do que em 

tempo de se buscar maneiras de reduzir estes vieses. Desejável seria que os próprios estimadores 

populacionais apresentassem fatores que os corrigissem de acordo com a habilidade detectora e 

motora, para desviar das redes, dos grupos taxonomicamente próximos de quirópteros, mas, para 

que este avanço metodológico se torne possível, o estudo etológico da interação morcego/rede-

neblina se faz necessário. 

 

2.4.4 Avaliação da acurácia e da precisão do método sistemático de amostragem 

 

O sucesso amostral observado foi considerado satisfatório, no sentido de demonstrar o 

potencial do método sistemático de amostragem ao estudo populacional, já que representaram 

valores comumente observados em estudos populacionais anuais em formações fitofisiológicas 

dos Biomas Mata Atlântica e Cerrado, nas regiões sul e sudeste do Brasil (BIANCONI; MIKICH; 

PEDRO, 2004; ORTÊNCIO-FILHO; REIS, 2009; SILVA; PERINI; OLIVEIRA, 2005), mesmo 

que esperada uma subamostragem, pelo escape de indivíduos pós captura decorrente do elevado 

intervalo entre vistorias.  

Nos estudos que utilizam o método de amostragem por conveniência, o maior sucesso de 

captura em estudos com melhor esforço amostral (BARROS; BISAGGIO; BORGES, 2006; 

BREVIGLIERI, 2008; NOBRE et al., 2009; ZANON; REIS, 2009) pode, de fato, estar 

relacionado ao aprendizado de localização das redes-neblina, a partir do qual pode ocorrer um 

decréscimo nas atividades ou mudança de locais de voo, com redução do sucesso amostral 

(ESBÉRARD, 2006; GANNON; WILLIG, 1998; LARSEN et al., 2007; KUNZ; BROCK, 1975; 

KUNZ; KURTA, 1988; KUNZ et al., 1996; SIMMONS; VOSS, 1998). Para este estudo, 

entretanto, não tendo sido observada diferença no número de capturas, com o acréscimo de noites 

de amostragem, o reduzido sucesso amostral pode ter sido uma condição natural refletora de uma 
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baixa densidade populacional, por área de forrageio, e/ou de uma elevada habilidade de detecção 

das redes (demonstrada na seção 2.3.3 e discutida na 2.4.3). 

A composição geral de espécies, com predomínio da família Phyllostomidae, não divergiu 

do comumente observado em estudos populacionais que utilizam as metodologias de amostragem 

por conveniência em diferentes localidades (BIANCONI; MIKICH; PEDRO, 2004; 

ESBÉRARD, 2003; FALCÃO; REBÊLO; TALAMONI, 2003; ORTÊNCIO FILHO et al., 2005; 

ORTÊNCIO-FILHO; REIS, 2009; PEDRO; PASSOS; LIM, 2001), assim como a Família 

Vespertilionidae, representada, principalmente, por aquelas insetívoras que forrageiam acima do 

nível de sub-bosque, sendo sub-representada nestes estudos populacionais, conduzidos em nível 

de sub-bosque. Os dados dos vespertilionídeos, portanto, devem sempre ser avaliados 

cautelosamente, quando se utiliza este modelo metodológico. 

Por outro lado, os valores de abundância para algumas sub-famílias divergiram dos 

obtidos por estudos populacionais que utilizam o método sistemático de amostragem. Bianconi, 

Mikich e Pedro (2004), Breviglieri (2008) e Ortêncio-Filho e Reis (2009), por exemplo, 

obtiveram valores de abundância substancialmente inferiores para as espécies das Subfamílias 

Phyllostominae e Desmodontinae. Os mesmos autores, por outro lado, tiveram índices de 

abundância muito superiores para espécies como A. lituratus, A. planirostris e P. lineatus 

(Subfamília Stenodermatinae).  

A maior abundância da Desmodontinae, em relação aos estudos citados, pode estar 

relacionada à presença de inúmeras cavernas na região das Cuestas Basalticas, possibilitando o 

abrigo de grandes colônias de D. rotundus, como observado por Campanhã e Fowler (1993), e 

Saraiva (2002). Por outro lado, o acréscimo de abundância da Phyllostominae, considerada como 

boa indicadora de comunidades com baixo nível de perturbações (MEDELLÍN; EQUIHUA; 

AMIN, 2000), não pode ser explicado unicamente por este fator.  

