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Sinopse: 

Analisou-se a distribuição da diversidade genética intraespecífica de espécies de 

morcegos neotropicais na Amazônia brasileira, utilizando a técnica do código 

de barras de genético (DNA Barcode), com o marcador mitocondrial Citocromo 

C Oxidase subunidade I (COI). Diversos estudos encontraram diferentes 

linhagens para muitas espécies de morcegos, apontando supostos complexos de 

espécies para muitas dessas espécies, e neste presente estudo não foi diferente. 

Cerca de 17 espécies apresentaram divergências intraespecíficas acima do 

limiar, formando grupos de possíveis linhagens crípticas dentro da Amazônia 

brasileira, e além disso, algumas das linhagens se encaixaram nas áreas de 

endemismo propostas para a Amazônia. Nesse caso, a diversidade das espécies 

de morcegos estudadas não é tão homogênea na Amazônia brasileira. 
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RESUMO 

 

A Amazônia contribui com a maior parte da diversidade de espécies de morcegos do Brasil, 

porém, mesmo contribuindo para a diversidade, a Amazônia ainda é uma enorme lacuna de 

conhecimento para a fauna de morcegos do Brasil, existindo registros formais de espécies de 

morcegos em menos de 24% do bioma Amazônia, o que torna o estudo desse grupo essencial 

neste bioma. Devido aos desafios encontrados na identificação das espécies por meio da 

utilização apenas da taxonomia tradicional com base em análises de caracteres morfológicos, a 

aplicação de métodos moleculares é cada vez mais utilizado na identificação de espécies, por sua 

capacidade de detectar padrões de subdivisão filogenética e espécies crípticas, muitas vezes não 

mensuradas em análises apenas por meio da morfologia. Um dos métodos moleculares utilizados 

para estudar a diversidade de espécies é o código de barras de DNA (DNA barcode), proposto 

como um sistema universal de identificação e delimitação de espécies animais. A maioria dos 

estudos de código de barras genético anteriores geraram hipóteses sobre a existência de 

espécies crípticas baseado em elevada divergência genética intraespecífica entre as linhagens, 

algumas das quais foram posteriormente reconhecidas como tendo diferenças morfológicas ou 

ecológicos, apoiando o uso de código de barras para a descoberta de espécies. Dados os fatos, 

no presente estudo foram obtidos dados da diversidade genética intraespecífica, com análises 

filogeográficas, de 39 espécies de morcegos em cinco localidades na Amazônia brasileira, 

utilizando o gene mitocondrial COI. Análises de riqueza de espécies foram realizadas, mostrando 

que a riqueza total de espécies de morcegos não foi totalmente amostrada nas seis localidades 

estudadas, refletindo apenas 44% do previsto para a Amazônia, porém pode-se afirmar que foram 

amostradas espécies comuns, amplamente distribuídas na região Amazônica, bem como espécies 

que são restritas a determinadas áreas e ambientes. De acordo com os dados obtidos, 17 

espécies apresentaram divergências intraespecíficas acima do limiar (>2%), formando grupos de 

possíveis linhagens crípticas na Amazônia, sendo que 8 delas apresentaram linhagens especificas 

da Amazônia brasileira. Os resultados evidenciaram que a distribuição das espécies/linhagens de 

morcegos estudadas é bastante heterogênea na Amazônia brasileira, visto que um só padrão 

biogeográfico não explica tal distribuição da diversidade observada. Vale ressaltar ainda que com 

a biblioteca de código de barras de DNA obtida neste estudo, pode-se ter uma ferramenta de 

identificação eficaz para qualquer fauna de morcegos na bacia Amazônica. 

 

Palavras-chave: divergência intraespecífica, barcode, COI, linhagens crípticas. 
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ABSTRACT 

 

The Amazon contributes most of the species diversity to Brazil's bats, but even contributing 

to this diversity, the Amazon is still represents a huge knowledge gap of Brazil's bat fauna. Formal 

records bat species exist in less than 24% of the Brazilian Amazon, which makes essential the 

study of this group in this biome. Due to the challenges encountered in the identification of the 

species through the use of traditional taxonomy based on morphological analyses, molecular 

methods are increasingly applied in species’ identification, by its ability to detect phylogenetic 

subdivisions and cryptic species. One of the molecular methods used to study species diversity is 

the DNA barcode, proposed as an universal system for identifying and delimiting species. Most 

previous molecular barcode studies generated hypotheses of the existence of sibling species 

based on high intraspecific molecular divergence between lineages, some of which were 

subsequently recognized as having morphological or ecological differences, supporting the use of 

the DNA barcode for species discovery. Given these facts, in the present study we obtained 

intraspecific molecular diversity data for 39 species of bats in five localities in the Brazilian 

Amazon, using the mitochondrial gene COI. Species richness analyzes were performed, showing 

that the total diversity of bat species was not fully sampled in the six locations studied here, 

reflecting only 44% the predicted species diversity for the Amazon, but we did sample the common 

and widely distributed species in the Amazon, as well as species that are restricted to certain areas 

and environments. According to the obtained data, 17 species showed intraspecific differences 

above the 2% threshold, forming groups of possible cryptic lineages in the Amazon, with eight of 

them had lineages specific to the Brazilian Amazon. The results showed that the distribution of 

species/lineages in the Brazilian Amazon is quite heterogeneous, since one biogeographic pattern 

does not explain patterns of distribution. It is noteworthy that even with the DNA barcode library 

obtained in this study, can have an effective identification tool for any bat fauna in the Amazon 

basin. 

 

Keywords: intraspecific divergence, barcode, COI, cryptic lineages. 
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INTRODUÇÃO 

 

Objeto de estudo 

 

Os morcegos pertencem a ordem Chiroptera, palavra derivada do grego Cheir (mão) 

e pteron (asa), logo, podem ser distinguidos de outros mamíferos pela abilidade para voar 

(Mickleburgh et al. 1992). Os Chiroptera são divididos em duas subordens, os 

Megachiroptera e os Microchiroptera, existindo duas hipóteses a respeito do 

relacionamento filogenético dessas subordens. A primeira demonstra o polifiletismo da 

ordem, com base em caracteres do sistema visual (Pettigrew 1986), onde relaciona os 

Megachiroptera aos Primates. A segunda hipótese é com base em dados morfológicos e 

sugere o monofiletismo do grupo (Simmons 1994; Van Den Bussche et al. 1998), sendo 

reforçada por informações moleculares (Murphy et al. 2001). 

Os Megachiroptera não ocorrem no Brasil, somente no Velho Mundo, na região 

tropical da África, Índia, sudeste da Ásia e Austrália (Fenton 1992). Eles são 

representados por uma única família, Pteropodidae, com 42 gêneros e 186 espécies, 

estas popularmente conhecidas como raposas-voadoras (Reis et al. 2007), cujo tamanho 

pode variar de pequeno (cerca de 6 cm) a grande, com Pteropus vampyrus, atingindo 1,5 

kg e 1,7 m de envergadura (Taddei 1976). Por sua vez, os Microchiropteras são 

compostos por 17 famílias, 157 gêneros e 930 espécies no Novo Mundo, não ocorrendo 

apenas em regiões polares (Simmons 2005, Reis et al. 2007, Wilson e Reeder 2011). 

Os morcegos respondem por 1150 espécies conhecidas, equivalendo a 25% da 

diversidade de mamíferos, sendo considerada a segunda ordem com a maior riqueza de 

espécies, ficando atrás somente dos roedores (Simmons 2005). O Brasil abriga cerca de 

15% da riqueza de morcegos do planeta, ficando no ranking como o segundo país com o 

maior número de espécies, depois da Colômbia (Alberico et al. 2000). Esta riqueza está 

distribuída em nove famílias, 68 gêneros e 178 espécies, sendo que dois gêneros e 10 

espécies são endêmicos do Brasil. As famílias que ocorrem no território brasileiro são: 

Emballonuridae (17 espécies), Mormoopidae (3 espécies), Noctilionidae (2 espécies), 

Furipteridae (1 espécie), Thyropteridae (5 espécies), Natalidae (1 espécie), Molossidae 

(29 espécies), Vespertilionidae (28 espécies), Phyllostomidae (92 espécies) (Revisão em 

Nogueira et al. 2014). 
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Grande parte da riqueza brasileira está presente no bioma Amazônico (Bernard et al. 

2011), que cobre cerca de 2/3 do território brasileiro e, assim como para outros táxons, a 

Amazônia contribui com a maior parte da diversidade de espécies de morcegos do Brasil. 

Isto se dá devido à história evolutiva da região, a sua própria extensão e à diversidade de 

ambientes desse bioma, que vai desde a floresta tropical chuvosa densa, até formações 

vegetais mais secas como as campinaranas e a vegetação inundável em sistemas de 

lagos rasos (e.g. Mittermeier et al. 2000). Porém, mesmo contribuindo para a diversidade, 

a Amazônia ainda é uma enorme lacuna de conhecimento para a fauna de morcegos do 

Brasil, existindo registros formais de espécies de morcegos em menos de 24% do bioma 

Amazônia (Bernard et al. 2011). Sendo assim, o estudo desse grupo nesse bioma é 

essencial, uma vez que espera-se encontrar até quatro vezes mais espécies de morcegos 

em áreas amazônicas do que em outras áreas temperadas (Gardner 2008). 

Há especulações que os morcegos evoluíram com o início da diversificação das 

plantas com flores, que trouxe como consequência a abundância de insetos. Pode-se 

dizer que os morcegos constituem um dos grupos de mamíferos mais diversificados no 

que se refere aos hábitos alimentares, existindo desde hematófagos até piscívoros (Reis 

et al. 2007). 

Os morcegos são responsáveis por importantes funções ecológicas em 

ecossistemas florestais, atuando na polinização, dispersão de sementes e no controle de 

pragas agrícolas (Medellin & Gaona, 1999; Garcia et al., 2000; Barros et al., 2006). 

Fenton (1992) descreve os morcegos da família Phyllostomidae como bons indicadores 

de qualidade ambiental ou de perturbação, pelo fato deles atuarem nos diversos níveis 

tróficos. 

No Brasil, a família Phyllostomidae abriga exclusivamente os frugívoros (Reis et al. 

2007). Os frugívoros possuem um importante papel na dispersão de sementes, tornando-

se os principais responsáveis pela regeneração das florestas neotropicais (Bredt et al. 

1996). 

