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INTRODUÇÃO
O Brasil passa por um momento de forte desenvolvimento econômico, acompanhado por uma rápida e marcante
transformação de sua paisagem natural. Apesar da grande extensão territorial, a velocidade e intensidade destas
transformações fazem com que a situação de conservação de alguns dos ecossistemas brasileiros seja considerada
delicada, com reflexos diretos na conservação da biota presente nestes ambientes (e.g. Ribeiro et al. 2009). Regiões
como a Mata Atlântica e o Cerrado, por exemplo, experimentam fortes pressões sobre o que restou de seus ambientes
naturais (Myers et al. 2000; Mittermeier et al. 2005), e estudos científicos traçam cenários críticos caso estas pressões
nãos sejam reduzidas em curto ou médio prazos (Machado et al. 2004).
Com aproximadamente de 174 espécies de morcegos (Paglia et al. 2011), o Brasil abriga cerca de 14% da riqueza
mundial do grupo. Além de apresentarem uma elevada riqueza específica, morcegos também apresentam uma grande
diversificação na exploração de recursos (Kalko et al. 1996), na ocupação de hábitat e estão diretamente envolvidos em
vários processos ecológicos: são polinizadores e dispersores de sementes, incluindo várias espécies utilizadas pelo homem
(e.g. Allen-Wardell et al. 1998; Aguiar et al. 2008; Lobova et al. 2009; Quesada et al. 2009), são predadores e presas (e.g.
Belwood & Morris 1987; Fenton 1995; Kalka et al. 2008), controlam populações de insetos, incluindo algumas pragas
agrícolas (e.g. Cleveland et al. 2006, Aguiar & Antonini 2008; Reiskind & Wund 2009; Boyles et al. 2011), e também agem
como vetores de doenças como a raiva, com significativo impacto sobre humanos, rebanhos animais e outras espécies de
morcegos (Schneider et al. 2009; Aguiar & Brito 2010). Desta forma, por participarem diretamente de processos ecológicos
associados aos ecossistemas, e por representarem uma parcela significativa da mastofauna brasileira, morcegos e os serviços
ambientais por eles prestados também sofrerão os impactos decorrentes da forte alteração da paisagem natural no país.
A reversão deste quadro negativo para os ambientes brasileiros, e a conservação dos morcegos em especial, passam
obrigatoriamente pela correta identificação e caracterização das pressões e ameaças que agem sobre eles (e.g. Sarkar &
Illodi-Rangel 2010). Neste processo, conservacionistas podem se beneficiar de estratégias, ferramentas ou novas abordagens
empregadas por outros setores, que podem agregar novas oportunidades para a conservação. Uma destas estratégias é a
análise de horizontes (horizon scanning, em inglês). A análise de horizontes é a busca sistemática por tendências emergentes,
oportunidades ou riscos que possam afetar o alcance de metas de gerenciamento ou objetivos. O objetivo principal desta
prática é antecipar questões relevantes, e acumular dados e informações sobre estas questões, de forma a subsidiar a
melhor tomada de decisão sobre um determinado assunto. Se conduzida antecipadamente, a análise de horizontes pode
aumentar a capacidade adaptativa dos tomadores de decisão, pode indicar prioridades de linhas de pesquisas ou ações em
uma determinada área, ou ainda subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas e o planejamento estratégico.
A prática de análise de horizontes é bastante utilizada por empresas e governos (e.g. Brown 2007; www.bis.gov.uk).
Mais recentemente, ela tem sido adotada para identificar questões de relevância, ameaças potenciais e oportunidades
para a conservação da biodiversidade, bem como para identificar opções para políticas públicas, para descrever possíveis
cenários futuros de mudanças ambientais e sociais, e para considerar como estas mudanças podem afetar o cumprimento
de objetivos conservacionistas (Sutherland et al. 2008; Sutherland & Woodroof 2009; Sutherland et al. 2011). Neste
capítulo, apresentamos uma análise de horizontes de forma a identificar tópicos que podem influenciar significativamente
a conservação das espécies de morcegos no Brasil em curto e médio prazo.
Os autores da análise aqui apresentada são profissionais brasileiros diretamente relacionados com a pesquisa e
conservação de morcegos, ou mamíferos em geral, no Brasil, todos vinculados à universidades públicas brasileiras, e
com experiência profissional média de 19 anos (intervalo de 13 a 27 anos), contados desde a graduação em suas
respectivas formações. A análise partiu de uma lista inicial com tópicos considerados importantes para a conservação
de espécies de morcegos no Brasil, sugeridos por E. Bernard. Cada autor teve a liberdade de propor um novo tópico,
caso identificasse tal necessidade. Uma lista final com 17 tópicos foi então produzida e classificada, baseado na média
de notas de 1 a 10 atribuídas por cada autor para cada tópico. As notas levaram em consideração a importância de cada
um dos tópicos, variando de 1 (para tópicos bem conhecidos, ou pouco conhecidos, mas relativamente pouco importantes)
até 10 (para tópicos pouco conhecidos e potencialmente importantes).
A relação aqui apresentada inclui tópicos já bem conhecidos pela comunidade científica brasileira e tópicos ainda pouco
discutidos, mas potencialmente importantes. Estes tópicos são apresentados como um conjunto de assuntos que
acreditamos serem necessários em qualquer discussão sobre a conservação de morcegos no país. Da mesma forma, a
relevância de iniciativas anteriores voltadas para a conservação dos morcegos brasileiros é reconhecida pelos autores,
e a não citação de algumas destas iniciativas aqui não tem a intenção de reduzir importância de cada uma delas. A
seguir, são apresentados e discutidos cada um dos tópicos identificados.

OS TÓPICOS
O Decreto 6640/2008 e a redução na proteção de cavernas brasileiras
Nota: 9,1
Cavernas e cavidades naturais desempenham um papel fundamental para a proteção de populações de morcegos (e.g.
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Trajano 1985, 1995; Altringham 1996; Arita & Vargas 1995; Arita 1996; Bredt et al. 1999; Tejedor et al. 2004). Até
recentemente a legislação brasileira referente à proteção de cavernas baseava-se no Decreto n° 99556, de 1o de Outubro
de 1990, que determinava em seu parágrafo primeiro a necessidade de preservação e conservação das cavidades naturais
como parte do patrimônio nacional, e uso somente dentro de condições que assegurassem sua integridade física e a
manutenção do respectivo equilíbrio ecológico. Entretanto, o Decreto nº 6640, de 7 de Novembro de 2008, alterou a
redação do primeiro, classificando as cavidades naturais brasileiras quanto ao seu grau de relevância em “máximo, alto,
médio ou baixo”. Esta classificação deveria ser determinada pela análise de atributos ecológicos, biológicos, geológicos,
hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoques regionais e locais
(Brasil 2009), mas despertou ceticismo quanto à sua efetividade (e.g. Trajano & Bichuette 2010). Em março de 2009,
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4218) foi proposta pela Procuradoria Geral da União, questionando o
Decreto 6640, mas em outubro de 2011, o Supremo Tribunal de Justiça considerou a ADI improcedente.
Na prática, o Decreto 6640 reduziu a proteção das cavernas brasileiras uma vez que, após a sua publicação, apenas as
cavernas consideradas de “máxima relevância” passam a contar com a prerrogativa de proteção integral, enquanto que
as cavidades de “alto, médio e baixo grau” poderão ser objeto de impactos negativos irreversíveis, mediante licenciamento
ambiental. As cavernas brasileiras, e em especial a sua fauna associada, são em sua maioria mal conhecidas, e os morcegos
desempenham um papel crucial na manutenção da complexidade ecológica destes ecossistemas (e.g. Ferreira & Martins
1998; Gnaspini & Trajano 2000), pois são responsáveis pelo incremento de matéria orgânica (guano) no ecossistema.