A região avaliada por este estudo, ainda que mais florestada (menos fragmentada) do que 

as regiões dos estudos com os quais foi comparada, não justificaria, por si só, uma maior 

representatividade de Phyllostominae, já que estudos conduzidos em locais menos fragmentados 

e com remanescentes florestais de maior dimensão e conservação (GONÇALVES; GREGORIN, 

2004; MELLO; SCHITTINI, 2005) não tiveram maiores ou mesmo semelhantes resultados. 

Assim, divergências como estas podem indicar que a estrutura da população funcionalmente ativa 

em áreas florestais pode não ser a mesma que se movimenta pelas rotas de voo, que cruzam estes 
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ambientes, e que o uso do método sistemático de amostragem pode ser mais efetivo na 

caracterização deste grupo taxonômico. 

Como o esperado, a riqueza e a diversidade deste estudo não se divergiram da maioria das 

respectivas obtidas pelos estudos que utilizam o método de amostagem por conveniência. Em 

relação à Breviglieri (2008), a diferença percebida entre as localidades, para ambas as 

estimativas, deve ter decorrido do método de captura aplicado pelo pesquisador ao ter incluido a 

amostragem em dossel, tornando possível o registro de espécies das famílias Molossidae e 

Noctilionidae. Os insetívoros aéreos são capturados, usualmente, em redes posicionadas em nível 

de sub-dossel ou dossel (FENTON; KUNZ, 1977; KALKO; HANDLEY Jr.; HANDLEY, 1996) 

e, de acordo com Simmons e Voss (1998), os molossídeos podem representar até metade das 

capturas, quando a amostragem é conduzida com redes-neblina elevadas. 

A baixa similaridade entre os estudos foi esperada em função das inúmeras divergências 

existentes entre os estudos populacionais distintos, resultantes das diferenças das localidades, 

periodicidades, metodologias e esforços utilizados. Alguns dos estudos, por exemplo, utilizaram 

as redes em sub-bosque e dossel (BREVIGLIERI, 2008), em corredores de voo, como trilhas e 

estradas, sobre os cursos d’água (BREVIGLIERI, 2008; ORTÊNCIO-FILHO; REIS, 2009; 

NOBRE et al., 2009; ZANON; REIS, 2007) ou paralelas à sua margem (BIANCONI; MIKICH; 

PEDRO, 2004; NOBRE et al., 2009), em possíveis abrigos, bordas de mata, fontes alimentares 

(BREVIGLIERI, 2008; NOBRE et al., 2009), no interior florestal (BIANCONI; MIKICH; 

PEDRO, 2004; BREVIGLIERI, 2008) ou em abrigos diurnos (ZANON; REIS, 2007). Apenas 

este estudo foi padronizado, enquanto que os estudos elaborados por Barros, Bisaggio e Borges 

(2006), e Silva, Perini e Oliveira (2005), não especificaram os critérios utilizados na alocação das 

redes-neblina. 

As particularidades metodológicas são tantas que se torna improvável a comparação das 

comunidades de quirópteros. Afinal, elas são diferentes de fato ou as diversas metodologias que 

resultaram em composições específicas distintas? É plausível acreditar que as comunidades e 

populações animais sejam diferentes entre localidades, quando sob condições ambientais, 

altitudinais, latitudinais e vegetacionais também diversas. Porém, mesmo nesses casos, ao se 

utilizar uma metodologia amostral não tendenciosa, como a simples sistemática, a diferença entre 

as comunidades poderia ser, então, seguramente atribuída às diferenças entre as localidades e não 

mais à influência pelo método amostral.  
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Um pequeno exemplo do potencial de comparação entre estudos a partir da padronização 

amostral foi possível ao simular a ausência de espécies de quirópteros insetívoros aéreos, da 

família Molossidae, no estudo de Breviglieri (2008). Ao igualar o referido estudo a este, ainda 

que unicamente pela altura de captura em sub-bosque, verificou-se um acréscimo substancial na 

estimativa de similaridade.  