A importância ecológica dos morcegos, sua alta diversidade e sua abundância nas 

regiões tropicais, é o que torna este grupo um interessante objeto de estudo (Cole & 

Wilson 1996, Nowac 1991), com interesses em vários aspectos da sua biologia, bem 

como em sistemática, fisiologia, distribuição geográfica, levantamento de espécies e 

ecologia, contribuindo assim para o melhor conhecimento do grupo (Bernard 2002, 

Charles-Dominique 1986, Emmons & Feer 1997, Heithaus et al. 1975, Lim et al. 2003). 
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Devido aos desafios encontrados na identificação das espécies por meio da 

utilização apenas da taxonomia tradicional, com base em análises de caracteres 

morfológicos, a aplicação de métodos moleculares é cada vez mais utilizado na 

identificação de espécies, por sua capacidade de detectar padrões de subdivisão 

filogenética e espécies crípticas, muitas vezes não mensuradas em análises apenas por 

meio da morfologia (Geurgas e Rodrigues 2010). 

Pode-se citar como exemplo, o trabalho de Velazco e Simmons (2011), o qual relata 

uma problemática envolvendo a sistemática do gênero Vampyrodes (Novo Mundo), táxon 

monotípico de morcegos frugívoros, cujos dados morfológicos em estudos anteriores 

demonstraram que a única espéce do gênero, Vampyrodes caraccioli, possuía uma 

subespécie chamada V. c. grande. Com o uso de métodos moleculares e morfológicos, os 

autores fizeram uma reavaliação que deu suporte ao reconhecimento dessas linhagens 

como distindo ao nível de espécie. 

Outro exemplo é o estudo de Larsen et al. (2012), que analisaram 

filogeograficamente espécies do gênero Myotis (Novo Mundo), resultando em 18 

linhagens moleculares a nível de espécie, três a mais do que as 15 espécies 

reconhecidas anteriormente. Neste estudo, os autores enfatizam que a baixa riqueza de 

Myotis identificada para a América do Sul é, em grande parte, devido a uma combinação 

de variação morfológica críptica e cobertura insuficente de amostragem em estudos 

sistemáticos baseados em dados genéticos. Ressaltam ainda que uma avaliação mais 

precisa do nível de diversidade e riqueza de espécies do gênero, não é útil somente para 

a delimitação dos limites das espécies, mas também para a compreensão de processos 

evolutivos dentro deste gênero de morcegos amplamente distribuídos. 

 

Abordagem filogeográfica 

 

Biólogos evolucionistas, desde o último século, têm estudado empenhadamente a 

origem da alta diversidade nas regiões tropicais do globo e se esforçam para entender 

quais processos biogeográficos estão por trás dessa diversificação elevada (Moritz et al., 

2000; Berminghan & Dick, 2005). Os padrões de riqueza de espécies dependem de 

mecanismos que afetem diretamente a especiação, como a extinção e a dispersão (Wiens 

et al. 2011). 
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Levando em consideração toda a região Neotropical, o maior número de hipóteses 

para explicar a riqueza de espécies e os padrões de distribuição encontrados foi 

elaborado para Amazônia (Hall & Harvey 2002), tais como: as hipóteses de rios como 

barreira (Wallace 1852), refúgios pleistocênicos (Haffer 1969, 1997), distúrbios climáticos 

(Bush 1994), o modelo de especiação parapátrica de gradientes ecológicos (Endler 1982), 

dentre outras. Uma revisão recente realizada por Leite e Rogers (2013) pode ser usada 

para sintetizar as diversas hipóteses de diversificação, sendo que cada hipótese é 

relevante em diferentes grupos ou diferentes tempos geológicos. 

A Amazônia é uma das principais regiões da Terra para endemismo e diversidade de 

espécies de vertebrados terrestres (Silva et al. 2005). Baseado em observações da 

distribuição de espécies de primatas Amazônicos, Wallace (1852) sugeriu a primeira 

hipótese biogeográfica sobre a diversificação de organismos na Amazônia, propondo a 

hipótese de rios como barreira, sugerindo que a Amazônia fosse dividida em quatro áreas 

de endemismo: Guiana, Equador, Peru e Brasil, com seus limites nos grandes rios 

Solimões-Amazonas, Negro e Madeira. Posteriormente, esta hipótese foi desenvolvida 

por Sick (1967) com base em estudos de aves amazônicas. Diversos estudos ecológicos 

e moleculares encontraram evidências para a referida hipótese (Ayres & Clutton-brock 

1992; Gascon et al. 1998; Simões et al. 2008; Pomara et al. 2013). 

Haffer (1969) propôs a hipótese de refúgios pleistocênicos para a especiação de 

aves amazônicas, porém a especiação nos refúgios resulta no modelo de especiação 

alopátrica, inferindo-se que não haja fluxo gênico entre os refúgios (Marroig & Cerqueira 

1997). Haffer, neste mesmo trabalho, propôs a divisão da área Equador em duas (Imeri e 

Napo) e da área Brasil em três (Rondônia, Pará e Belém), renomeando a área Peru como 

Inambari, todas as áreas limitadas pelos grandes rios da Amazônia. Evidências dessas 

áreas foram corroboradas em estudos posteriores (Nores 1999; Haffer & Prance 2001; 

Ron 2000). A hipótese mais simples é que as áreas de endemismo representam regiões 

comuns de diferenciação biótica, sendo assim, histórias filogenéticas dos táxons 

endêmicos em três ou mais áreas fornecem evidências de sua interrelação histórica, e 

são essas hipóteses sobre a história das áreas que permitem investigar padrões de 

diferenciação entre espécies (Cracraft 1983b). 

Posteriormente, Cracraft (1985) propôs a existência da sétima área denominada 

Pará, totalizando sete áreas de endemismo para as aves (Guiana, Imeri, Napo, Inambari, 

Rondônia, Pará e Belém). Entretanto, houve mudanças quanto a essa delimitação, uma 
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vez que Silva et al. (2002) propuseram a subdivisão da área Pará em outras duas áreas 

(Tapajós e Xingu), separadas pelo rio Xingu, totalizando oito áreas, e Borges et al. (2012) 

sugeriram a nona área de endemismo chamada Jaú, referente à área do rio Negro. 

A análise de áreas de endemismo é importante por duas razões: primeiro, geram 

hipóteses sobre a história de unidades geográficas e suas biotas; segundo, elas possuem 

muitas espécies endêmicas, logo, estas áreas precisam ser vistas como áreas prioritárias 

para a conservação (Silva et al. 2004). Devido à rápida destruição das biotas continentais 

do mundo, a análise de áreas de endemismo pode ajudar a determinar áreas prioritárias 

para sua conservação (Lovejoy 1982; Myers 1982; Terborgh e Winter 1982). 

Sendo assim, estudos filogeográficos permitem integrar dados genéticos (como 

sequências de genes mitocondriais) com a geografia, verificando os princípios e os 

processos que delineiam a distribuição geográfica de linhagens genealógicas (Avise 

1994). Os dados filogeográficos podem ser utilizados na identificação de linhagens antes 

não conhecidas, e que, dependendo da sua abrangência e tamanhos populacionais, 

podem estar ameaçadas (Miyaki 2009). 

Reconstruções filogenéticas e estudos filogeográficos foram conduzidos para alguns 

gêneros e espécies de morcegos neotropicais (Baker et al. 2004, Hoofer & Baker 2006, 

Porter et al. 2007, Hoofer et al. 2008, Redondo et al. 2008), incluindo investigações com 

abordagens biogeográficas (Dávalos 2004; 2005; 2006; 2007; Velazco & Patterson 2008; 

Martins et al. 2009). Além disso, estes estudos recentes de variação geográfica passaram 

de uma abordagem puramente “taxonômica” de subespécies conhecidas, a estudos que 

integram descrições quantitativas com ecologia molecular, filogenética molecular, 

experimentos de campo, e testes de hipóteses quantitativas. Tais abordagens permitem 

uma compreensão mais completa da causa dos fatores de variação geográfica e sua 

relação com a especiação (Thorpe, 2002). 

 

Abordagem molecular 

 

Os marcadores moleculares mitocondriais têm se tornado parte fundamental e uma 

ferramenta essencial em estudos que visam conhecer os padrões e a diversidade 

genética das espécies (Avise 1994), por meio de estudos genéticos com espécies 

animais, utilizando o DNA mitocondrial (DNAmt). O genoma mitocondrial apresenta 

diversas características que fazem dele um marcador amplamente utilizado em estudos 
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com vertebrados (Lloyd et al., 2012), por ser uma molécula de fácil amplificação; possuir 

elevada taxa de mutação, de modo que seus genes codificadores de proteína evoluam a 

uma taxa de 5 a 10 vezes maior que os genes codificadores de proteínas do DNA nuclear 

(Simon et al., 2006); alta taxa de evolução, apresentando polimorfismo em nível 

intraespecífico (Avise, 2000). 

Um dos métodos utilizados para estudar a diversidade genética de espécies é o 

código de barras de DNA (DNA barcode) (Figura 1), proposto como um sistema universal 

de identificação e delimitação de espécies animais (Gómez et al., 2007), que consiste no 

sequenciamento de parte do gene citocromo C oxidase subunidade 1 (COI) do genoma 

mitocondrial, seguido por comparação de sequências de referência de código de barras 

na base de dados Barcode of Life Database (BOLD). Tais estudos têm facilitado a 

identificação de espécies crípticas e têm aumentado o conhecimento da diversidade de 

espécies dentro de Chiroptera (Clare et al., 2007; 2011). 

 

 

Figura 1. Esquema do genoma mitocondrial. A seta indica a posição do gene citocromo oxidase subunidade 

I (COI). Fonte: Barcodes of Life (http://www.barcodinglife.org). 

 

Os dois principais objetivos da metodologia do DNA barcoding são a atribuição de 

espécimes para uma espécie e descoberta de novas espécies. Existem duas principais 

hipóteses subjacentes: i) monofilia recíproca das espécies, e ii) divergência intraespecífica 

é sempre menor que a divergência interespecífica, justificando, assim, o uso de limiares 

de divergência para atribuir indivíduos para corrigir as espécies com base na divergência 

genética. 
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A maioria dos estudos realizados com código de barras genético anteriores gerou 

hipóteses sobre a existência de espécies crípticas com base em elevada divergência 

genética intraespecíficas entre as linhagens, algumas das quais foram posteriormente 

reconhecidas como tendo diferenças morfológicas ou ecológicas, e.g. Hebert et al. (2004), 

apoiando o uso de código de barras para a descoberta de espécies. 

A utilidade do DNA barcode de COI em mamíferos tem sido demonstrada em 

diferentes estudos (Hajibabaei et al. 2007; Lorenz et al. 2005; Hajibabaei et al. 2006), 

verificação de atribuições taxonômicas realizadas em campo (Borisenko et al. 2008; 

Ivanova et al. 2009) e avaliação dos padrões de diversidade genética em faunas regionais 

(Clare et al. 2007; Francis et al. 2010) e continentais (Clare et al. 2011). 