Subpopulações de espécies de morcegos dependentes de cavernas podem ser localmente extintas pela destruição de
seus abrigos (Aguiar et al. 2006). Portanto, a redução da proteção e o aumento da exploração das cavernas brasileiras
representa uma ameaça real não apenas à conservação das espécies de morcegos que fazem uso destes tipos de estrutura
no Brasil, mas também a ricos e desconhecidos ecossistemas associados ao grupo.
Quantificação e valoração dos serviços ambientais fornecidos por morcegos
Nota: 8,7
Das 174 espécies de morcegos brasileiras, 112 são insetívoras, 40 são frugívoras, 14 nectarívoras, três hematófagas,
duas piscívoras, duas carnívoras e uma onívora. A riqueza de espécies e de interações alimentares faz com que os
morcegos participem tanto de processos ecológicos de controle descendente (top-down) quanto ascendente (bottom-up),
interagindo com um amplo número de outras espécies e prestando serviços ambientais para o homem, na predação de
pragas, dispersão de sementes e polinização. Em artigo publicado recentemente na revista Science, Boyles et al. (2011)
clamam por uma política em defesa de morcegos insetívoros da família Vespertilionidae –com espécies que ocorrem
também no Brasil- por causa das consequências econômicas que a perda destes morcegos pode acarretar. Por exemplo,
uma única colônia de 150 morcegos (Eptesicus fuscus) pode comer quase 1,3 milhões de insetos a cada ano, possivelmente
contribuindo para a interrupção dos ciclos de população de pragas agrícolas. Estes pesquisadores estimaram o valor dos
serviços de supressão de pragas fornecido pelos morcegos em cerca de US$ 12 a US$ 173/acre em cultura de algodão,
indicando que valor dos morcegos para o setor agrícola é de aproximadamente US$ 22,9 bilhões/ano.
Certamente as espécies brasileiras também exercem serviços ambientais em nossos biomas, mas ainda negligenciamos
e desconhecemos esse tema no Brasil. Estimar a importância econômica de morcegos nos sistemas agrícolas brasileiros
é um desafio. O Brasil é um dos seis maiores mercados de agrotóxicos do mundo (Terra & Pelaez, 2009) e existem dados
que apontam o potencial dos morcegos como prestadores de serviço de predação e, portanto, controle de pragas em
ecossistemas agrícolas do Cerrado brasileiro (veja Aguiar & Antonini 2008). Porém, mais pesquisas qualitativas e
quantitativas abordando esse aspecto são necessárias.
Na região Neotropical, 62 famílias de plantas têm ao menos uma espécie dispersada por morcegos (Smith et al. 2004) e
pelo menos 858 espécies vegetais dependem dos morcegos para polinização ou dispersão (Geiselman et al. 2002).
Várias dessas são espécies-chave vegetais, como Ficus spp., das quais dependem um grande número de outras espécies
animais. Alguns gêneros de morcegos, como Carollia, Sturnira e Artibeus desempenham papéis importantes na chuva
de sementes de espécies pioneiras, como Cecropia spp., Piper spp., Solanum spp. e Vismia spp., que estão entre as
plantas mais abundantes durante o início da sucessão primária e secundária na região Neotropical. Há no Brasil uma
demanda por restauração de áreas degradas (sensu Jackson e Hobbs 2009), mas o potencial de utilização de morcegos
para tal fim ainda é pouco conhecido e utilizado, frente à sua capacidade de participar, influenciar e enriquecer os
processos de sucessão vegetal (e.g. Bianconi et al. 2007; Bianconi et al. 2010). Este permanece um campo com enorme
potencial de pesquisa no país, e tais dados podem ter importância na recuperação de áreas degradadas, em ações de
conservação, e até mesmo de educação ambiental, pois será mais claro o real valor (ou da perda) dos serviços prestados
por morcegos.
Impactos da alteração do Código Florestal
Nota: 8,1
O Código Florestal Brasileiro (Lei 4771/1965) passou por significativas mudanças no Congresso Nacional no ano de
2011. As propostas legislativas de redução e descaracterização das Áreas de Preservação Permanentes e Reservas Legais
trarão impactos na ecologia, riqueza, diversidade e serviços prestados pela fauna no Brasil (Galetti et al. 2010; Develey
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& Pongiluppi 2010; Imperatriz-Fonseca & Nunes-Silva 2010; IPEA 2011). Morcegos também serão afetados e isso se
dará de diversas formas, incluindo a perda direta, a fragmentação e a deterioração de habitats e da vegetação
remanescente, com a redução da oferta de abrigos e de alimento. Espécies associadas a formações florestais, como
matas ripárias e ciliares, poderão experimentar decréscimo significativo na disponibilidade de habitat, considerandose que haverá a redução da largura das faixas de preservação permanente ao longo dos rios e corpos d´água.
Outro efeito prejudicial aos morcegos é a homogeneização de paisagem, com a conversão de remanescentes vegetais
em plantações agrícolas. Em várias regiões do país, como no Cerrado e na Mata Atlântica, os remanescentes vegetais
em meio às matrizes agrícolas representam importantes pontos de abrigo e forrageio para morcegos (e.g. Bianconi
2003; E. Bernard dados não publicados) e estas áreas frequentemente agem como facilitadores da conectividade
(stepping stones) entre áreas florestadas, como visto para Lonchophyla dekeyseri em áreas desmatadas de Cerrado
(Aguiar et al. 2006). A perda e conversão em áreas agrícolas destes remanescentes vegetais poderá intensificar o
isolamento entre populações, comprometendo o fluxo gênico não apenas entre os morcegos, mas também das espécies
vegetais para as quais eles são importantes polinizadores e dispersores de sementes. Desta forma, as alterações no
Código Florestal trarão consequências também no comprometimento da qualidade de serviços ambientais prestados
pelos morcegos.
Mas talvez a consequência mais nefasta das alterações no Código Florestal seja a mensagem embutida neste processo.
Ao desobrigar os proprietários rurais a recuperar áreas consolidadas e reservas legais que foram ocupadas pela
agricultura e pecuária antes de 2008, o Congresso Nacional transmite uma mensagem de anistia aos descumpridores
da legislação ambiental brasileira, premiando as más práticas, ao invés de reconhecer o esforço daqueles que buscaram
o caminho da legalidade. Essa representa uma mensagem desanimadora para a sociedade em geral, considerando-se
que a efetiva conservação da biodiversidade passa obrigatoriamente pelo cumprimento da legislação e por mecanismos
de comando e controle eficientes e sérios.
Fisiologia aplicada à Conservação
Nota: 7,8
O uso de conceitos e métodos da Fisiologia tem enorme potencial para responder questões de cunho
conservacionista e a proposta de aproximação destas duas áreas levou ao surgimento de um campo de pesquisa,
a Fisiologia Aplicada à Conservação (Carey 2005; Wikelski & Cook 2006). Seu objetivo principal é entender quais
são e como agem os efeitos das ações antrópicas sobre as espécies, como forma de avaliar a magnitude e predizer
os impactos destas ações. As mudanças de causa antrópica têm sido bastante rápidas e apresentam taxas de
modificação ambiental que fogem das possibilidades de muitas espécies para produzir ajustes de caráter evolutivo
(Navas & Cruz-Neto 2008). Portanto, estas mudanças podem ser consideradas agentes estressores e os indivíduos
expostos a elas têm que manter a homeostase como forma de assegurar a sustentação da população (Humphries
et al. 2002; Helmuth et al. 2005). Tanto ajustes fisiológicos quanto comportamentais podem ser utilizados pelos
animais para manter a homeostase, mas é mais comum que ajustes fisiológicos sejam os únicos que permitam
uma rápida adequação e a manutenção do equilíbrio interno (Carey 2005; Wikelski & Cooke 2006). A capacidade
dos animais em ajustar sua fisiologia para manter a homeostase em face à novas condições recebe o nome de
capacidade alostática (Romero et al., 2009; McEwen & Wingfield 2010). Usualmente, esta capacidade é suficiente
para assegurar a manutenção do equilíbrio interno do organismo. Todavia se a mudança, pela sua duração ou
magnitude, leva a capacidade alostática ao limite máximo (sobrecarga alostática), os indivíduos não conseguem
manter o equilíbrio interno e, portanto, entram em um estado de estresse, o qual pode levar a extinção local da
população (McEwen & Wingfield 2010).