Outro ponto importante ao se utilizar o método sistemático de amostragem esteve no 

potencial de recaptura. Nos estudos populacionais que utilizam metodologias de amostragem por 

conveniência, a taxa de recaptura média fica em torno dos 6 e 7% (BIANCONI; MIKICH; 

PEDRO, 2004, 2006; BREVIGLIERI, 2008; ESTRADA; COATES-ESTRADA, 2001; 

FALCÃO; REBÊLO; TALAMONI, 2003), podendo atingir níveis relativamente superiores nos 

estudos conduzidos em áreas com elevado número de cavernas, grutas e/ou fendas, como 

registrado para o Parque Estadual de Campinhos, Paraná, por Arnone e Passos (2007), onde a 

taxa de recaptura pode ser consideravelmente maior devido à fidelidade que os morcegos 

demonstram aos abrigos diurnos (GOMES et al., 2006; NOWAK, 1994).  

Os métodos de amostragem por conveniência podem, ainda, providenciar elevados índices 

de recaptura quando as redes são alocadas em pontos específicos das vegetações, onde se pode 

esperar uma maior atividade específica. Isto foi observado por Kalko, Handley Jr. e Handley 

(1996), que obteve uma taxa de recaptura superior a 27%, pela disposição de redes ao lado de 

árvores com frutos, especialmente da Ficus sp. 

Discorda-se, em partes, da associação de elevada taxa de recaptura à fidelidade aos 

abrigos diurnos (GOMES et al., 2006; NOWAK, 1994), já que a presença de um abrigo com 

dezenas de indivíduos M. microtis não resultou em elevada taxa de recaptura para a espécie, na 

área amostral do CER, levando a crer que, embora a fidelidade ao abrigo possa favorer a 

recaptura, esta dependerá fortemente de outros fatores individuais e coletivos. Assim como a 

“tolerância” dos animais ao movimento de pesquisadores nas proximidades do abrigo e/ou ao 

método de marcação utilizado, a habilidade do morcego em detectar uma rede-neblina num 

primeiro encontro, memorizar a posição desla após o contato, detectá-la em um segundo encontro 

e esquivar-se à captura, pode fazer com que os animais mudem sua área de voo, abandonem os 

abrigos, ainda que temporariamente, e/ou morram como consequência dos ferimentos da 

marcação, respectivamente.  
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Entretanto, não é possivel atribuir, seguramente, a um ou outro fator atuante, a causa da 

baixa porcentagem de recaptura da maioria das espécies. A habilidade em detectar a rede-neblina, 

embora elevada, não pôde ser avaliada em nível específico. O único indivíduo da M. microtis, 

recapturado, não apresentou ferimento no local da marcação, porém esse não foi um número 

representativo; e a atividade dos indivíduos nos abrigos de encosta do CER, embora tenha 

demonstrado uma aparente redução ao longo do estudo, no abrigo diretamente posicionado no 

ponto de amostragem, não cessou completamente nesse ou nos demais abrigos avistados e que 

não tiveram amostragem adjacente. 

A possibilidade da obtenção de estimativas quantitativas, como as de densidade e padrão 

de distribuição, passaram a ser possíveis, juntamente com o padrão de uso da área amostral pelos 

quirópteros. Dados desta natureza podem ser extremamente importantes quando se objetiva o 

reconhecimento de áreas primordiais a conservação como, por exemplo, quando se anseia a 

recuperação florestal de uma dada localidade, por regeneração vegetal. Neste exemplo, se se 

conhece o padrão de uso da área pelos quirópteros, podem-se direcionar técnicas de recuperação 

mais dispendiosas para os pontos em que os animais pouco se deslocam, deixando as áreas 

usualmente utilizadas por eles para a recuperação natural, através do processo dispersivo 

zoocórico.  

Além das novas estimativas e do conhecimento do padrão de uso da área amostral, 

possíveis de serem estimados pelo método sistemático de amostragem, outra grande vantagem do 

uso do delineamento sistemático está na padronização amostral. Através dos métodos de 

amostragem por conveniência (BARLOW, 1999; GARCIA, 1998; VONHOF, 2006), as redes 

podem ser posicionadas em quaisquer locais na vegetação, fora dela (rotas de voo, sobre rios, 

lagos, bordas de mata, etc) ou em locais tendenciosos, como fonte de alimento ou saída de 

abrigos, moldando as populações e comunidades de acordo com o delineamento utilizado. Com o 

método sistemático de amostragem, ao contrário, na ausência de escolha tendenciosa para os 

locais de captura, uma retratação mais acurada e precisa das comunidades e a comparação 

quantitativa entre localidades, com características vegetacionais semelhantes, passam a ser 