Clare et al. (2007) utilizaram o DNA barcode em 87 espécies de morcegos 

procedentes da Guiana, sendo que 81 dessas mostraram baixa variação intraespecífica e 

clara divergência de sequência de seus congêneres, enquanto as seis espécies 

apresentaram linhagens intraespecíficas profundamente divergentes, sugerindo que 

representam um complexo de espécies. Como o estudo foi restrito a uma única região 

geográfica, os autores enfatizam a necessidade de mais estudos para se examinar os 

padrões de diversidade desse grupo em uma escala geográfica mais ampla, uma vez que 

a Guiana é apenas uma pequena porção da grande região amazônica, com suas 

características geomorfologicas e ecossistêmicas específicas. 

Mais recentemente, Clare et al. (2011) examinaram a diversidade de espécies atuais 

e potenciais utilizando códigos de barras de DNAmt com uma coleção de mais de 9000 

indivíduos de 163 espécies Neotropicais de morcegos. Em 44 de 163 casos, bem 

suportados, linhagens intra-específicas distintas foram identificadas, o que poderia sugerir 

a presença de espécies crípticas. 

Lim e Tavares (2012) ressaltam que áreas no norte do Brasil exigem mais pesquisas 

de fauna para atingir um nível comparável de diversidade de espécies e a ocorrência de 

distribuição para outros países, para permitir estudos mais detalhados da ecologia de 

comunidades. 

Desta maneira, estudos adicionais são necessários a fim de determinar não só 

novas metodologias para o reconhecimento das espécies, como também a sua 

aplicabilidade e eficiência na delimitação de espécies de morcegos como base para a sua 

conservação e manejo, uma vez que a perda de habitat natural e um aumento da 
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infraestrutura rodoviária são as preocupações primárias de conservação de quirópteros 

(Lim e Tavares 2012). 

Diante do exposto neste tópico, no presente estudo foram obtidos dados da 

divergência genética intraespecífica, com análises filogeográficas, de espécies de 

morcegos na Amazônia brasileira utilizando o gene mitocondrial COI, a fim de testar a 

seguinte hipótese: 

 

H0: A diversidade genética intraespecífica das espécies de morcegos estudadas é 

homogênea na Amazônia brasileira. 

H1: A diversidade genética intraespecífica das espécies de morcegos estudadas não é 

homogênea na Amazônia brasileira. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Avaliar a distribuição da diversidade de espécies de morcegos em cinco regiões da 

Amazônia brasileira, com base na análise do fragmento do DNA barcode. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar molecularmente por meio de sequências de DNA barcode (COI) os 

exemplares de morcegos nas cinco áreas, a fim de obter informações quanto à 

diversidade genética intraespecífica nas áreas de estudo; 

 Determinar se dentro do padrão filogeográfico obtido para cada espécie existe ou 

não linhagens crípticas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostragem 

 

As amostras foram obtidas no âmbito do projeto “Rede de pesquisa para ampliação 

do conhecimento sobre a biodiversidade de vertebrados da Amazônia brasileira” 
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(SISBIOTA-BioPHAM), que consistiu em coletas de amostras da fauna de vertebrados, 

incluindo os morcegos, em seis áreas distribuídas ao longo da bacia amazônica brasileira, 

no sentido leste-oeste, nos Estados do Amazonas e do Pará, Brasil, levando em conta 

que quatro dessas áreas são localizadas no Amazonas e duas delas localizadas no Pará 

(Figura 2), e que para fins de estudo genético neste estudo só foram analisadas cinco 

áreas (Figura 3). 

 

 

Figura 2. Áreas amostradas no âmbito do projeto SISBIOTA Rede BioPHAM: 1- Região do alto rio Japurá, 

próximo a Vila Bittencourt, sendo 1.1 a margem esquerda e 1.2 a margem direita. 2- Região do alto rio 

Negro, próximo a Santa Isabel do rio Negro, sendo 2.1 a margem esquerda e 2.2 a margem direita. 3- 

Região do médio rio Purus, sendo 3.1 a margem esquerda e 3.2 a margem direita. 4- Região do médio rio 

Jatapú, 5- Região do médio rio Trombetas, 6- Região do médio rio Tapajós. Mapa das seis áreas coletadas. 

As áreas foram indicadas de 1 a 6. A área 1 corresponde ao rio Japurá, AM,. Área 2 corresponde ao rio 

Negro, AM, Área 3 corresponde ao rio Purus, AM, Área 4 corresponde ao rio Jatapú, AM, sendo 4.1 a 

margem esquerda e 4.2 a margem direita. Área 5 corresponde ao rio Trombetas, PA, sendo 5.1 a margem 

esquerda e 5.2 a margem direita. Área 6 corresponde ao rio Tapajós, PA, sendo 6.1 a margem esquerda e 

6.2 a margem direita. 
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Captura de morcegos 

 

Em cada uma das seis localidades foram escolhidos pontos de amostragem 

distantes no mínimo 1,0 km um do outro. Este espaçamento entre os pontos de 

amostragem visou obter dados de abundância das espécies de morcegos a partir de 

unidades de amostragem com o máximo de independência estatística possível. Em cada 

ponto de amostragem foram armadas 10 redes de captura de morcegos (12,0 x 2,5 m, 

malha 36 mm) em trilhas já existentes nos ambientes amostrados ou abertas por 

pesquisadores de outros grupos taxonômicos. As redes permaneceram abertas entre 

18:00 e 00:00 h e verificadas a cada 30 minutos. Para os morcegos capturados foram 

anotados o local de captura (georreferenciado), nome da espécie, sexo (macho ou 

fêmea), categoria etária (jovem ou adulto) verificada pelo grau de ossificação da epífise 

das falanges da asa, peso, comprimento do antebraço e da tíbia. 

Espécimes mantidos para inclusão em coleção zoológica foram eutanasiados e 

submetidos a técnicas usuais de preparação e preservação de material biológico para 

depósito em coleção científica conforme estabelecido pela Sociedade Americana de 

Mastozoologia (Animal Care and Use Committee 1998) (Sikes et al. 2011).  Foi obtido 

material biológico (fígado, baço ou músculo) de todos os exemplares coletados, visando o 

máximo aproveitamento em termos de coleta e manutenção de informações biológicas de 

cada exemplar coletado para identificação e/ou testemunho. As amostras de tecido foram 

armazenadas em álcool absoluto e depositadas nas coleções de Recursos Genéticos do 

INPA e da UFAM. Os exemplares coletados foram depositados na Coleção de Mamíferos 

do INPA. 

As localidades de coleta coincidem com sete das nove áreas de endemismo na 

região da Amazônia brasileira (Borges et al. 2012) (Figura 3). A distribuição da 

amostragem por região encontra-se na Tabela 1. 
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Figura 3. Mapa das sete áreas de endemismo. Os círculos vermelhos indicam os locais de amostragem do 

presente estudo. 

 

 

 

Tabela 1. Áreas de endemismo que representam a amostragem. 

Localidade Estrutura geológica 
Tamanho 

amostral 

Área de endemismo 

(Borges e Silva 

2012) 

rio Jatapú 

Escudo das Guianas, Amazônia 

Central 
30 Guiana 

rio Negro 

Escudo das Guianas, Amazônia 

Ocidental 
54 Guiana 

rio Trombetas 

Escudo das Guianas, Amazônia 

Oriental 
6 Guiana 

rio Purus Bacia Sedimentar, sul do rio Solimões 18 Inambari 

rio Japurá 

Bacia Sedimentar, norte do rio 

Solimões 
21 Napo 
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As amostras coletadas foram identificadas morfologicamente com auxílio de chaves 

de identificação, por especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 

Para cada exemplar amostrado, coletou-se uma pequena amostra de tecido muscular. Os 

tecidos foram armazenados em etanol a 96% até o processamento em laboratório e os 

vouchers foram preservados em formaldeído a 10% e conservados em etanol a 70%. As 

amostras de tecidos encontram-se armazenadas na Coleção de Tecidos de Genética 

Animal – CTGA/ICB/UFAM, as quais foram utilizadas para a extração do DNA. 

 

Metodologia Laboratorial 

 

O DNA genômico foi extraído a partir de tecido dos morcegos, conforme método 

CTAB 2% e Proteinase K. As amostras de DNA foram quantificadas e avaliadas com o 

auxílio do espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, Uniscience, Brasil). Após 

a extração e quantificação do DNA genômico, foi amplificado o fragmento em estudo, o 

fragmento do gene COI do DNA mitocondrial, por Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR). Infelizmente, as amplificações utilizando o cocktails de primers de Ivanova et al. 

(2007) não foram muito eficazes e novos conjuntos de primers foram desenhados para se 

obter um maior sucesso nas amplificações. Os novos conjuntos de primers desenhados 

pelo presente estudos são listados abaixo: 

 

Primer foward – Bat_coiF.1     CTCRGCCATWTTACCTATGTT 

Primer reverse – Bat_coiR.1    AGGAARTGRATTTTTGCTCA 

 

Após a reação, a eficácia da amplificação foi verificada através de eletroforese em 

gel de agarose 1% em comparação com um marcador de tamanho conhecido. Uma vez 

obtidos os fragmentos específicos do DNA em estudo, através da técnica de PCR, o 

próximo passo foi purificá-las com EXOSAP para a retirada de restos de primers e 

nucleotídeos. 

Após essa etapa foi realizado a reação de sequência com Big Dye v.3 (Life 

Technologies), que foi feita com os mesmos primers utilizados na amplificação, e as 

amostras foram submetidas ao termociclador nas seguintes condições: 35 ciclos de 96°C 

durante 10 segundos, 50°C durante 15 segundos e 60°C durante 4 minutos O próximo 

passo foi a precipitação das amostras com a utilização do protocolo de Etanol/EDTA, em 
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seguida foram ressuspendidas com 10 μL de formamida Hi-Di e submetidas ao 

sequenciador automático ABI 3500 (Applied Biosystems Inc.). 

As sequências obtidas foram editadas, alinhadas e traduzidas no programa 

Geneious version (7.1.3) (http://www.geneious.com, Kearse et al. 2012), o qual gerou um 

banco de dados. Posteriormente, essas sequências foram submetidas ao programa 

BLAST (Altschul et al., 1990) para confirmação e comparação da região sequenciada com 

os dados disponíveis no National Center for Biotechnology Information (Genbank, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov), e no Barcoding of Life Database (BOLD) (Ratnasingham e 

Hebert, 2007). 