A quantificação de parâmetros associados ao metabolismo energético, termal e hídrico (especialmente em termos
de taxas e limites de tolerância), e de parâmetros que indexam a saúde de um animal (padrões endócrinos, imunológicos
e hematológicos) vêm sendo utilizados como medidas da capacidade alostática e usados para identificar, mensurar e
predizer os efeitos de diversos tipos de ação antrópica em diversas espécies de animais (revisões em Chown & Gaston
2008; Wikelski & Cooke 2006; Wingfield 2008; ver também Bozinovic et al. 2011; Martin 2009). Para morcegos,
contudo, esta abordagem foi utilizada até o momento de forma direta em apenas poucos estudos (Humphrey et al.
2002; Henry et al. 2007; Willis et al. 2011).
Dado que morcegos apresentam uma grande diversidade fisiológica, o potencial para o uso de métodos e conceitos
de FAC para acessar problemas de cunho conservacionista para estes mamíferos no Brasil é enorme e deve ser melhor
explorada. Exemplos de estudos com potencial incluem a investigação da relação entre metabolismo energético,
mudanças climáticas e suas consequências para a distribuição de nossas espécies de morcegos, a investigação de
alterações nos padrões fisiológicos das espécies afetadas por doenças associadas em parte às alterações de origem
antrópica, e a determinação da sensibilidade das espécies à fragmentação. Especificamente para nossa fauna,
sugerimos que o uso de marcadores fisiológicos, além de permitirem obter dados em uma janela temporal mais
rápida do que a de métodos mais tradicionais, seriam extremamente úteis para determinar a magnitude do impacto
e o grau de resposta de morcegos à fragmentação dos ambientes naturais do Brasil, uma das mais sérias ameaças à
conservação dos morcegos no Brasil.

UMA ANÁLISE DE HORIZONTES SOBRE A CONSERVAÇÃO DE MORCEGOS NO BRASIL

5

Escassez de estudos moleculares
Nota: 7,8
Um dos fatores que dificulta a identificação e descrição de novos táxons é a ocorrência de espécies crípticas, ou seja,
espécies cuja semelhança morfológica superficial faz com que elas sejam classificadas como uma única espécie nominal
(Bickford et al. 2007). Um estudo recente, detalhando a composição taxonômica de 408 espécies de mamíferos descritas
desde 1993, confirma que cerca de 60% destas espécies são crípticas e aponta que morcegos contribuíram com 23% das
novas descrições (Ceballos & Ehrlich 2009). Para os morcegos, o número de novas espécies é maior do que o esperado,
com um potencial ainda não esgotado de ocorrência de novas espécies (Reeder et al. 2007; Ceballos & Ehrlich 2009). A
maior parte das novas descrições ocorreu na América do Sul e na Ásia. Cerca de 12% destas ocorrências se deram em
paisagens dominadas (> 50%) pela agricultura e 20% em regiões com altas densidades populacionais, indicando alta
vulnerabilidade das novas espécies (Ceballos & Ehrlich 2009).
As técnicas moleculares são uma importante ferramenta para o estudo da biologia de populações animais, especialmente
para aquelas cujas informações são difíceis de ser obtidas por meio de observações diretas, como é o caso dos morcegos
(Bryja et al. 2009). Essas técnicas estão se tornando mais baratas e acessíveis para os pesquisadores, e quando combinadas
com abordagens clássicas baseadas em caracteres morfológicos e ecológicos têm contribuído para o aumento da precisão
na identificação de possíveis espécies novas e crípticas (e.g. Bickford et al. 2007; Pfenninger & Schwenk 2007). Entretanto,
no Brasil ainda são poucos os estudos com este tipo de abordagem e focados em morcegos (e.g. Ditchfield et al. 2007;
Redondo et al. 2008; Gomes et al. 2010; Pavan et al. 2011).
Além de informações taxonômicas, a ampliação do uso de marcadores moleculares no estudo dos quirópteros no Brasil
também pode levar à descrição e compreensão de peculiaridades, como por exemplo, a biologia de abrigos, dispersão e
padrão de distribuição de espécies (e.g. Mayer & Helversen 2001; McCracken et al. 2006; Furmankiewicz & Altringham, 2007;
Bilgin et al. 2008; Salgueiro et al. 2010), sistemas de reprodução, acasalamento e paternidade (e.g. Heckel et al. 1999; Arnold,
2007; Senior et al. 2011), filogeografia e filogenia (e.g. O’Brien et al. 2007; Rossiter et al. 2007; Rued et al. 2008), e estudos de
genética da conservação (e.g. Salgueiro et al. 2008; Floyd et al. 2009). Para tanto, juntamente com a coleta de exemplarestestemunho, a coleta de amostras para estudos moleculares deveria ser incluída nas licenças de captura e coleta, e ser feita de
forma sistematizada pelas equipes que vão a campo. Um pequeno pedaço de tecido da asa ou uropatágio, ou uma pequena
quantidade de sangue, são suficientes para fornecer amostras de DNA de boa qualidade que podem ajudar a responder
várias questões envolvendo morcegos, que até o momento permanecem sem resposta no país.
Morcegos e a indústria de exterminadores de pragas
Nota: 7,8
Como animais silvestres e autóctones, morcegos deveriam gozar de proteção de acordo com a legislação vigente no Brasil
(por exemplo, Lei 5197/67 - Lei de Proteção à Fauna- ou pela Constituição Federal, art. 225, parágrafo 1º, inciso VII). Entretanto,
há uma forte pressão para que estes animais sejam tratados como pragas urbanas e rurais, alvo de empresas “exterminadoras
de pragas”. A Instrução Normativa IBAMA nº 141/2006, que regulamenta o manejo e controle ambiental da fauna sinantrópica
nociva, indica que populações de espécies podem ser declaradas nocivas pelos órgãos federais ou estaduais do meio
ambiente ou, ainda, pelos órgãos da Saúde e Agricultura, quando assim acordado com o órgão do meio ambiente.
A IN 141/2006 declara que, observadas a legislação e as demais regulamentações vigentes, morcegos são espécies
passíveis de controle por órgãos de governo da Saúde, da Agricultura e do Meio Ambiente, sem a necessidade de autorização
por parte do IBAMA somente em áreas urbanas e peri-urbanas, e para Desmodus rotundus em regiões endêmicas para a
raiva e em regiões consideradas de risco de ocorrência para a raiva, a serem caracterizadas e determinadas por órgãos de
governo da Agricultura e da Saúde, de acordo com os respectivos planos e programas oficiais.
Infelizmente esta instrução normativa é frequentemente desrespeitada. As práticas de extermínio, executadas por
profissionais despreparados e pouco qualificados, não fazem distinção de espécies ou situações e ocorrem mesmo quando
não há a autorização dos órgãos ambientais e nem a declaração expressa de que morcegos são nocivos. São frequentes nos
anúncios das empresas de extermínio a oferta de “desmorcegação”, juntamente com o fim de baratas, cupins, ratos, pombos
ou outras “pragas”. A indústria de exterminadores de pragas movimenta bastante dinheiro no Brasil e conta com a
desinformação da sociedade e a omissão das autoridades no controle das atividades, práticas e produtos utilizados.
Substâncias e práticas proibidas são amplamente anunciadas e executadas por empresas mal preparadas ou de má-fé.