possíveis, dando-nos base para uma melhor  compreensão do status da comunidade e facilitando-

nos a tomada de decisões que possam levar à  conservação, ao manejo e/ou à exclusão de parte de 

ecossistemas, nos mais variados níveis de relevância. 
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Por fim, o uso de equipamento de visão noturna, como metodologia complementar aos 

estudos populacionais, tornou-se uma ferramenta apta na quantificação do esforço real atribuído 

ao estudo populacional (unidade espaço-temporal de redes, expostas aos quirópteros, nos pontos 

amostrais), possibilitando, assim, a correção da medida de esforço aplicado. Consequentemente, 

na medida em que a taxa de detecção das redes passa a ser conhecida, torna-se possível aumentar 

a acurácia e a precisão das estimativas populacionais, resultantes de estudos que utilizem o 

método sistemático de amostragem, e reduzir o viés amostral definido da subestimativa de 

espécies habilidosas na detecção e esquiva das redes-neblina.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na primeira etapa proposta neste estudo, ainda que a riqueza tenha permanecido no 

intervalo inferior da média estimada e que um acréscimo na estimativa tenha sido previsto pela 

curva de esforço amostral, a riqueza foi considerada satisfatória para um estudo anual, por ser 

bem representativa da esperada para o Estado ou a região da APA Corumbataí-Botucatú-Tejupá. 

Um acréscimo, com o uso do método sistemático de amostragem, possivelmente viria como 

consequência de um estudo populacional de longo prazo, de no mínimo três anos, que atingiria o 

esforço ideal estimado para cada uma das três localidades amostradas. 

A espécie C. perspicillata foi dominante no contexto da paisagem e, em menor escala, nas 

comunidades dos fragmentos florestais nativos, enquanto que a D. rotundus dominou a 

comunidade de quirópteros no eucalipto. Já, o conhecimento quantitativo da habilidade detectora 

e o sucesso para se esquivar da rede-neblina possibilitou a correção dos índices de abundância 

relativa e, através deste procedimento, a dominância das comunidades de cerradão, eucalipto e 

floresta estacional semidecidual avaliadas, passou a ser representada pelas espécies M. microtis, 

D. rotundus e G. soricina, respectivamente. Quando consideradas as três áreas florestais no 

contexto da paisagem e avaliando suas populações como pertencentes a uma única comunidade, 

D. rotundus passou a ser a espécie mais numerosa na paisagem avaliada. 

Ao contrário da diversidade, que não teve uma relação muito nítida com as características 

locais, a abundância esteve relacionada a uma densidade de sub-bosque mediana, a presença e a 

altura do dossel. Mas, não apenas a vegetação demonstrou influenciar a forma de uso da área 

amostral, na medida em que os animais apresentaram preferência por forragear em locais de 

menor declividade do solo. Assim, vegetação e topografia foram dois fatores importantes na 

compreensão da forma como uma comunidade e suas populações utilizaram a área amostral 

heterogênea e, por sua vez, como esta forma de uso pode influenciar os processos ecológicos 

pelos quais os morcegos atuam nestes ecossistemas florestais. 

A compreensão do padrão de uso do sub-bosque em ambiente florestal heterogêneo, em 

termos de vegetação e topografia, foi um diferencial do uso da amostragem sistemática em 

relação aos métodos por conveniência. De forma semelhante, o índice de densidade populacional, 

antes inacessível para o método de captura-recaptura, ao ser representado pelo número de 

indivíduos na comunidade e/ou população por unidade de área, favoreceu a comparação entre as 
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diferentes áreas amostrais. Se a oferta de recursos pode dar suporte à manutenção de populações 

maiores e comunidades mais diversas, quanto maior a densidade populacional, maior deverá ser o 

potencial do ecossistema florestal na manutenção da diversidade, desde que a amostragem não 

seja enviesada pela alocação de redes em locais esperados para a passagem de um maior numero 

de indivíduos. 

De forma diferente, seria prematuro presumir que a ausência de indivíduos em uma ou 

mais noites de amostragem seja resultado da detecção e esquiva à rede-neblina, assim, não foi 

realiza a correção dos índices de frequência de ocorrência. 

Pela segunda etapa, as avaliações metodológicas apontam para um maior sucesso 

amostral, quando se prioriza a captura no primeiro quarto de horas da noite, durante a lua nova 

e/ou noites nubladas ou parcialmente nubladas, independentemente da temperatura e/ou umidade. 