 

Análise da estimativa da riqueza de espécies 

 

Com o intuito de estimar o número potencial de espécies, foi utilizado o estimador de 

riqueza (Jackknife 2) (Smith e Van Belle, 1984), o qual faz uma estimativa da riqueza total 

somando a riqueza observada com um parâmetro calculado a partir do número de 

espécies raras e do número de amostras. Para reforçar a estimativa da potencial riqueza 

de espécies também foi calculado o índice Chao 1 (Chao, 1984), o qual estima a riqueza 

total utilizando o número de espécies representadas por apenas um indivíduo nas 

amostras e o número de espécies com apenas dois indivíduos nas amostras. Dentre 

muitos, estes estimadores foram escolhidos de acordo com algumas considerações, como 

por exemplo, o Jackknife 2 (de segunda ordem) é um estimador que permite a realização 

de uma estimativa confiável de riqueza mesmo com baixo tamanho amostral (Zahl 1977), 

e o Chao 1 (de primeira ordem) é um estimador simples e poderoso que se baseia na 

abundância de espécies raras (Chao 1984). Todas essas análises foram realizadas no 

programa EstimateS 9.1.0 (Colwell et al. 2012). 

 

Análises filogeográficas e detecção de linhagens crípticas 

 

Na análise filogeográfica foi seguido o que se propõe no protocolo de análise do 

DNA Barcode, onde realizou-se uma análise de distância genética par a par, utilizando-se 

o modelo evolutivo de Kimura 2-parâmetros (Kimura 1981), entre todos os indivíduos para 

cada espécie estudada, e uma reconstrução filogenética utilizando o método de 

Agrupamento de Vizinhos (Neighbour-joining – NJ) no programa MEGA v.6 (Tamura et al. 

http://www.geneious.com/
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2013). Os limites das distâncias genéticas foram os mesmos utilizados por Clare et al. 

(2011), ou seja, valores intraespecíficos acima de 2% são indicativos de variação 

interespecífica. Esta metodologia do DNA barcode também nos possibilitou discriminar as 

espécies e possíveis linhagens crípticas a nível molecular, sendo definidas como 

Unidades Moleculares Taxonomicamente Operacionais – MOTUs (Molecular Operational 

Taxonomic Units). 

As análises para a detecção das MOTUs foram implementadas no software online 

ABGD (Automatic Barcoding Gap Discovery) a fim de delimitar os grupos de espécies ou 

linhagens evolutivas. O ABGD detecta automaticamente as diferenças significativas entre 

as divergências intraespecíficas (Barcoding Gap) (Puillandre et al. 2011), e define o limite 

da distância genética entre as divergências interespecíficas com base no padrão par-a-par 

de distância genética. As análises no ABDG foram realizadas na interface web 

(http://wwwabi.snv.jussieu.fr/public/abgd/) utilizando o modelo de Kimura-2-Parâmetros 

(K2P) (Kimura 1981). O limiar para a diversidade intraespecífica (p-distância) foi definido 

em um mínimo de 0.001 e máximo de 0.1. O valor padrão do Barcoding Gap foi X = 1.0. 

Foi realizada a busca de uma relação entre os grupos de indivíduos das espécies de 

quirópteros estudadas e as áreas de endemismo propostas para aves na Amazônia, e 

para este trabalho foi utilizado como parâmetro a atualização feita por Borges et al. (2012) 

nas áreas de endemismo, os quais sugeriram mais uma área, a área de endemismo Jaú, 

no rio Negro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise da estimativa de riqueza das espécies 

 

Neste estudo, observou-se que as áreas amostradas apresentam de 16 a 38 

espécies de morcegos, sendo que a localidade com a menor riqueza de espécies foi a 

região do rio Jatapu, com 16 espécies registradas. E para verificar a eficiência de 

amostragem em termos de representatividade da riqueza de espécies de uma dada 

região, foram utilizados dois estimadores não-paramétricos de riqueza: Jackknife 2 e 

Chao 1. Os estimadores de riqueza de espécies previram números superiores à riqueza 

observada nas regiões dos seis rios coletados no âmbito do projeto SISBIOTA, 

confirmando que a riqueza das áreas não foi completamente amostrada (Tabela 2). 
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Tabela 2. Riqueza de espécies determinada pelos estimadores não paramétricos. 

Localidades 
Riqueza 

observada (sp) 

Riqueza estimada 

Jackknife2 Chao1 

rio Jatapu 16 34 47 

rio Negro 25 41 50 

rio Purus 20 42 40 

rio Tapajós 38 58 51 

rio Trombetas 30 51 59 

rio Japurá 29 46 41 

 

 

O número de espécies coletadas no presente estudo representa apenas 44% do 

total de espécies previstas para a Amazônia (Bernard et al. 2011). A estabilidade na 

riqueza das espécies não foi atingida, visto que as curvas de acumulação de espécies 

não alcançaram a assíntota (Figura 4). Até então existe descrição de ocorrência de 142 

espécies de morcegos na Amazônia (Bernard et al. 2011), logo, realmente a riqueza total 

de espécies de morcegos não foi totalmente amostrada nas seis regiões (11% na região 

do rio Jatapu a 27% no rio Tapajós), porém pode-se afirmar que foram amostradas 

espécies comuns, amplamente distribuídas na região Amazônica, uma vez que há 

espécies de morcegos raras (por exemplo, Lasiurus ega) e espécies forrageadoras em 

dossel (por exemplo, Artibeus lituratus) e sub-bosque (por exemplo, Sturnira lillium). 

Levando em consideração a compilação das espécies de morcegos para a 

Amazônia brasileira realizada em 2011 por Bernard e colaboradores, no presente estudo 

foram amostradas 13 das 46 espécies endêmicas da Amazônia brasileira. Até o ano de 

2011 havia registro de ocorrência de 146 espécies de morcegos na Amazônia brasileira e 

destas, 120 ocorrem no Estado do Pará (rios Tapajós e Trombetas) e 110 espécies no 

Estado do Amazonas (rios Jatapu, Negro, Purus, Japurá). Conseguimos amostrar neste 

trabalho 47 espécies no Amazonas e 42 espécies no Pará, sendo que nós amostramos 

espécimes em locais nos quais tais espécies não haviam sido registradas, como por 

exemplo, Dermanura glauca e Vampyrodes Caraccioli para o Estado do Amazonas, e para 

o Estado do Pará, Tonatia bidens, todas com ocorrência nos Estados brasileiros vizinhos 

na Amazônia brasileira. 
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Nós amostramos um espécime de Platyrrhinus helleri, cujo registro é considerado 

duvidoso, pois segundo Velazco et al. (2010) em sua revisão do gênero, as populações 

brasileiras são P. fusciventris ou P. incarum. Outro registro considerado duvidoso é de 

Dermanura glauca no Brasil, uma vez que Nogueira et al. (2014) mencionam que diversos 

autores registraram sua ocorrência no Brasil, porém na ausência de vouchers dos 

espécimes, prevalece o entendimento de Koopman (1993) e Simmons (2005), os quais 

relataram que a distribuição de Dermanura glauca corresponde às espécies sinônimas D. 

gnoma e D. bogotensis, simpátricas entre si. Além destes registros duvidosos, foi coletado 

um espécime de Lichonycteris degener, e, segundo Bernard et al. (2011), esta espécie 

não ocorre no Amazonas, predominando no Bioma Mata Atlântica (Nogueira et al. 2012). 

 

 

Figura 4. Curva de acumulação de espécies por localidade. 
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O baixo número de espécies coletadas pode estar ligado a alguns fatores, como por 

exemplo, um coletor diferente em cada expedição, problemas de logística, uma vez que 

este grupo nem seria incluso nas expedições, e também a plasticidade de habitat, o que 

pode ter impossibilitado a obtenção eficaz das espécies, devido a estratificação da floresta 

amazônica. Uma alternativa para este contratempo seria a utilização do método para 

elevação de redes de neblina em dosséis (Carvalho e Fabián 2011). Mesmo com estes 

dados, amostramos algumas espécies consideradas raras pela literatura, tais como, 

Lasiurus ega, Artibeus lituratus, Micronycteris megalotis, Cormura brevirostris.  

A família mais representativa em todas as localidades foi Phyllostomidae (49 

espécies, 53%), seguida por Emballonuridae (6 espécies, 35%), Vespertilionidae (4 

espécies, 14%) e Noctilionidae (2 espécies, 100%). Para as famílias Mollossidae, 

Mormoopidae e Thyropteridae, apenas uma espécie foi registrada (Tabela 3). As 

porcentagens são relativas ao total de espécies de cada família citada anteriormente, 

conforme a compilação atualizada de Nogueira et al. (2014). 

 

Tabela 3. Registros de espécies de morcegos, identificadas morfologicamente, nas seis localidades 

amostradas. O asterisco indica espécies consideradas relativamente raras na Amazônia brasileira. 

Nome das espécies / 

família 

rio 

Jatapu 

rio 

Negro 

rio 

Purus 

rio 

Tapajós 

rio 

Trombetas 

rio 

Japurá 

Emballonuridae             

Cormura brevirostris*           X 

Peropteryx kappleri*   X         

Peropteryx leucoptera       X     

Rhynchonycteris naso X X   X X X 

Saccopteryx canescens*       X     

Saccopteryx leptura   X   X     

Molossidae             

Molossus molossus* X X  X   

Mormoopidae             

Pteronotus parnellii*     X  

Noctilionidae             

Noctilio albiventris X   X X X   

Noctilio leporinus*     X       
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Phyllostomidae             

Ametrida centurio*       X X   

Artibeus concolor     X       

Artibeus lituratus*   X X   X X 

Artibeus obscurus X X X X X X 

Artibeus planirostris X X X X X X 

Carollia benkeithi*       X     

Carollia brevicauda X X X X X X 

Carollia castanea*           X 

Carollia perspicillata X X X X X X 

Chiroderma trinitatum     X       

Chiroderma villosum     X       

Choeroniscus minor*           X 

Chrotopterus auritus         X X 

Dermanura anderseni*       X     

Dermanura cinerea   X X X X   

Dermanura glauca       X     

Dermanura gnoma   X X   X   

Desmodus rotundus* X X     X X 

Glossophaga soricina   X X X X   

Glyphonycteris daviesi     X X X X 

Hsunycteris thomasi   X X X X X 

Lampronycteris 

brachyotis 
      X X   

Linchonycteris deneger*       X     

Lophostoma brasiliense*   X     X   

Lophostoma silvicola X X   X X X 

Macrophyllum 

macrophyllum 
      X   X 

Mesophylla macconnelli   X   X X X 

Micronycteris megalotis   X       X 

Micronycteris microtis*       X X   
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Micronycteris minuta           X 