O efeito acumulativo em longo prazo das más práticas destas empresas sobre os morcegos é desconhecido, e pode
expor populações ao risco real de extinções locais. Também são desconhecidas as conexões indiretas que a mortandade
de espécies insetívoras urbanas pode ter sobre, por exemplo, o aumento do número de insetos prejudiciais à saúde
humana (veja tópico específico sobre serviços ambientais).
Lacunas no conhecimento da distribuição das espécies
Nota: 7,7
Apesar de progressos significativos nos últimos 15 anos, que resultaram na descrição de novas espécies e gêneros (e.g.
Fazzolari-Correa 1994; Gregorin & Dietchûeld 2005; Gregorin et al. 2006; Taddei & Lim 2010; Moratelli et al. 2011) e na
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extensão em centenas ou mesmo milhares de quilômetros na distribuição conhecida de várias espécies de morcegos no
país (e.g. Nogueira et al. 2008; Dalponte & Aguiar 2009; Pimenta et al. 2010; Gregorin & Loureiro 2011; Gregorin et al.
2011), a informação sobre a ocorrência e distribuição das espécies que aqui vivem é heterogênea e fragmentada.
Cerca de 60% do território brasileiro ainda não contam sequer com um único registro formal de espécies de morcegos
(Bernard et al. 2011b). Em porcentagem, o bioma mais bem amostrado é a Mata Atlântica (cerca de 80%), e a Amazônia
o menos (com 23%). Mas nenhum dos biomas brasileiros pode ser considerado minimamente amostrado. O número
médio de espécies por 3.000 km2 varia de 4,8 no Pampa, a 13,7 na Mata Atlântica, valores muito baixos considerandose que o Brasil tem conhecidas 174 espécies de morcegos (Reis et al. 2006; Paglia et al. 2011). O mais grave é que, se
mantido o atual ritmo de inventários, serão necessário 33 anos antes que todo o país disponha de pelo menos um
registro formal de espécies de morcegos, mas mais 200 anos até que possamos considerar o Brasil minimamente
amostrado para a sua fauna de morcegos (Bernard et al. 2011b).
Este tempo é longo demais, principalmente considerando que várias das lacunas de conhecimento para morcegos no
país se sobrepõem com frentes de desmatamento e expansão do agronegócio. Estamos diante de um risco real de
chegarmos atrasados, sem a possibilidade de conhecermos os morcegos destes locais antes que eles sejam significativa
e definitivamente alterados e impactados. As áreas que contém lacunas de informações e que se sobrepõem às frentes
de desmatamento devem receber prioridade no estudo dos morcegos no país.
Uma fonte de dados de extrema relevância e pouco utilizada são os EIA/RIMA. Várias obras de grande porte estão em
execução no Brasil, e por lei precisam avaliar seus impactos, executando estudos sobre a flora e fauna de porções pouco
conhecidas do país. Atualmente, com as condicionantes dos órgãos fiscalizadores quanto a estes estudos, gera-se um
montante apreciável de dados, alguns mais precisos e confiáveis. Embora muitos estudos sejam públicos, uma série de
fatores dificulta acesso real aos dados: 1) o longo tempo (dois ou mais anos) de embargo por parte do empreendedor
para a publicação dos dados, 2) a não publicação ou divulgação da totalidade dos resultados, e 3) as dificuldades em
encontrar tais documentos públicos após os relatórios terem sido aprovados. Atualmente há a exigência de tombamento
de espécimes em coleções e, uma vez tombado, este material é público e deveria ou poderia ser divulgado rapidamente
para e pelo meio científico, se for de interesse imediato para a nossa biodiversidade (como registros ou mesmo espécies
novas). “Destravar” tais mecanismos que protegem os dados pode contribuir significativamente para a melhoria da
informação sobre lacunas na distribuição das espécies de morcegos no Brasil.
Entretanto, esses progressos necessitam obrigatoriamente de melhor preparo dos profissionais elaboradores dos RIMA
e exigências mais criteriosas dos fiscalizadores quanto à confiabilidade dos dados (e.g., métodos de identificação das
espécies) e preparação do material (veja tópico sobre formação profissional em taxonomia). É de se estranhar que
taxonomistas experientes tenham dificuldades em identificar alguns indivíduos, mesmo com todo o conhecimento e
ferramentas disponíveis, ao passo que muitos dos profissionais elaboradores de RIMA têm extrema facilidade em fazêlo, mesmo sem muita experiência teórico-metodológica, e ainda em campo com o indivíduo vivo.
Impacto da geração de hidreletricidade
Nota: 7,7
O país experimenta um crescimento significativo nas obras relacionadas à geração de energia elétrica, incluindo a
ampliação do número de usinas (UHE) e de pequenas centrais hidrelétricas (PCH). Dados da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) indicam que atualmente existem no país 180 UHE em operação, 12 em construção, 412 PCH em atividade,
35 em construção e pelo menos 1000 novos projetos em análise. Os locais de instalação destas estruturas estão
relacionados à configuração do leito dos rios e há uma preferência por cursos d´água que corram em desnível maior,
com quedas e cortando gargantas ou paredões. Em determinados locais, afloramentos rochosos, paredões, grutas e
cavernas associados aos leitos dos rios são importantes pontos de abrigo para espécies de morcegos, várias delas pouco
conhecidas (e.g. Neoplatymops mattogrossensis, Peropteryx trinitatis, Pteronotus gymnonotus e P. personatus, Natalus
espiritosantensis, Nyctinomops spp. - V. Tavares & P.E.D. Bobrowiec, com. pessoal). Esses ambientes associados aos
leitos dos rios são geralmente inundados para a formação dos reservatórios, representando uma perda direta de abrigo
para populações das espécies de morcegos que utilizam estes locais. Tais obras localizam-se frequentemente em rios
distantes dos centros urbanos da Amazônia ou Cerrado, que são lacunas amostrais para morcegos no Brasil, como por
exemplo, ao longo dos rios Madeira em Rondônia (UHE Santo Antônio e UHE Jirau), Xingu no Pará (Belo Monte), ou
Teles Pires e Apiacás, no Mato Grosso/Pará (Complexo HE Teles Pires) (veja Bernard et al. 2011b).
Apesar dos efeitos deletérios que empreendimentos hidroelétricos têm sobre a biodiversidade, poucos estudos trazem
análises de impactos causados por hidrelétricas aos morcegos (e.g Cosson et al. 1999; Meyer & Kalko 2008; Rebelo &
Rainho, 2009) e nenhum deles foi realizado no Brasil. Até pouco tempo morcegos sequer eram cogitados como grupo de
estudo em EIA/RIMA no país e o impacto das obras sobre o grupo era completamente negligenciado. Houve avanços, e
hoje vários empreendimentos incluem morcegos entre os grupos amostrados. Mesmo assim, a maior parte dos EIA/
RIMA referentes à geração hidrelétrica no país ainda ignora o impacto destas obras na disponibilidade de abrigos para
as espécies afetadas. Além disso, por restrições contratuais que impedem a publicação dos dados antes do início da
operação dos empreendimentos, pela demora na triagem fina do material coletado nos EIA, e até mesmo pela dificuldade
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de publicação de listas simples decorrentes deste tipo de estudos em curto prazo, a informação sobre quais espécies
estão sendo afetadas geralmente é disponibilizada de maneira pretérita, com o impacto já consumado. São raras as
iniciativas reais de manejo das populações de morcegos afetadas por empreendimentos no país. Ainda prevalece a
mentalidade de que, pela capacidade de voo, morcegos conseguiriam escapar dos impactos das obras. Esta falsa premissa
ignora que mesmo que escapem, as espécies frequentemente perderão seus abrigos e disponibilidade de alimento.