Entretanto, ao priorizar o sucesso de captura, o pesquisador estaria indo contra a redução de viés 

amostral, na medida em que utilizaria o método sistemático de amostragem de forma semelhante 

àquela como são utilizadas as metodologias por conveniência. Neste sentido, o recomendado 

seria que a amostragem fosse conduzida ao longo de toda a noite (doze horas consecutivas) e das 

sazonalidades, sob quaisquer condições abióticas (temperatura, umidade, nebulosidade e fases 

lunares). 

Embora as capturas não tenham demonstrado correlação com os aspectos de temperatura e 

de umidade, as espécies com diferença de abundância entre período seco e chuvoso foram 

capturadas sob condições ambientais diversas da média obtida para as noites de amostragem e as 

noites com condições aparentemente favoráveis, a uma maior atividade dos animais, não 

ocorreram simultaneamente, tendo umidade e temperatura adequadas as do período chuvoso e 

seco, respectivamente. Aspectos como esses podem até representar indícios da variação 

populacional periódica, mas não são confiáveis a partir de estudos anuais. Assim, a temperatura e 

a umidade, devem ser avaliadas apenas nos estudos populacionais de longo prazo. 

Mesmo que os valores medianos da densidade de sub-bosque e altitude do dossel, 

presença de dossel, declividade do solo e altitude do ponto amostral possam influenciar no 

sucesso de captura, ao optar pelo uso do método sistemático de amostragem, o pesquisador já 

estará excluindo a escolha destes fatores em sua amostragem e, desta forma, reduzindo um 

possível viés na amostragem pela seleção de um ou outro aspecto estrutural, responsável pelo 

acréscimo na probabilidade de captura de indivíduos.  
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Selecionadas as noites de amostragem aleatoriamente ou sistematicamente, evitando a 

escolha de noites favoráveis à captura de um maior número de indivíduos e uma vez alocados 

sistematicamente, pontos amostrais e redes-neblina, o pesquisador poderia, então, posicionar a 

rede de forma a maximizar o sucesso de captura no ponto selecionado, através do posicionamento 

dela no sentido que melhor se adequar à declividade pontual e elevando-a meio metro acima do 

nível do solo. Esta estratégia poderia ser tomada, ao contrário da escolha tendenciosa por locais 

de amostragem, pois o pesquisador, ao posicionar a rede no sub-bosque florestal, não estaria 

maximizando a captura de animais com padrões de atividade distintos e sim aqueles ativos no 

sub-bosque florestal, no local e momento da amostragem. 

O uso de amostragem sistemática, por conglomerados (uso de mais de uma rede por ponto 

amostral), por sua vez, deveria ser avaliado como alternativa à amostragem simples sistemática, 

pois já que um grande número de indivíduos esquivou-se à captura, desviando pelas laterais da 

rede, a presença de uma ou mais redes, posicionadas de forma estratégica em formações diversas, 

poderia, a partir de um efeito surpresa, reduzir o escape de espécies e indivíduos hábeis em 

detectar as redes. 

A escala espacial do delineamento amostral e/ou temporal, através do número de noites de 

amostragem e/ou número de redes-neblina a ser utilizados simultaneamente, deve ser adequada 

aos propósitos do estudo populacional, porém, a distância de 60 metros entre as redes mostrou-se 

como a melhor alternativa para a caracterização da quiropterofauna, na medida em que 

possibilitou o registro de uma maior diversidade e equitabilidade, para a comunidade, em 

fragmentos florestais da paisagem fragmentada. Sua efetividade deve ser maior, ainda, nas 

localidades com menor declividade, em que o pesquisador poderia realizar vistorias com 

intervalo menor e reduzir a subamostragem decorrente do escape após a captura. 

Dois deslocamentos simultâneos, para o conjunto de redes-neblina, foi o número 

responsável por um maior sucesso amostral dos quirópteros, porém, em não havendo decréscimo 

significativo do número de capturas ao longo das 16 (localidades) ou 48 noites (paisagem), 

concluíu-se que o número de deslocamentos, a distância e intervalo de tempo entre eles, foram 

satisfatórios para minimizar os efeitos da memorização de locais com rede pelos quirópteros. 