Mimon crenulatum         X X 

Phylloderma stenops   X       X 

Phyllostomus discolor*         X   

Phyllostomus elongatus X X X X X X 

Phyllostomus hastatus   X       X 

Platyrrhinus helleri* X           

Platyrrhinus incarum*       X     

Rhinophylla fischerae       X     

Rhinophylla pumilio X X X X X X 

Sturnira lilium X     X     

Sturnira tildae       X     

Tonatia bidens*         X   

Tonatia saurophila   X   X   X 

Trachops cirrhosus X X   X X X 

Trinycteris nicefori   X     X   

Uroderma bilobatum     X X X X 

Vampyriscus bidens     X   X   

Vampyriscus brocki*           X 

Vampyrodes caraccioli*     X       

Thyropteridae             

Thyroptera tricolor*         X   

Vespertilionidae             

Eptesicus furinalis* X           

Lasiurus ega*       X     

Myotis albescens* X           

Myotis riparius   X       X 

 

De todas as espécies amostradas nesta análise de riqueza, seis espécies ocorrem 

em todas as seis localidades, Artibeus obscurus, Artibeus planirostris, Carollia brevicauda, 

Carollia perspicillata, Phyllostomus elongatus e Rhinophylla pumilio, que são espécies 

com ampla distribuição geográfica na região amazônica (Tabela 3; Figura 5). 
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Figura 5. Distribuição das espécies que ocorrem em todos as localidades amostradas. A-Artibeus obscurus, 

B-Artibeus planirostris, C-Carollia brevicauda, D-Carollia perspicillata, E-Phylloderma stenops, F-Rhinophylla 

pumilio. 
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Bernard et al. (2011) propuseram um questionamento a se pensar acerca da 

amostragem: são espécies intrinsicamente raras ou foram somente mal amostradas? E 

sugere ainda que para inventários na Amazônia, não seja usado somente o método de 

captura noturna com redes de neblina, mas que seja priorizado o uso de técnicas 

complementares, tais como a busca diurna de abrigos, de forma a contribuir para a 

eficácia do registro de espécies na região, uma vez que existem insetívoros aéreos que 

tendem a ser sub-amostrados com a técnica da rede. 

 

Metodologia laboratorial 

 

No presente estudo foram sequenciados 129 indivíduos com o fragmento do gene 

COI referente ao DNA barcode. Não foi possível sequenciar todos os indivíduos coletados 

em cada área de coleta uma vez que as amplificações do gene COI (mesmo com o 

desenho de novos primers) não foram muito eficientes. O banco de dados total foi 

composto por 542 pares de bases, com 254 sítios variáveis e 230 sítios informativos de 

parcimônia. Foi registrado um total de 39 espécies, distribuídas em 7 famílias e 30 

gêneros (APÊNDICE A), sendo que estas espécies, além de identificadas 

morfologicamente, foram confirmadas molecularmente por comparação no 

BOLD/GenBank. 

 

Análises filogeográficas e detecção de linhagens crípticas 

 

As distâncias genéticas foram calculadas entre os espécimes das famílias indicadas 

na Tabela 3, para que se pudesse acessar a divergência intraespecífica. Lembrando que 

esta análise não teve adição de sequências de espécies congêneres, somente de 

sequências de referência das mesmas espécies analisadas neste trabalho de países 

vizinhos à Amazônia. As linhagens evolutivas foram definidas com a diversidade genética 

maior que 2%, de acordo com Bradley e Baker (2001), o mesmo limite utilizado por Clare 

et al. (2011) para barcoding de morcegos. Sendo assim, as linhagens resultantes estão 

descritas na Tabela 4. Estes grupos foram corroborados com os grupos resultantes no 

programa ABGD – Barcoding Gap. 

A grande maioria das espécies abordadas no presente estudo tem ampla 

distribuição na Amazônia. Nossos resultados rejeitam a hipótese nula de que a 
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distribuição da diversidade intraespecífica (em termos de divergência genética) das 

espécies de morcegos seja homogênea na Amazônia brasileira. Das 39 espécies 

molecularmente identificadas, 17 delas (44% do total amostrado) comportam uma ou mais 

linhagens evolutivas, e 22 espécies (56%) das espécies estudadas aqui, apresentaram 

ausência de multiplas linhagens evolutivas, com média de divergência genética abaixo de 

<2%, sendo consideradas cada uma delas uma só espécie, levando em consideração a 

área amostrada e sua distribuição. As espécies analisadas que não apresentaram 

linhagens múltiplas, ocasionando somente uma expansão da distribuição de linhagens 

anteriormente identificadas, foram: Rhynchonycteris naso, Molossus molossus, Carollia 

perspicillata, Artibeus concolor, Artibeus lituratus, Artibeus obscurus, Artibeus planirostris, 

Chiroderma villosum, Dermanura gnoma, Uroderma bilobatum, Vampyriscus brocki, 

Vampyrodes caraccioli, Desmodus rotundus, Glossophaga soricina, Mesophylla 

macconnelli, Phyllostomus elongatus, Phyllostomus hastatus, Mesophylla macconnelli, 

Rhinophylla fischerae, Rhinophylla pumilio, Glyphonycteris daviesi, Eptesicus furinalis e 

Myotis albescens. As 17 espécies restantes são compostas por uma ou mais linhagens 

diferentes. 

 

Tabela 4. Possíveis linhagens resultantes das divergências intraespecíficas. 

Família Subfamília Espécie 

Número de 

indivíduos 

analisados 

Média das divergências 

intraespecíficas 
Linhagens 

Emballonuridae  - Rhynchonycteris naso 4 0.9% 0 

Molossidae Molossinae Molossus molossus 17 0.5% 0 

Mormoopidae -  Pteronotus parnellii 4 7.1% 3 

Noctilionídae -  Noctílio albiventris 6 4.6% 3 

Phyllostomidae Carollinae Carollia brevicauda 6 2.2% 3 

Phyllostomidae Carollinae Carollia castânea 3 4% 2 

Phyllostomidae Carollinae Carollia perspicillata 11 1.2% 0 

Phyllostomidae Stenodermatinae Artibeus concolor 4 0.9% 0 

Phyllostomidae Stenodermatinae Artibeus lituratus 4 0.6% 0 

Phyllostomidae Stenodermatinae Artibeus obscurus 19 0.7% 0 

Phyllostomidae Stenodermatinae Artibeus planisrostris 6 1.9% 0 

Phyllostomidae Stenodermatinae Chiroderma villosum 7 1.7% 0 

Phyllostomidae Stenodermatinae Dermanura gnoma 6 2% 0 

Phyllostomidae Stenodermatinae Platyrrhinus helleri 4 2% 2 

Phyllostomidae Stenodermatinae Sturnira lilium 6 2.1% 2 
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Phyllostomidae Stenodermatinae Uroderma bilobatum 3 1% 0 

Phyllostomidae Stenodermatinae Vampyriscus brocki 3 0.7% 0 

Phyllostomidae Stenodermatinae Vampyrodes caraccioli 3 1.7% 0 

Phyllostomidae Desmodontinae Desmodus rotundus 7 1.8% 0 

Phyllostomidae Glossophaginae Glossophaga soricina 4 1.7% 0 

Phyllostomidae Lonchophyllinae Hsunycteris thomasi 8 5% 3 

Phyllostomidae Phyllostominae Lophostoma brasiliense 3 5% 2 

Phyllostomidae Phyllostominae Lophostoma silvicolum 9 2.2% 2 

Phyllostomidae Phyllostominae Mesophylla macconnelli 4 0.8% 0 

Phyllostomidae Phyllostominae Mimon crenulatum 6 2% 2 

Phyllostomidae Phyllostominae Phylloderma stenops 4 3.2% 3 

Phyllostomidae Phyllostominae Phyllostomus elongatus 4 0.2% 0 

Phyllostomidae Phyllostominae Phyllostomus hastatus 3 0.7% 0 

Phyllostomidae Phyllostominae Tonatia saurophila 7 3.2% 3 

Phyllostomidae Phyllostominae Trachops cirrhosus 9 4.1% 4 

Phyllostomidae Micronycterinae Micronycteris megalotis 7 5.4% 6 

Phyllostomidae Rhinophyllinae Rhinophylla fischerae 2 0.4% 0 

Phyllostomidae Rhinophyllinae Rhinophylla pumilio 17 1.8% 0 

Phyllostomidae Glyphonycterinae Glyphonycteris daviesi 4 1.2% 0 

Phyllostomidae Glyphonycterinae Trinycteris nicefori 4 4.4% 3 

Thyropteridae - Thyroptera tricolor 4 5.8% 3 

Vespertilionidae - Eptesicus furinalis 3 0.2% 0 

Vespertilionidae - Myotis albescens 3 1.8% 0 

Vespertilionidae - Myotis riparius 3 3.2% 2 

 

Clare et al. (2007) relataram que somente uma das seis linhagens que os autores 

identificaram, havia sido identificada anteriormente como um provável complexo de 

espécies em outras áreas geográficas, demonstrando a escassez de informação 

filogeográfica acerca do grupo Chiroptera. 

Dada essa questão, nossos resultados envolvendo a região da Amazônia brasileira 

juntamente com o banco de dados do GenBank mostraram que, de 39 espécies 

analisadas, 17 delas apresentaram duas ou mais linhagens evolutivas, incluindo as 

linhagens já descritas anteriormente na literatura. As espécies nas quais foi observado, 

tanto linhagem nova na Amazônia brasileira quanto aumento de distribuição de linhagem 

já descrita, foram: Pteronotus parnellii, Noctilio albiventris, Carollia brevicauda, Carollia 

castanea, Hsunycteris thomasi, Lophostoma brasiliense, Lophostoma silvicolum, 

Micronycteris megalotis, Mimon crenulatum, Phylloderma stenops, Platyrrhinus helleri, 
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Sturnira lillium, Thyroptera tricolor, Tonatia saurophila, Trachops cirrhosis, Trinycteris 

nicefori e Myotis riparius. 

 

Linhagens evolutivas da Amazônia brasileira 

 

Ao todo, três famílias de morcegos apresentaram complexos de espécies com 

múltiplas linhagens evolutivas pertencentes ao interior da Amazônia brasileira: 

Phyllostomidae (6 espécies, 20 linhagens), Thyropteridae (uma espécie, três linhagens) e 

Vespertilionidae (uma espécie, duas linhagens), sendo que dentro dos filostomídeos, 

família com maior riqueza de espécies, essas linhagens estão distribuídas em cinco 

subfamílias: Lonchophyllinae (uma espécie, três linhagens), Micronycterinae (uma 

espécie, seis linhagens), Glyphonycterinae (uma espécie, três linhagens), 

Stenodermatinae (uma espécie, duas linhagens) e Phyllostominae (duas espécies, seis 

linhagens). Cada uma das oito espécies que apresentaram múltiplas linhagens evolutivas 

pertencentes à Amazônia brasileira (Tabela 5) serão apresentadas a seguir em detalhes. 