Interações entre morcegos e turbinas eólicas
Nota: 7,3
Cerca de 71 mil km2 do território nacional contam com velocidades de vento adequadas à geração de energia (Amarante
et al. 2001). A energia eólica não chega a 1% da atual matriz energética brasileira. O Governo Brasileiro promove a
instalação de novos parques eólicos e projeta-se para 2030 uma previsão de potência instalada eólica no país cinco
vezes maior que a atual (ABEEólica 2011). Isso significa que centenas de aerogeradores deverão entrar em operação no
país nos próximos anos. Estudos em várias partes do planeta indicaram a ocorrência de colisões de morcegos com
aerogeradores, causando a morte dos animais. A frequência e magnitude destas colisões podem ser ameaças significativas
à conservação de populações de morcegos (Barclay et al. 2007; Arnett et al. 2008; Cryan & Barclay 2009).
As causas que levam os morcegos a colidirem com os aerogeradores não são bem conhecidas, mas existem várias
hipóteses: atração dos morcegos em busca de insetos atraídos pela pelas turbinas; colisão em rotas migratórias; atração
por sons audíveis e/ou ultrassônicos produzidos pelos aerogeradores; atração pela movimentação das pás; desorientação
acústica ou bloqueio do sistema de ecolocalização dos morcegos por ultra-frequências produzidas pela movimentação
das pás e sua consequente incapacidade de identificação destas; e desorientação causada por interferência por campos
magnéticos próximos às turbinas (Barclay et al. 2007; Kunz et al. 2007a; Baerwald et al. 2008). Há ainda estudos que
mostram a morte dos morcegos por barotrauma por descompressão ao se aproximarem das pás das turbinas, sem que
haja necessariamente a colisão com estas (Dürr & Bach 2004; Baerwald et al. 2008).
Há consenso que o conhecimento atual sobre as causas das colisões é insatisfatório (Kunz et al. 2007b) e esta situação
é crítica no Brasil, onde o conhecimento relativo aos impactos dos aerogeradores sobre a fauna de morcegos é escasso,
os critérios técnicos para a avaliação dos impactos não são claros, e a pouca informação disponível está restrita a EIA/
RIMA, frequentemente conduzidos por profissionais inexperientes, resultando em relatórios superficiais e não acessíveis
à população. Para o Nordeste, região que abriga o maior potencial de geração eólica e também os maiores parques
instalados no país, não existem dados publicados sobre a mortalidade de morcegos por aerogeradores. Mais além,
algumas das áreas escolhidas para a instalação dos parques eólicos estão localizadas exatamente sobre grandes lacunas
de conhecimento sobre a fauna de quirópteros do Brasil (veja Bernard et al. 2011b). Os efeitos cumulativos da mortalidade
de morcegos vitimados por colisões com aerogeradores podem ter impactos significativos em longo prazo nas populações
das espécies afetadas (Kunz et al. 2007a, 2007b; Arnett et al. 2008). Estudos científicos pré e pós-instalação dos parques
eólicos (veja ASM 2008) não estão sendo conduzidos de maneira adequada no Brasil e há uma clara e urgente necessidade
de executá-los.
Deficiência de dados e as implicações para o status de conservação das espécies
Nota: 7,3
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela elaboração da lista de espécies
da fauna brasileira ameaçadas de extinção, utiliza os critérios estabelecidos pela International Union for Conservation
of Nature (IUCN) para a classificação das espécies quanto ao status de conservação e risco de extinção (IUCN, 2001). A
classificação proposta pela IUCN é internacionalmente aceita por vários organismos governamentais e não governamentais
e baseia-se em cinco critérios: A) Redução do tamanho da população (no passado, no presente, ou numa projeção para
o futuro); B) Tamanho e variação na área de ocorrência ou na área de ocupação da espécie; C) Número de indivíduos
sexualmente maduros; D) Tamanho populacional reduzido; e E) Probabilidade de extinção da espécie na natureza em
relação ao tempo ou ao número de gerações. Para cada um destes critérios, existem subcritérios adicionais, que permitem
uma melhor definição do nível de ameaça e das causas desta ameaça.
O exame detalhado destes critérios nos coloca diante de uma constatação: a comunidade de quiropterologistas brasileiros
não dispõe de dados quantitativos em nível nacional sobre declínio populacional para a quase totalidade das espécies
de morcegos do país (critério A), não tem dados de inventário sobre o número de indivíduos sexualmente reprodutivos
(critério C), não possui estudos demográficos que permitam estimar tamanhos populacionais (critério D) e,
consequentemente, também não dispõe de análises de viabilidade de populações (critério E). Quanto ao critério B
(tamanho e variação na área de ocorrência ou na área de ocupação da espécie), as lacunas apontadas no tópico sobre
o conhecimento da distribuição das espécies brasileiras indicam a precariedade das informações disponíveis: 60% do
país não dispõem de um único registro sequer de espécies de morcegos (Bernard et al. 2011b).
Na prática, o principal critério que vem sendo utilizado para a classificação do nível de ameaça das espécies está
relacionado com a redução na qualidade dos habitats, por desmatamento ou degradação, por exemplo. A perda e
degradação experimentada nos habitats brasileiros resultam em projeções de reduções populacionais ou da distribuição
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das espécies. Em um cenário utópico, onde não houvesse esta perda ou degradação, a quase totalidade das espécies de
morcegos brasileiros seria então classificada como “Dados Insuficientes”, devido à total ausência de informações básicas
sobre as espécies. Mais além, os vários registros de expansão da distribuição e ocorrência de várias espécies no país,
alguns deles de milhares de quilômetros, também influenciarão no tamanho das áreas de distribuição e ocorrência das
espécies, com consequências em suas classificações. Isso ressalta a importância do estabelecimento imediato de
programas de monitoramento das espécies brasileiras (veja tópico específico).
A falta de dados sobre as espécies de morcego em nível nacional pode ser parcialmente suprida com iniciativas de
avaliação regionais sobre o estado de conservação das espécies (Zamin et al. 2010), resultando em listas vermelhas
estaduais. Estas listas vermelhas regionais podem identificar populações ameaçadas ou mais susceptíveis a declinar em
uma escala espacial mais detalhada, permitindo o desenvolvimento de uma estratégia preventiva, e impedindo que
declínios populacionais locais levem toda uma espécie a se tornar ameaçada de extinção em um nível maior de
abrangência. Atualmente, apenas Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São
Paulo dispõem de listas estaduais de espécies ameaçadas. Iniciativas similares devem ser estimuladas para os demais
estados brasileiros. Alguns estados dispõem de informações e corpo técnico qualificados para tal tarefa, faltando
organização e vontade política para a conclusão das avaliações. No Brasil a legislação demanda que exista um plano de
ação para as espécies ameaçadas. De acordo com a Portaria Conjunta no 316 de 9/9/2009 do MMA e ICMBio, o Brasl irá
adotar os seguintes instrumentos da política Nacional de Biodiversidade: listas nacionais oficiais de espécies ameaçadas
de extinção; livros vermelhos das espécies ameaçadas de extinção e planos de ação nacional para a conservação de
espécies ameaçadas de extinção. Para morcegos, até o momento, só Lonchophylla dekeyseri teve o seu plano elaborado
(Aguiar et al. 2006).
Falta de investimentos e estrutura em museus e coleções científicas
Nota: 7,2
Os museus e coleções biológicas deveriam ser bastiões da política estratégica de conservação da biodiversidade brasileira.
Neles estão depositados os espécimes coletados e que nos permitem ter noção do quão (in)completa é a amostragem
dos morcegos brasileiros e identificar onde estão as lacunas de amostragem (ver tópico lacunas no conhecimento da
distribuição das espécies). Os museus também seriam um dos centros de formação, capacitação e atuação dos
taxonomistas (ver tópico falta de formação de profissionais qualificados em taxonomia). Infelizmente, o investimento
nacional na criação e manutenção das coleções e no suporte técnico e científico das mesmas é reduzido e como
consequência a infraestrutura destas instituições é extremamente precária. As coleções, além dos espécimes coletados,
também deveriam ter pessoal, estrutura e planejamento para armazenarem bancos de tecidos (pele, fígado, sangue) e,
no caso particular dos morcegos, bibliotecas de sinais de ecolocalização para as espécies brasileiras.