Ainda assim, mudanças nesses parâmetros podem ser efetuadas, visando a adequação do estudo 

populacional às particularidades da área de estudo, como, por exemplo, para a abrangência de 

uma maior área geográfica ou a maximização da amostragem sobre uma área específica. 
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Pela terceira etapa, foi constatado que a habilidade detectora e de esquiva das redes-

neblina foram elevadas sob quaisquer condições observadas e não diferiram do observado pelos 

demais pesquisadores, que avaliaram estas habilidades em áreas abertas ou em cativeiro, 

sugerindo que os sistemas de orientação, especialmente o por ecos e visão, e a facilidade para 

realizar manobras, são altamente desenvolvidos nos quirópteros e independentes do local onde 

eles forrageiam. Em função das observações realizadas, pode-se, desta forma, rebater os 

argumentos pré-concebidos de que os animais apresentariam uma maior habilidade detectora das 

redes em meio à vegetação, e atribuir a baixa capturabilidade a uma densidade populacional 

reduzida e/ou, desde que diferenças na capturabilidade das espécies existam, às diferenças 

sensoriais e morfológicas entre os diversos níveis taxonômicos.  

O padrão comportamental, após a detecção de uma rede, foi caracterizado por três fases 

características, as de detecção, inspeção e afastamento, e uma eventual, a de reinspeção. Dessa 

forma, quando o indivíduo passa pelo ponto amostral, tendo detectado a rede, ele parte para a 

vistoria do “objeto estranho” e, concluído este ato comportamental e tendo o conhecimento sido 

suficiente para a identificação do objeto, para o afastamento da rede. A “opção” por retornar à 

rede, para novamente vistoriá-la, pode ser observada em alguns casos e talvez seja um indício de 

que o indivíduo é residente nas proximidades, já que, se estivesse apenas de passagem, a 

insistência em reconhecer o objeto e seus limites pudesse não ter a mesma importância. 

Infelizmente, o uso de monóculo de visão noturna não possibilita a visualização de uma ampla 

área ao redor da rede e o reconhecimento de espécie e indivíduos, e a compreensão de 

particularidades pelas quais estes detectam e se esquivam à captura, desta forma, talvez pudesse 

ser obtida por meio de estudos comportamentais que envolvam radiotelemetria.  

Retomado o objetivo geral do estudo de avaliar o potencial do delineamento simples 

sistemático para o estudo populacional da quiropterofauna, concluiu-se que este foi efetivo na 

caracterização das populações de fragmentos florestais com tipos fitofisionômicos específicos ou, 

em maior escala, da paisagem fragmentada e heterogênea que constitui as APAs Corumbataí-

Botucatú-Tejupá e Piracicaba/Juqueri-Mirim. Uma vez que as estimativas populacionais não 

tenham sido enviesadas pela seleção determinística por locais de alocação das redes-neblina, 

como acontece nos métodos de amostragem por conveniência, elas demonstraram o grande 

potencial, da amostragem sistemática, para os inventários e monitoramentos a longo prazo ou 

para os estudos rápidos destinados aos processos de licenciamento de atividades potencialmente 
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poluidoras ou fisicamente impactantes. Nos estudos rápidos, porém, as estimativas obtidas no 

prazo de um ano devem atuar com o propósito de reconhecimento inicial da quiropterofauna e 

base para o planejamento de estudos a longo prazo, já que o esforço amostral, necessário para a 

caracterização da quiropterofauna, não se mostrou suficiente no estudo anual. 

A padronização espacial da amostragem, ainda, apresentou-se eficaz por possibilitar a 

estimativa da densidade populacional por unidade de área geográfica, ao invés de unidade de área 

de rede-neblina, da forma de uso da área de amostragem em função de aspectos do relevo, da 

estrutura da vegetação e do padrão de distribuição espacial das populações, facilitando, 

consequentemente, a avaliação e comparação entre populações e comunidades em diferentes 

fragmentos florestais ou em estudos populacionais distintos. 

O estudo comportamental foi uma ferramenta importante na determinação da presença de 

quirópteros nos pontos amostrais, possibilitando a correção do esforço amostral e, 

consequentemente, o sucesso de captura, pelo tempo em que de fato as redes ficaram expostas 

aos animais, e a taxa de detecção de redes-neblina pelos quirópteros, a qual passou a ser utilizada 

na correção de diversas estimativas, como as de abundância relativa, densidade e tamanho 

populacionais, reduzindo a subamostragem em resultado da habilidade de detectar e se esquivar à 

captura.  