 

Tabela 5. Espécies com linhagens evolutivas exclusivas da Amazônia brasileira. 

Família Subfamília Espécie

Número de 

indivíduos 

analisados

Média das 

divergências 

intraespecíficas

Linhagens

Phyllostomidae Stenodermatinae Platyrrhinus helleri 4 2% 2

Phyllostomidae Lonchophyllinae Hsunycteris thomasi 8 5% 3

Phyllostomidae Phyllostominae Phylloderma stenops 4 3.2% 3

Phyllostomidae Phyllostominae Tonatia saurophila 7 3.2% 3

Phyllostomidae Micronycterinae Micronycteris megalotis 7 5.4% 6

Phyllostomidae Glyphonycterinae Trinycteris nicefori 4 4.4% 3

Thyropteridae Thyroptera tricolor 4 5.8% 3

Vespertilionidae Myotis riparius 3 3.2% 2  

 

Para Hsunycteris thomasi foi sequenciado apenas um indivíduo, e para as análises 

obteve-se do GenBank sequências de espécimes da mesma espécie que ocorrem nos 

países vizinhos, referentes aos países Guiana, Suriname e Equador, sendo os dois 

primeiros pertencentes à área de endemismo Guiana e o último à área Napo, totalizando 

quatro espécimes. O banco de dados para as análises foi de 505 pares de bases, com um 

total de 23 sítios informativos para parcimônia. A média de divergência genética 

intraespecífica foi de 5%, com distâncias variando de 0 a 7.1%. Apesar de ser tolerante à 
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área fragmentada, esta espécie tem preferência por áreas úmidas (Simmons e Voss 1998, 

Reis et al. 2007). Existe ocorrência também na savana amazônica (Bernard e Fenton 

2002, Reis et al. 2007), sendo corroborada pelos espécimes da Guiana e Suriname na 

linhagem 2. H. thomasi está presente em duas áreas de endemismo na Amazônia 

brasileira, em ambas as margens do rio Negro (Figura 6). A linhagem 2, já descrita 

anteriormente (Clare et al. 2011, Lim et al. 2011), apresentou uma expansão na 

distribuição da espécie, adentrando a Amazônia brasileira até a região do rio Trombetas. 

 

Figura 6. Distribuição de linhagens evolutivas encontradas para Hsunycteris thomasi: 1. Ecu (Equador - 

JF448873); 2. Guy (Guiana - JF454794), Sur (Suriname - HQ919660), TrR (rio Trombetas/margem direita); 

3. NeL (rio Negro/margem esquerda), NeR (rio Negro/margem direita). Localidade-tipo: Bolívar, Venezuela. 
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Para Micronycteris megalotis foram sequenciadas amostras de três indivíduos da 

região do rio Negro e um indivíduo da região do rio Japurá, e para as análises obteve-se 

do GenBank, sequências de espécimes da mesma espécie que ocorrem nos países 

vizinhos, referentes aos países Guiana, Suriname e Equador, sendo os dois primeiros 

pertencentes à área de endemismo Guiana e o último à área Napo, totalizando sete 

espécimes. O banco de dados para as análises foi de 542 pares de bases, com um total 

de 23 sítios informativos para parcimônia. A média de divergência genética intraespecífica 

foi de 5.4%, com distâncias variando de 1.5 a 6.7%. Observou-se seis linhagens 

evolutivas para esta espécie, sendo três linhagens da Amazônia brasileira (linhagens 4, 5 

e 6), e três linhagens (1, 2 e 3) descritas anteriormente (Clare et al. 2011, Borisenko et al. 

2008) (Figura 7). A linhagem 5 na porção norte da Guiana, por uma distância genética de 

6.4%, encontra-se separada da linhagem 3 de Suriname, cujo espécime encontra-se na 

Serra Tumucumaque, e provavelmente devido ao tamanho reduzido, não consegue 

ultrapassar. 

Visualmente, a distribuição desta espécie é fragmentada, apresentando uma 

dispersão reduzida, uma vez que além destas linhagens na América do Sul, já ocorre 

outra espécie na América Central.  Duas linhagens ocorrem dentro da área de endemismo 

Negro, linhagens 1 e 2, por conseguinte na região do rio Negro, evidenciando que o alto 

rio Negro também não é barreira para a linhagem 1. A linhagens 1 e 2 encontram-se 

separadas da Guiana (linhagem 7) provavelmente devido ao Monte Roraima que se 

encontra no percurso entre Guiana e Negro. 



27 

 

 

 

 

Figura 7. Distribuição de linhagens evolutivas encontradas para Micronycteris megalotis: 1. NeL (rio 

Negro/margem esquerda), NeR (rio Negro/margem direita); 2. NeL (rio Negro/margem esquerda); 3. Sur 

(Suriname); 4. Ecu (Equador - JF448925); 5. Guy (Guiana - JF454951); 6. JpR (rio Japurá/margem direita). 

Localidade-tipo: Perequê, São Paulo, Brasil. 
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Para Phylloderma stenops foi sequenciado apenas um indivíduo, da região do rio 

Negro, e para as análises obteve-se do GenBank, sequências de espécimes da mesma 

espécie que ocorrem nos países vizinhos, referentes aos países Guiana, Suriname e 

Equador, sendo os dois primeiros pertencentes à área de endemismo Guiana e o último à 

área Napo, totalizando quatro espécimes. O banco de dados para as análises foi de 433 

pares de bases, com um total de 5 sítios informativos para parcimônia. A média de 

divergência genética intraespecífica foi de 3.2%, com distâncias variando de 0 a 4.8%. É 

um morcego pouco comum ao longo de sua distribuição, logo, geralmente está 

representado por um reduzido número de indivíduos em inventários locais. Foram 

observadas três linhagens evolutivas para esta espécie, sendo duas delas, 1 e 3, já 

descritas por Clare et al. (2011) e Lim et al. (2011), e a linhagem 2 ocorrendo na Amazônia 

brasileira na região do alto rio Negro. Está presente em duas áreas de endemismo, Napo 

e Guiana (Figura 8). 

Há relatos de duas linhagens dentro da Guiana (Clare et al. 2007) e quatro linhagens 

envolvendo as Américas Central e do Sul (Clare et al. 2011). Estas informações mostram 

um suposto complexo de espécie críptica, que pode estar se adaptando localmente ao 

ambiente. 
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Figura 8. Distribuição de linhagens evolutivas encontradas para Phylloderma stenops: 1. Guy (Guiana ), Sur 

(Suriname); 2. NeR (rio Negro/margem direita); 3. Ecu (Equador). Localidade-tipo: Caiena, Guiana 

Francesa. 

 

Para Thyroptera tricolor foi sequenciado um indivíduo da região do rio Trombetas, 

e para as análises obteve-se do GenBank, sequências de espécimes da mesma espécie 

que ocorrem nos países vizinhos, referentes aos países Guiana, Suriname e Equador, 
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sendo os dois primeiros pertencentes à área de endemismo Guiana e o último à área 

Napo, totalizando quatro espécimes. O banco de dados para as análises foi de 542 pares 

de bases, com um total de 14 sítios informativos para parcimônia. A média de divergência 

genética intraespecífica foi de 3.2%, com distâncias variando de 0 a 10.3%. Esta espécie 

apresentou três linhagens crípticas, sendo que as linhagens 1 e 3 já são descritas por 

Clare et al. (2007) e (2011) (Figura 9), e a linhagem 2 é da Amazônia brasileira, na região 

do rio Trombetas. O isolamento em linhagens crípticas parece ser esperado nesta espécie 

pelo comportamento da mesma, visto que ela apresenta forrageamento em baixa altitude, 

devido a sua agilidade em um voo lento e tremulado em baixa altura, com uma dieta de 

insetos capturados próximos ao chão, além disso seus abrigos são próximos a fontes de 

água e fora da incidência direta do sol (Reis et al. 2007). 
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Figura 9. Distribuição de linhagens evolutivas encontradas para Thyroptera tricolor: 1. Guy (Guiana - 

EF080733), Sur (Suriname - JF448138); 2. TbR (rio Trombetas/margem direita); 3. Ecu (Equador - 

JF449238). Estrela indica a localidade-tipo: rio Amazonas, Brasil. 

 

Para Tonatia saurophila foram sequenciadas amostras de dois indivíduos da região 

do rio Negro e dois da região do rio Japurá, e para as análises obteve-se do GenBank, 

sequências de espécimes da mesma espécie que ocorrem nos países vizinhos, referentes 
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aos países Guiana, Suriname e Equador, sendo os dois primeiros pertencentes à área de 

endemismo Guiana e o último à área Napo, totalizando sete espécimes. O banco de 

dados para as análises foi de 541 pares de bases, com um total de 31 sítios informativos 

para parcimônia. A média de divergência genética intraespecífica foi de 3.2%, com 

distâncias variando de 0 a 4.8%. 

As linhagens 1 e 3 já foram identificadas por Clare et al. (2007 e 2011) e a linhagem 

2 ainda não foi descrita na Amazônia brasileira para a região do alto rio Negro nesta 

espécie (Figura 10). Mais uma evidência de extensão de distribuição para a linhagem 1 e 

de que o rio Negro não age como barreira para a maioria das espécies de morcegos. 
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Figura 10. Distribuição de linhagens evolutivas encontradas para Tonatia saurophila: 1. Ecu (Equador), JpL 

(rio Japurá/margem esquerda), JpR (rio Japurá/margem direita); 2. NeL (rio Negro/margem esquerda), NeR 

(rio Negro/margem direita). 3. Guy (Guiana), Sur (Suriname). Localidade-tipo: Bataclava, Jamaica. 

 

 

Para Trinycteris nicefori foi sequenciada amostra de um indivíduo da região do rio 

Negro, e para as análises obteve-se do GenBank, sequências de espécimes da mesma 

espécie que ocorrem nos países vizinhos, referentes aos países Guiana, Suriname e 

Equador, sendo os dois primeiros pertencentes à área de endemismo Guiana e o último à 



34 

 

 

 

área Napo, totalizando quatro espécimes. O banco de dados para as análises foi de 542 

pares de bases, com um total de nove sítios informativos para parcimônia. A média de 

divergência genética intraespecífica foi de 4.4%, com distâncias variando de 0 a 7.2%. 

Observou-se mais um isolamento norte-sul entre linhagens no Escudo das Guianas. As 

linhagens ocorrem em duas áreas de endemismo, Guiana e Napo. Talvez um fator de 

isolamento da linhagem 2 na região do rio Negro na Amazônia brasileira, seja o seu 

tamanho, juntamente com a altitude a região do Planalto das Guianas (Figura 15), 

restrigindo o seu forrageamento. As linhagens 1 e 3 já foram descritas por Clare et al.  