Recentemente o Brasil e o mundo perderam quase que por completo a coleção herpetológica do Instituto Butantan,
que estava instalada em situação inadequada e sem nenhum recurso de acondicionamento e/ou segurança. A situação
de grande parte das coleções de morcegos existentes no país não é muito diferente daquela que existia no Butantan no
que se refere à segurança e adequabilidade de instalações e condições. Além disso, a maioria delas é mantida por
esforço pessoal de pesquisadores e sua manutenção em longo prazo se torna motivo de preocupação da comunidade
científica perante a saída destes pesquisadores das instituições onde estão alocados, por aposentadoria ou falecimento,
por exemplo.
As coleções de morcegos no Brasil ainda são pouco representativas espacial e taxonomicamente frente à quiropterofauna
do país. Estima-se que existam aproximadamente 110.000 exemplares de morcegos depositados em coleções científicas
no Brasil, com uma média de 628 indivíduos/espécie (R. Gregorin, com. pes.). Cerca de 60% desse material estão
depositados no Sudeste. Além desta assimetria na distribuição das coleções, a média por espécie não condiz com a
realidade da prática taxonômica. Há espécies taxonomicamente bem conhecidas com muitos exemplares em coleções,
embora estudos populacionais e filogeográficos mostrem dados importantes de variação para estes taxa (e.g. C.
perspicillata, D. rotundus, A. lituratus, S. lilium). Boa parte das espécies de morcegos com distribuição para o Brasil (ou
complexos de espécies) ainda são representadas por poucos exemplares, incluindo praticamente todos os molossídeos,
muitos filostomíneos, embalonurídeos, e muitos vespertilionídeos. O incremento de acervos para táxons específicos,
fornecendo amplas séries para estudos sistemáticos/taxonômicos (ver item formação de recursos humanos) é um dos
pontos primordiais para preencher tais lacunas. O treinamento e capacitação em curadoria dos profissionais responsáveis
pelas coleções também é fundamental, bem como o estímulo ao intercâmbio de material coletado entre instituições, e
o estímulo a editais específicos de fomento às coleções (Brito et al. 2009).
Falta de formação de profissionais qualificados em sistemática e taxonomia.
Nota: 7,1
A Sistemática e a Taxonomia são pilares de todas as linhas de pesquisa em ciências biológicas, fornecendo informações
básicas e fundamentais para o desenvolvimento de qualquer trabalho em Ecologia, Zoologia, Conservação, Biogeografia,
Macroecologia, Genética e Evolução (Mace 2004; May 2004; Wilson 2004). Estudos sistemáticos se tornaram cada vez
mais imprescindíveis perante a atual crise da biodiversidade, para sustentar programas robustos de conservação e para
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documentar a diversidade biológica (Wheeler et al. 2004; Possingham et al. 2007; Schlick-Steiner et al. 2010). Por outro
lado, a Sistemática e a Taxonomia enfrentam um momento de crise pela falta de subsídios e escassez de profissionais
capacitados formados para atuar na identificação e catalogação da biodiversidade (Wilson 2003; Wheeler et al. 2004;
Carvalho et al. 2007). Considerando o atual número de especialistas em sistemática e taxonomia e nossa infraestrutura
de coleções científicas e museus, estima-se que serão necessários 700 anos para que nossa biodiversidade seja
devidamente descrita (Lewinsohn e Prado 2002).
Ocorre, portanto, um certo contrassenso, pois por um lado a sociedade espera soluções para os problemas ambientais,
principalmente com relação à perda da biodiversidade, mas investe muito pouco na ciência da sistemática e valoriza
muito pouco os profissionais com ela envolvidos (Wilson et al. 2007). Este cenário é agravado pelo fato de que os
poucos taxonomistas em atividade e, consequentemente o processo de descrição e catalogação de espécies, estão
distribuídos heterogeneamente tanto em termos espaciais quanto em grupos de especialidade (Bonnet et al. 2002;
Wilson et al. 2007; Rodrigues et al. 2010; Joppa et al. 2011; Tancoigne et al. 2011). A situação para a taxonomia das
espécies de morcegos presentes no Brasil não é diferente. Embora o interesse pela atividade venha crescendo nos
últimos anos, com resultados importantes (veja Bernard et al. 2011b), a situação é preocupante frente ao reduzido
número de profissionais dedicado à esta área no Brasil (Gregorin 2002; Gregorin & Tavares 2008).
É necessário sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a real importância da sistemática e da taxonomia para resultar
em um incremento no fomento para este ramo da ciência. Restrições impostas por parte da sociedade, como a prática
da coleta de material biológico e incremento dos acervos biológicos, onde coletores são vistos em muitos debates com
atores contra a conservação da nossa biota, devem ser repensadas (Patterson 2000, 2002). A demanda pela formação
de novos taxonomistas depende da contratação e inserção nos programas de pós-graduação de mais profissionais, que
devem atentar para a formação de recursos humanos como um dos aspectos de sua produtividade.
Inexistência de um programa nacional de marcação e monitoramento
Nota: 7,0
O Brasil ainda não dispõe de um programa de marcação e monitoramento de deslocamentos de morcegos, nos moldes
daquele existente para aves, coordenado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE/
ICMBio). Desde antes do 11th International Bat Research Conference, realizado em 1998 em Pirenópolis, Goiás, que a
comunidade de pesquisadores de quirópteros discute a necessidade de criação deste programa, mas ele ainda não saiu
do papel. Existem várias iniciativas isoladas de marcação de morcegos em curso, mas a inexistência de um programa
sistematizado e padronizado de marcação e monitoramento de morcegos no Brasil acentua algumas lacunas de
informações sobre questões básicas referentes às espécies que aqui vivem: não sabemos quais e quanto nossas espécies
são capazes de se deslocar, se elas efetuam movimentos migratórios, ou mesmo se as populações estão experimentando
flutuações em número de indivíduos.
A informação sobre a existência de movimentos migratórios entre as espécies de morcegos no Brasil é necessária para
o suprimento de várias lacunas hoje existentes. Questões como a fidelidade ao abrigo, comportamento social e ecologia
alimentar podem ser respondidas com a marcação de indivíduos. A instalação de usinas eólicas e avaliação de seus
impactos sobre possíveis rotas de migração de espécies insetívoras, frugívoras ou nectarívoras também depende de um
programa sistemático de marcações. A existência de informações sobre a migração de morcegos entre municípios no
Brasil facilitaria e tornaria mais ágil a execução de iniciativas conjuntas de intervenção no controle de surtos rábicos, por
exemplo. Já a inexistência de informações sobre migrações entre o Brasil e os países vizinhos impede o estabelecimento
de iniciativas conjuntas de conservação. Além disso, ao contrário de Argentina, Bolívia, Paraguai e Peru, o Brasil não é
signatário de acordos internacionais já estabelecidos sobre este assunto, como a Convenção sobre Espécies Migratórias
(www.cms.int). Baseado nesta Convenção foi possível estabelecer, por exemplo, o Acordo sobre a Conservação das
Populações de Morcegos Europeus (Eurobats – www.eurobats.org).
A disponibilização de dados de marcação por pesquisadores é uma matéria delicada e ainda deve ser bastante discutida.
Entretanto, a possibilidade de um programa nacional traz consigo a necessidade de elaboração de planos e regras para
a marcação dos animais, indicando qual(is) a(s) melhor(es) forma(s) de marcar cada espécie, além da necessidade de
contratação de pessoal para manutenção dos bancos de dados. Várias técnicas são possíveis e podem ser escolhidas de
acordo com a duração e objetivo dos projetos. Mas como todos os métodos afetam os morcegos de alguma maneira, a
marcação deve ser feita com critério e cuidado para minimizar os potenciais riscos ao indivíduo marcado. As marcações
não podem e não devem se transformar em mais uma ameaça aos morcegos.