Entretanto, dada a mudança no perfil de dominância, determinada pela estimativa padrão 

ou corrigida pela taxa de detecção de redes, recomenda-se que esta questão seja melhor avaliada 

e que se apure a efetividade de se aplicar a correção das estimativas populacionais para todas as 

espécies registradas e/ou apenas àquelas com baixa porcentagem de recaptura, por carecermos de 

conhecimento sobre a real habilidade detectora de redes-neblina, em níveis taxonômicos distintos 

(subfamílias, gêneros e espécies), para que correções mais acuradas e precisas possam ser 

realizadas, atribuindo devidamente o papel de dominância e raridade às espécies registradas. Se, 

por um lado, a elevada taxa de recaptura pode ser um indício de menor habilidade para a 

memorização dos pontos amostrais, onde as redes-neblina estiveram instaladas, e/ou de menor 

habilidade para detectar e se esquivar à captura, principalmente de espécies fiéis aos abrigos 

diurnos, por outro, uma recaptura reduzida ou ausente pode ser um indício tanto de elevada 

habilidade para perceber as redes e se esquivar a elas, quanto de infidelidade aos abrigos diurnos 

ou de maior distanciamento deles.  
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ANEXO A 
 

 
Figura 39 - Localização geográfica dos municípios de Analândia e Corumbataí, na região norte da bacia hidrográfica 

do Rio Corumbataí, Estado de São Paulo, Brasil. Fonte: J. Flávio Marais Castro, 2000 
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Figura 40 - Zona de abrangência da Área de Proteção Ambiental Corumbataí/Botucatu/Tejupá (amarelo) e Área I da Área de Proteção Ambiental 

Piracicaba/Juqueri-Mirim (laranha), indicando a região de sobreposição entre as duas Unidades de Conservação, Estado de São Paulo, Brasil. 
Fonte: SMA, 1998 
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ANEXO B 
 
Apêndice 1. Espécimes coletados e registrados como material testemunho na Coleção do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, não tombado até o 
momento da prublicação desta tese. 

Phyllostomidae: Chiroderma doriae (O. Thomas, 1891): 096; Glossophaga soricina (Pallas, 1766): 038; Micronycteris microtis Miller, 1898: 010; 
Platyrrhinus lineatus (É. Geoffroy St.-Hilaire, 1810): 037; Vespertilionidae, Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826): 103. 
 

Tabela 13. Estimativa etária e razão sexual, das populações e comunidades de quirópteros, e os meses com o registro da presença de fêmeas, prênhes e/ou 
lactantes, durante  o período do estudo 

 Estimativa etária (n) Razão sexual (n) 
Presença de fêmea prênhe e/ou  
lactante de jul/2009 a jun/2010 

Espécie Juvenil Adulto Senil Macho Fêmea J A S O N D J F M A M J 
Chrotopterus auritus (W. Peters, 1856) 0 10 0 6 4  ● ●          
Anoura caudifer (É. Geoffroy St.-Hilaire, 1818) 1 8 0 0 9  ●    ●       
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 4 27 7 20 18   ●  ● ●    ●   
Desmodus rotundus (É. Geoffroy St.-Hilaire, 1810) 5 10 0 11 15  ● ●  ●   ●   ●  
Micronycteris microtis Miller, 1898 3 8 0 7 4             
Sturnira lilium (É. Geoffroy St.-Hilaire, 1810) 3 7 0 6 4      ●       
Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 2 16 0 8 10     ● ●       
Myotis riparius Handley, 1960 0 2 0 1 1             
Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 0 1 0 1 0             
Artibeus planirostris (Spix, 1823) 0 1 0 0 1      ●       
Chiroderma doriae (O. Thomas, 1891) 1 2 0 1 2             
Anoura geoffroyi Gray, 1838 0 1 0 0 1             
Platyrrhinus lineatus (É. Geoffroy St.-Hilaire, 1810) 0 1 0 1 0             
Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826) 0 3 0 3 0             
Localidade                  
Cerrado 7 14 2 8 15          ●   
Eucalipto 7 47 4 27 31  ●   ●   ●   ●  
Floresta Estacional Semidecidual 5 47 1 28 25  ● ●  ● ●       
Total (n) 19 97 7 63 71  ● ●  ● ●  ●  ● ●  
 

 