(2007) e (2011) (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Distribuição de linhagens evolutivas encontradas para Trinycteris nicefori: 1. Guy (Guiana - 

JF456029), Sur (Suriname - HQ919741); 2. NeR (rio Negro/margem direita); 3. Ecu (Equador - JF449261). 

Localidade-tipo: Cúcuta, norte de Santander, Colômbia. 
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Para Myotis riparius foi sequenciada amostra de apenas um indivíduo da região do 

rio Negro, e para as análises obteve-se do GenBank, sequências de espécimes da 

mesma espécie que ocorrem nos países vizinhos, referentes aos países Guiana e 

Equador, pertencentes às áreas de endemismo Guiana e Napo, respectivamente, 

totalizando três espécimes. O banco de dados para as análises foi de 542 pares de bases, 

com nenhum sítio informativo para parcimônia. A média de divergência genética 

intraespecífica foi de 3.2%, com distâncias variando de 0.9 a 4.3%. Houve uma expansão 

de distribuição da linhagem 1 para a região do rio Negro, descrita anteriormente por Clare 

et al. (2007) (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Distribuição de linhagens evolutivas encontradas para Myotis riparius: 1. Guy (Guiana - 

EF080510), NeR (rio Negro/margem direita); 2. JpL (rio Japurá/margem esquerda). Localidade-tipo: Rio 

Puero, Villa Tacarcuna, rio Pucro, Darién, Panamá. 
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Para Platyrrhinus helleri foi sequenciada amostra de um indivíduo da região do rio 

Jatapu, e para as análises obteve-se do GenBank, sequências de espécimes da mesma 

espécie que ocorrem nos países vizinhos, referentes aos países Guiana, Suriname e 

Equador, sendo os dois primeiros pertencentes à área de endemismo Guiana e o último à 

área Napo, totalizando quatro espécimes. O banco de dados para as análises foi de 542 

pares de bases, com nenhum sítio informativo para parcimônia. A média de divergência 

genética intraespecífica foi de 2%, com distâncias variando de 0.9 a 4%. 

Estes morcegos não costumam ter as Quebras do escudo guianense como barreiras 

para a linhagem. Foi identificado duas linhagens evolutivas, abrangendo duas áreas de 

endemismo, sendo a linhagem 1 já descrita por Clare et al. (2011) e Lim et al. (2011), e a 

linhagem 2 presente sozinha na Amazônia brasileira na região do rio Jatapú. 

 

 

Figura 13. Distribuição de linhagens evolutivas encontradas para Platyrrhinus helleri: 1. Guy (Guiana - 

JF435638), Sur (Suriname - HQ919732), Ecu (Equador - JF435622); 2. JaL (rio Jatapú/margem esquerda). 

Localidade-tipo: México. 
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Deve-se levar em consideração que a espécie Platyrrhinus helleri tem ocorrência 

registrada somente na América Central, sendo os indivíduos da Amazônia e noroeste da 

América do Sul pertencentes a P. Incarum (Figura 14), considerando-se assim um registro 

duvidoso no Brasil de acordo com Nogueira et al. (2014), porém, nossa amostragem foi 

comparada molecularmente com Bold/GenBank, logo pode estar havendo uma dispersão 

para a Amazônia brasileira. 

 

Figura 14. Distribuição de Platyrrhinus helleri em vermelho. Fonte: Velazco e Peterson (2008). 

 

 

Considerações para biogeografia 

 

No geral, o padrão biogeográfico que foi observado para estes morcegos é muito 

variado e diverso. Houve casos em que os rios agem como barreira (como no caso de 

Rhinophylla pumilio), bem como casos em que rio algum age como barreira para a 

dispersão, inclusive o rio Amazonas (como por exemplo as linhagens na espécie Myotis 

riparius). 

Segundo Clare et al. (2007), o alto nível de variação no grupo de morcegos reflete 

uma mudança no padrão de diversidade intraespecífica. Em seu trabalho, dentro de 

outros grupos de organismos, a maioria das espécies apresenta uma única sequência 

dominante e variantes raras em torno dela, enquanto que em algumas espécies de 

morcegos, como por exemplo da Guiana, cada indivíduo tem uma sequência diferente, 
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logo, esta variação elevada pode refletir algum aspecto único da evolução mitocondrial 

em morcegos. 

Esta variação é corroborada por Clare et al. (2011), os quais indicaram que seis 

espécies, com extensa amostragem geográfica, apresentaram múltiplas linhagens 

divergentes, localizadas dentro dos mesmos países (particularmente Equador, Guiana e 

Suriname), o que sugere, pelo menos, faixas simpátricas para estas linhagens, e ao 

mesmo tempo levanta questões sobre os modos de isolamento reprodutivo, o papel do 

fluxo gênico mediado pelo homem, e a frequência de hibridação. Ressaltam ainda que 

linhagens alopátricas podem ser difíceis de definir, pois podem parecer alopátricas devido 

à amostragem incompleta. 

Um estudo comparativo dos padrões de biodiversidade atuais com unidades 

geológicas e edáficas, mostrou que as maiores concentrações de mamíferos terrestres e 

riqueza de anfíbios são encontrados em solos da Amazônia Ocidental, que se 

desenvolveram nos sedimentos do Neógeno (Andino). Ainda, estes solos apresentam 

muito maior variação de níveis de nutrientes e estão em forte contraste com o restante de 

solos pobres em nutrientes no Cráton na Amazônia oriental (Quesada et al. 2009, Hoorn 

et al. 2010). A produtividade florestal e a dinâmica da floresta também são mais elevados 

sobre estes solos, o que sugere que a composição do leito rochoso, a diversidade, e a 

produtividade do ecossistema estão interligadas. O que se nota nitidamente na maioria 

das espécies do nosso estudo é a ausência de padrão filogeográfico definitivo, com a 

maioria das linhagens da Amazônia brasileira presentes na Amazônia central (Guiana) e 

parte na Amazônia ocidental (Napo). Não corroborando muito com essa dinâmica de solos 

proposta, visto que o padrão predominante que se observou no presente estudo consistiu 

em linhagens evolutivas na área de endemismo Guiana separadas das linhagens na área 

Napo, com alguns casos em que se observou linhagem em duas áreas de endemismo 

pelo fato de que a região do rio Negro é dividida em duas, Guiana e Negro resultando nos 

padrões Guiana+Negro – Napo e Guiana – Guiana+Negro – Napo. 

Como foi mencionado antes, todas as espécies abordadas possuem uma ampla 

distribuição geográfica, e no presente estudo foi observado não apenas novas linhagens 

evolutivas, mas para algumas espécies houve extensão da distribuição geográfica de 

linhagens já indicadas por Clare et al. (2007, 2011), sendo a distribuição ampliada dos 

países vizinhos para a Amazônia brasileira, e são elas: Pteronotus parnellii, Nocttilio 

albiventris, Carollia brevicauda, Carollia castanea, Lophostoma brasiliense, Lophostoma 
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silvicolum, Mimon crenulatum, Sturnira lilium e Trachops cirrhosus. 

Portanto, podemos notar a ausência de barreiras: 1) no Escudo das Guianas; 2) na 

área de endemismo Napo; e em alguns casos 3) na região do alto rio Negro. No primeiro 

caso, o Escudo Guianense não está agindo como barreira para a dispersão de morcegos 

das espécies Pteronotus parnelli, Noctilio albiventris, Lophostoma brasiliense, Mimon 

crenulatum e Sturnira lilium, não havendo um padrão definitivo para explicar, visto que 

estas espécies incluem morcegos de pequeno, médio e grande porte, com os hábitos 

frugívoro e insetívoro. Além disso levando em conta o relevo, a altitude entre 

Guiana+Suriname e as regiões dos rios Trombetas e Jatapu na Amazônia brasileira, varia 

de 200 a 600 m. 

No segundo caso, tem-se linhagens denominadas Equador-Japurá-Negro, ou 

somente Equador-Japurá, presentes dentro da área de endemismo Napo, padrões estes 

referentes às espécies Carollia castanea e Lophostoma silvícola, que possuem porte 

pequeno e médio, respectivamente, e hábitos alimentares distintos, sendo a segunda 

presente do próximo tópico também. No terceiro caso um padrão observado entre os 

morcegos neste trabalho, mostrando que o alto rio Negro não está mediando isolamento 

reprodutivo em diversas espécies, como em Hsunycteris thomasi, Lophostoma silvícola, 

Micronycteris megalotis, Mimon crenulatum, Tonatia saurophila, Trachops cirrhosus . No 

caso de Noctilio albiventris, um morcego de grande porte, sua outra linhagem de Napo 

ultrapassa para a área de endemismo Guiana, desde o Peru até a região do rio Jatapu, 

atravessando não só o rio Purus como também o rio Amazonas. 

Já Trachops cirrhosus obteve uma linhagem diferente, a qual está dispersando-se da 

Venezuela para a região do rio Negro, nas proximidades do município de Santa Isabel, 

Amazonas, Brasil. Esta espécie é um exemplo de que nem o Planalto das Guianas com 

os Picos 31 de Março e da Neblina (Figura 13), localizado no planalto a mais de 2.000 m 

nas proximidades do alto rio Negro, não é barreira para esta espécie. Isto pode se dar ao 

fato de que esta espécie atravessa longas distâncias entre o abrigo e o local de forrageio, 

ocupando assim grandes áreas (Bernad e Fenton 2003, Reis et al. 2007). 

Para o stenodermatíneo Platyrrinus helleri foi observado um isolamento na região do 

rio Jatapu, afluente do rio Uatumã, Amazônia brasileira, área de endemismo Guiana. 

Segundo dados da CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), existe o 

chamado Planalto Residual do Norte da Amazônia, o qual é drenado pelos respectivos 

rios Uatumã e seu afluente Jatapu, sendo assim, em meio ao relevo de baixa altitude da 
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bacia sedimentar amazônica (até cerca de 200m), a altitude neste planalto varia entre 200 

e 400 m. No que se refere ao gênero Platyrrhinus, estudos de Velazco (2005) e Gardner 

(2008) relatam sua ocorrência principalmente nas terras baixas tropicais e em floresta 

montanhosa a partir do nível do mar a pelo menos 2.550 m de altitude (Velazco 2005, 

Gardner 2008). Isto foi observado na linhagem de Platyrrhinus helleri referente à região do 

rio Jatapu da Amazônia brasileira, a qual encontra-se localizada nas terras baixas da 

bacia sedimentar, enquanto que a Guiana, região do rio Negro e Equador, resultaram em 

uma só linhagem. 

Indo de encontro ao relato dos autores citados acima quanto a altitude, segundo 

Tavares et al. (2014), o padrão de elevação citado não é comum entre stenodermatíneos. 