A ampliação do rebanho bovino brasileiro, a transmissão do vírus da raiva e o aparecimento de doenças emergentes
Nota: 6,9
A produção de carne bovina vem crescendo sistematicamente no Brasil desde meados da década de 1990. Este rebanho
atende tanto ao crescente consumo interno (37,5 quilos/habitante/ano em 2010), quanto a exportações (1,86 milhões
de toneladas em 2010), e o crescimento se dá mesmo com a elevação dos preços nos mercados interno e externo
(38,7% no varejo, e 32,9% para o consumidor brasileiro, e 18% no valor de exportação - ABIEC 2011). O crescimento do
rebanho bovino traz impactos diretos em virtualmente todos os biomas brasileiros, como a conversão de áreas naturais
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em pastagens, perda de vegetação nativa, fragmentação de habitats, além de queimadas provocadas para formação de
pasto (e.g. Arima et al. 2005; Fearnside 2006). Estes impactos afetam morcegos da mesma forma como descrito nos
sobre tópicos alterações no Código Florestal e ampliação da produção de açúcar e etanol.
A ampliação do rebanho bovino brasileiro também pode influenciar diretamente nos fatores biológicos e não biológicos
relacionados à transmissão do vírus rábico por Desmodus rotundus (Schneider et al. 2009). Entre os fatores biológicos
estão o aumento da disponibilidade de recursos alimentares (gado) e suas consequências no tamanho das populações da
espécie. Já entre os não biológicos estão as alterações ambientais associadas ao processo produtivo da carne e suas frentes
de expansão, as condições de vida e trabalho das pessoas envolvidas nestas atividades, o acesso à medidas profiláticas
contra a transmissão do vírus da raiva, e o controle de populações dos morcegos hematófagos (Schneider et al. 2009).
O papel dos morcegos hematófagos na transmissão de lyssavirus causadores da raiva é bem conhecido (e.g. Rupprecht
et al. 2002; Schneider et al. 2009), entretanto, mais recentemente, morcegos passaram a receber maior atenção pela
constatação que eles estão envolvidos na transmissão dos agentes de outras doenças emergentes, como os vírus Nipah,
Hendra, Ebola, Marburg, ou de coronavirus do tipo SARS (FAO 2011; Kuzmin et al. 2011). A mobilidade dos morcegos,
associada à plasticidade no uso de abrigos, e à diversidade de hábitos e itens alimentares indicam que eles podem
transportar material viral para várias outras espécies em várias localidades por unidade de tempo (Woo et al. 2009;
Kuzmin et al. 2011).
Excluindo-se a raiva, ainda há uma grande lacuna no conhecimento do papel dos morcegos na transmissão de doenças
emergentes no Brasil. Mais além, a capacidade dos órgãos governamentais brasileiros para o monitoramento da saúde
e risco associados à fauna silvestre ainda é bastante limitada, e agravada pela falta de informações ecológicas sobre
potenciais hospedeiros e espécies transmissoras. O melhor conhecimento do papel dos morcegos na transmissão de
doenças está relacionado com a conservação do grupo como um todo, pois é justamente esta relação o argumento
frequentemente usado por iniciativas de “controle” de morcegos no país (veja tópico sobre a indústria de exterminadores
de pragas). Como na maioria das vezes estas iniciativas não contam com participação de profissionais preparados para
tal, o resultado prático é o extermínio ou a redução drástica de populações de morcegos, indiferentemente de trataremse de espécies hematófagas ou não, se estão sadias ou não, representando uma ameaça real à conservação de algumas
espécies e populações no país.
Impactos da ampliação da produção de açúcar e etanol
Nota: 6,2
O Brasil é o maior produtor mundial de cana de açúcar e as lavouras brasileiras são, em média, as mais produtivas do
mundo. Contudo a evolução desta produtividade (3% ao ano) não é suficiente para atender a demanda projetada tanto
de açúcar quanto de etanol (veja Bernard et al. 2011a e referências lá contidas). Segundo o Zoneamento Agroecológico
da cana de açúcar (ZAE), produzido pela Embrapa, o Brasil possui cerca de 64,7 milhões de hectares (Mha) de terras
potencialmente aptas para a expansão dessa lavoura (Manzatto et al. 2009). De fato, a área plantada com cana no país
está em expansão: entre 2005 e 2009, no Centro-Sul do Brasil, maior região produtora, ela cresceu 54,5%, atingindo
7,16 Mha, com aumentos significativos em Goiás (126,2%), Mato Grosso do Sul (99,9%) e Minas Gerais (99,2%) (Silva et
al. 2009). Em 2010, a área com cana no país aumentou 9,2% em relação a 2009, atingindo 8,1 Mha (Salvador 2010). Na
safra 2005/06, 703 municípios da região Centro-Sul cultivaram cana. Em 2008/2009, foram 859 (Silva et al. 2009).
Os possíveis efeitos ambientais desta expansão da cana não são homogêneos e poderão ser mais graves em regiões
como a Mata Atlântica ao norte do rio São Francisco e o Cerrado. O ZAE indica que ainda existem cerca de 865 mil ha de
áreas mediamente aptas para a expansão da cana nos estados cobertos pela Mata Atlântica do Nordeste, por exemplo
(Manzatto et al. 2009). No Cerrado, mesmo que a cana ocupe áreas de pastagens ou substitua outras lavouras, ela
indiretamente contribuirá para a perda de paisagens naturais, pois as atividades preteridas ocuparão novas áreas
(Sparovek et al. 2007, 2009). Atualmente, Pantanal e Amazônia encontram-se sob embargo para o plantio de cana. Mas
as fortes pressões de setores associados ao agronegócio brasileiro e o processo em curso de transferência da
responsabilidade de fiscalização e licenciamento ambiental da União para os estados podem alterar este cenário, expondo
também estas regiões aos impactos da indústria sucro-alcoleira.
A conversão da paisagem natural destas regiões para plantações de cana representa uma ameaça à conservação das
espécies de morcegos que lá vivem, uma vez que estas áreas já se encontram impactadas. Com a expansão da área
plantada com cana haverá incremento na perda real de habitats para estas espécies, o que compromete a integridade
dos últimos remanescentes florestais existentes em algumas regiões (como a Mata Atlântica do Nordeste e o Cerrado).
As lavouras de cana contribuem para a fragmentação da paisagem, e criam uma matriz desfavorável aos morcegos, pois
recebem grandes quantidades de agrotóxicos, são queimadas mais de uma vez ao ano durante a colheita, e não oferecem
alternativas de abrigo e alimento para a quiropterofauna. Elas também resultam em uma aridez em escala espacial
mediana, tanto pela própria fisiologia da planta na exigência de água, quanto pela prática indiscriminada de se plantar
até as margens dos rios, ou usar estes corpos d´água para a liberação de parte dos resíduos da produção, levando à
contaminação, assoreamento ou deterioração destes. Além disso, as frentes de expansão da lavoura canavieira também
se sobrepõem às várias lacunas de conhecimento para os morcegos brasileiros (Bernard et al. 2011b).
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A necessidade de iniciativas em Educação Ambiental
Nota: 6,0
Salvo iniciativas locais e pontuais (e.g. Scavroni et al. 2008), não existem em nível nacional programas específicos de
Educação Ambiental focados em morcegos. Iniciativas como a divulgação de informações qualificadas sobre estes animais
pela internet (e.g. www.casadosmorcegos.org; www.morcegolivre.vet.br) são bastante louváveis, necessárias e devem
ser replicadas. Entretanto, para a mudança da percepção da população brasileira sobre a importância dos morcegos e a
necessidade de protegê-los precisaremos de muito mais esforços, coordenados, estruturados e focados especificamente
para morcegos.
Atualmente, capitaneados principalmente por organizações não-governamentais ligadas à conservação de espécies,
alguns países de língua espanhola da América Latina tem feito significativos esforços de divulgação focados em morcegos.
Embora essa estratégia seja bastante eficiente em reunir em rede os profissionais que tratam da pesquisa e divulgação
dos morcegos, há uma generalização que não é apropriada. Cada país lida com pressões diferenciadas e o conhecimento
sobre morcegos também difere bastante, dependendo do grau de instrução de cada região. Países primordialmente
produtores de gado, por exemplo, encontram problemas graves para desassociar a imagem dos morcegos da imagem de
vampiros transmissores de raiva. Por outro lado, em países como a Costa Rica, onde o ecoturismo e a educação ambiental
são atividades significativas, os morcegos são motivo de visitas as Unidades de Conservação (e.g. Vargas-Ulate 2009),
onde podem ser facilmente observados, em semelhança a atividades de observadores de aves (birdwatchers). Essa é
também uma atividade que gera divisas.
No Brasil, Lonchophylla dekeyseri Taddei, Vizotto & Sazima 1983 e Lonchophylla bokermanni Sazima, Vizotto & Taddei
1978, importantes espécies com caracteres evolutivos para a polinização em mamíferos, foram descritos por coletas em
Unidades de Conservação (UC), nos Parques Nacionais Sete Cidades (PI) e Serra do Cipó (MG), respectivamente (Aguiar
et al. 2006). Essas UCs recebem visitantes que passam por lá sem obter sequer a informação da fauna que vão observar
durante a estadia na área, quanto menos sobre terem sido o local da descrição original de algumas espécies. Fatos como
esse exemplificam o longo caminho que ainda precisa ser percorrido para a educação ambiental no Brasil, e mais ainda
naquela foca em morcegos.
A Educação Ambiental precisa deixar de ser vista como uma atividade menor da Ciência, e deve ser estimulada em
todos os níveis escolares. As universidades precisam incluir esta matéria em suas grades curriculares, como forma de
tentar auxiliar no processo de formação de profissionais que consigam traduzir a Ciência para uma linguagem palatável
e que chegue a todos, em todos os níveis de educação, e por meio das diversas tecnologias de transferência de
informação.
Colisões com veículos e estruturas lineares
Nota: 5,6
Dados de 2004 do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) indicam que o Brasil tem uma malha
viária com cerca de 1.600.000 km, sendo 196.000 km pavimentados. Já o Departamento Nacional de Trânsito aponta
que a frota brasileira atingiu no final de 2010 cerca de 65 milhões de veículos. Embora, a priori, o modo de deslocamento
dos morcegos, o voo, diminua a chance de colisão com veículos em movimento, estudos em países temperados
mostram que, embora com uma quiropterofauna muito menos diversificada, o impacto de colisões entre morcegos
e veículos pode ser significativo, principalmente no caso de insetívoros aéreos (Lesinski 2007, 2008; Gaisler et
al. 2009). Além da colisão com veículos, estruturas lineares como linhas de transmissão, cabos aéreos, cercas,
estradas de ferro, dutos suspensos ou similares (e.g. Laurance et al. 2009) também representam potencial impacto
de colisão envolvendo morcegos, além de outros distúrbios, como acessibilidade aos habitats (e.g. Goosem 1997;
Kerth & Melber 2008).
No caso dos morcegos, seriam vulneráveis à colisão com veículos aquelas espécies que: a) se abriguem em estruturas
junto às estradas, como manilhas, dutos de água, ou vãos de pontes, por exemplo; b) tenham padrões de emergência
de abrigos envolvendo muitos indivíduos próximos à estradas; c) tenham padrões de atividade coincidente com
períodos de maior tráfego, como o crepúsculo ou amanhecer; d) forrageiem ao redor de lâmpadas e postes próximos
às estradas; ou e) forrageiem ao longo de bordas ou clareiras, incluindo insetívoros ou frugívoros atraídos por espécies
vegetais pioneiras que cresçam às margens das estradas (e.g. Laurance et al. 2009 e referências nele contidas).
A emergente disciplina da Ecologia de Estradas é apenas incipiente no Brasil. Os efeitos das estradas sobre as
comunidades, populações e/ou espécies de morcegos não são conhecidos no país, e nem existem estimativas das
taxas de mortalidade, extensão e magnitude dos impactos causados por colisões. Da mesma forma, não existem
programas de monitoramento sistemático do impacto destas estruturas lineares, de forma a se criar modelos de
controle de efeitos destes impactos sobre a fauna. Há casos extremos onde estruturas lineares tornam-se sumidouros
de fauna, contribuindo para a extinção local de populações e espécies (Woodroffe & Ginsberg 1998). Este assunto
precisa receber maior atenção no Brasil, e apenas recentemente houve uma iniciativa de criar uma base de dados
sobre colisões de morcegos com veículos no país (Novaes & Dornas 2011).
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CONCLUSÕES
Os 17 tópicos aqui apresentados cobrem uma amplitude de assuntos, alguns bem conhecidos e outros que ainda recebem
pouca atenção por parte da sociedade. Mas é alarmante que vários destes tópicos, incluindo dois dos três identificados
como mais importantes, se referem a alterações na política ambiental do país. Isto exemplifica o momento delicado
pelo qual passa a legislação ambiental brasileira, que vem sendo sistematicamente enfraquecida nos últimos anos. Este
movimento certamente trará consequências diretas não apenas aos morcegos, mas para toda a biodiversidade nacional.
Nossa análise, baseada na opinião de especialistas, reforça estas expectativas.
Nota-se também a influência do agronegócio na conservação dos morcegos brasileiros. Pelo menos três tópicos (impactos
das alterações do Código Florestal, a ampliação do rebanho bovino brasileiro, transmissão da raiva e o aparecimento de
doenças emergentes, e impactos da ampliação da produção de açúcar e etanol) estão relacionados com impactos diretos
ou indiretos decorrentes de práticas agrícolas, da expansão das áreas plantadas ou das pressões políticas exercidas pelo
setor. Pela dimensão e abrangência do agronegócio brasileiro, este setor não pode se esquivar de suas responsabilidades
ambientais e deve caminhar no sentido da adoção imediata de melhores práticas ambientais, incluindo a recuperação
de um forte passivo a ele associado. O caminho oposto, do enfraquecimento da legislação ambiental brasileira, defendido
publicamente por representantes do setor, representa uma contramão histórica e em dessintonia com o que a sociedade
espera para o futuro do país.
O Brasil divulga publicamente que sua matriz energética pode ser considerada “limpa”. Entretanto, os impactos associados
à geração de energia elétrica também devem ser observados com atenção, pois dois dos tópicos identificados referemse especificamente a este tipo de atividade. Este alerta é oportuno em um momento onde a ampliação do número de
usinas e pequenas centrais hidrelétricas, e a implantação de dezenas de parques eólicos é um processo em pleno curso,
com perspectivas de continuarem por vários anos. Somente com a compatibilização da produção de energia elétrica e
a conservação dos recursos naturais o país poderá realmente propagandear que suas práticas para o setor são realmente
ambientalmente corretas.
Vários dos tópicos identificados estão interconectados: o estabelecimento de um programa nacional de marcação e
monitoramento e a ampliação da formação de profissionais qualificados em taxonomia e sistemática contribuirão, por
exemplo, para o preenchimento de lacunas no conhecimento da distribuição das espécies. Desta forma, se bem planejadas,
algumas ações únicas podem surtir resultados múltiplos, e isso deve ser considerado quando do planejamento do
fomento e estímulo à pesquisa e conservação dos morcegos brasileiros.
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