Porém os mesmos autores verificaram que este padrão ocorre em Vampyressa melissa, 

um stenodermatíneo, que foi encontrado acima de 1.200 m no Peru, podendo alcançar ou 

ultrapassar 2.600 m de altitude. Os stenodermatídeos são frugívoros, logo, o fator 

limitante principal da sua distribuição é a disponibilidade de frutas para o consumo durante 

todo o ano. Além disso, V. melissa dos Andes era mais robusta que as demais, o que deu 

origem a uma nova espécie posteriormente. Tendo isso em vista, provável que a linhagem 

Guiana+Napo já indicada por outros estudos, seja mais robusta que a nossa linhagem da 

região do rio Jatapu (Guiana), visto que ela consegue se dispersar por cerca de 2.214 km 

no sentido leste-oeste, sobre altitudes elevadas, passando inclusive pelo Pico da Neblina 

(2.994 m) na região de Santa Isabel do rio Negro (Figura 15). 
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Figura 15. Mapa hipsométrico da Amazônia. Fonte: IBGE. 

 

Um exemplo de que nem o Planalto das Guianas com os Picos 31 de Março e da 

Neblina, nem com o rio Negro, é a espécie Trachops cirrhosus, que atravessa o planalto a 

mais de 2.000 m até a região do alto rio Negro, atravessando este também. Isto pode se 

dar ao fato de que esta espécie atravessa longas distâncias entre o abrigo e o local de 

forrageio, ocupando assim grandes áreas (Bernad e Fenton 2003, Reis et al. 2007). 

A densidade da floresta também pode ser usada como fator de formação de 

complexo de espécies em simpatria, principalmente para espécies predominamente 

florestais, que forrageiam em vegetação espessa e em sub-bosques, em baixas altitudes, 

como por exemplo, Pteronotus parnellii, Carollia castanea, Thyroptera tricolor e Trinycteris 

nicefori,  e até mesmo para aquelas espécies florestais insetívoras, que utilizam a 

ecolocalização para encontrar insetos na superfície, como Noctilio albiventris. A estrutura 

e composição das assembléias de morcegos é determinada principalmente pelas 

características da vegetação (Mendellín et al. 2000, Bobrowiec et al. 2014). 

Especificamente, a obstrução física da floresta criada por troncos, galhos e folhas, afeta 

fortemente o uso do habitat de forrageio de morcegos, uma vez que a locomoção em 
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áreas com obstáculos exige maior capacidade de manobra de vôo (Schnitzler e Kalko 

2001, Rainho et al. 2010). Localidades com vegetação muito densa reduzem a eficiência 

do forrageamento, limitando o movimento de espécies e a utilização de ecolocalização 

para detectar obstáculos e presas em potencial (Arlettaz et al. 2001, Kusch et al. 2004, 

Müller et al. 2012, Norberg e Rayner 1987, Fenton 1990). 

Os dados obtidos no presente estudo revelaram que a diversidade das espécies de 

morcegos na Amazônia brasileira possui um padrão heterogêneo entre as linhagens 

evolutivas, apresentando linhagens crípticas em cerca de 46% das espécies estudadas. 

Este número é bastante considerável, e mostra que tais espécies podem vir a ser um 

complexo de espécies, ocupando a vasta área da Amazônia. O esperado para os 

morcegos é que mostrem um padrão filogeográfico marcadamente diferente do que o 

padrão visto em mamíferos não-voadores, tais como roedores e marsupiais (Ditchfield 

2000), uma vez que espécies com grande tamanho corporal tendem a ter maior 

capacidade de dispersão (Sutherland et al. 2000), e espécies voadoras podem ser 

particularmente capazes de superar as barreiras de dispersão (Munguía et al. 2008). 

Em suma, podemos concluir que a diversidade de quirópteros na Amazônia 

brasileira não pode ser definida levando em consideração somente um padrão 

biogeográfico, uma vez que nem o tamanho corporal ou mesmo o habito alimentar está 

influenciando os padrões de dispersão dos morcegos. 

 

CONCLUSÃO 

 

O foco deste estudo foi avaliar preliminarmente a existência de linhagens crípticas 

de espécies de morcegos, dentro da Amazônia brasileira, logo, foi atingido, uma vez que 

os resultados indicaram linhagens evolutivas em algumas áreas estudadas, corroborando 

até com descrições recentes. Nossos resultados também sugerem possíveis complexos 

de espécies presentes na Amazônia brasileira. 

A diversidade das espécies mostrou-se alta, então supõe-se que em outras áreas na 

Amazônia brasileira haja um grande potencial para a descoberta de linhagens. Este 

estudo foi uma pequena amostra, e outras áreas não amostradas devem ser estudadas, a 

fim de aprofundar os estudos, com o objetivo de contribuir ainda mais para o 

conhecimento da diversidade de quirópteros. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Relação dos indivíduos amostrados no presente estudo. 

Família/Nome das espécies Localidade 
ID Número 

CTGA 

Sequências-

referência do 

GenBank 

Família Emballonuridae       

Rhynchonycteris naso rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 22 
JF447728, JF449155, 

JF455729 

Famíçia Molossidae       

Subfamília Molossinae       

Molossus molossus rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 01 

JF455049, 

HQ919760, JF448952 

Molossus molossus rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 05 

Molossus molossus rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 08 

Molossus molossus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 79 

Molossus molossus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 80 

Molossus molossus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 81 

Molossus molossus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 82 

Molossus molossus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 83 

Molossus molossus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 84 

Molossus molossus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 86 

Molossus molossus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 87 

Molossus molossus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 89 

Molossus molossus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 90 

Molossus molossus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 91 

Família Mormoopidae       

Pteronotus parnellii rio Trombetas, margem direita CTGA-B 551 JF448395, 
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EU096905, JF448345 

Família Noctilionidae       

Noctilio albiventris rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 03 
KC011635, 

KC011604, JF455132 
Noctilio albiventris rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 07 

Noctilio albiventris rio Purus, margem esquerda CTGA-B 163 

Família Phyllostomidae       

Subfamília Micronycterinae       

Micronycteris megalotis rio Negro, margem esquerda CTGA-B 61 

JF448925, JF454951, 

EU096780 

Micronycteris megalotis rio Negro, margem esquerda CTGA-B 64 

Micronycteris megalotis rio Negro, margem direita CTGA-B 109 

Micronycteris megalotis rio Japurá, margem direita CTGA-B 713 

Subfamília Desmodontinae       

Desmodus rotundus rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 15 

JF435313, 

HQ919659, JF448024 

Desmodus rotundus rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 19 

Desmodus rotundus rio Trombetas, margem direita CTGA-B 552 

Desmodus rotundus rio Japurá, margem esquerda CTGA-B 810 

Subfamília Phyllostominae       

Lophostoma brasiliense rio Negro, margem direita CTGA-B 132 EF080417, JF447416 

Lophostoma silvicola rio Negro, margem esquerda CTGA-B 72 

EF080437, JF448883, 

JQ601383 

Lophostoma silvicola rio Negro, margem esquerda CTGA-B 74 

Lophostoma silvicola rio Negro, margem direita CTGA-B 115 

Lophostoma silvicola rio Negro, margem direita CTGA-B 137 

Lophostoma silvicola rio Japurá, margem esquerda CTGA-B 799 

Lophostoma silvicola rio Japurá, margem direita CTGA-B 765 

Mimon crenulatum rio Trombetas, margem direita CTGA-B 528 
JF454998, 

HQ919692, JF448938 
Mimon crenulatum rio Japurá, margem esquerda CTGA-B 807 

Mimon crenulatum rio Japurá, margem direita CTGA-B 716 

Phylloderma stenops rio Negro, margem direita CTGA-B 121 
JF455184, 

HQ919735, JF448986 

Phyllostomus elongatus rio Purus, margem esquerda CTGA-B 153 
JF455326, JF449017, 

JQ601290 

Phyllostomus hastatus rio Japurá, margem esquerda CTGA-B 793 
JF459228, JF449034, 

JQ601292 

Tonatia saurophila rio Negro, margem esquerda CTGA-B 58 

JF455989, JF449251, 

JQ601289 

Tonatia saurophila rio Negro, margem direita CTGA-B 112 

Tonatia saurophila rio Japurá, margem esquerda CTGA-B 812 

Tonatia saurophila rio Japurá, margem direita CTGA-B 712 
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Trachops cirrhosus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 48 

JF456014, HQ91969, 

JF435799, JF435813 

Trachops cirrhosus rio Negro, margem direita CTGA-B 117 

Trachops cirrhosus rio Negro, margem direita CTGA-B 120 

Trachops cirrhosus rio Negro, margem direita CTGA-B 122 

Trachops cirrhosus rio Negro, margem direita CTGA-B 124 

Subfamília Glossophaginae       

Glossophaga soricina rio Negro, margem esquerda CTGA-B 85 
JF454698, HQ919669 

Glossophaga soricina rio Negro, margem esquerda CTGA-B 92 

Subfamília Lonchophyllinae       

Hsunycteris thomasi rio Negro, margem esquerda CTGA-B 71 

JF454794, 

HQ919660, JF448873 

Hsunycteris thomasi rio Negro, margem esquerda CTGA-B 93 

Hsunycteris thomasi rio Negro, margem direita CTGA-B 125 

Hsunycteris thomasi rio Negro, margem direita CTGA-B 126 

Hsunycteris thomasi rio Trombetas, margem direita CTGA-B 537 

Subfamília Carollinae       

Carollia brevicauda rio Negro, margem esquerda CTGA-B 75 
JF453790, 

HQ919662, JF448723 
Carollia brevicauda rio Japurá, margem direita CTGA-B 704 

Carollia brevicauda rio Japurá, margem direita CTGA-B 707 

Carollia castanea rio Japurá, margem direita CTGA-B 755 JF447394, JF448758 

Carollia perspicillata rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 17 

JF448803, 

HQ919743, JF454540 

Carollia perspicillata rio Jatapú, margem direita CTGA-B 40 

Carollia perspicillata rio Jatapú, margem direita CTGA-B 41 

Carollia perspicillata rio Jatapú, margem direita CTGA-B 42 

Carollia perspicillata rio Jatapú, margem direita CTGA-B 44 

Carollia perspicillata rio Jatapú, margem direita CTGA-B 45 

Carollia perspicillata rio Jatapú, margem direita CTGA-B 46 

Carollia perspicillata rio Jatapú, margem direita CTGA-B 47 

Subfamília Glyphonycterinae       

Glyphonycteris daviesi rio Japurá, margem esquerda CTGA-B 804 
EF080365, 

HQ919711, JF448849 

Trinycteris nicefori rio Negro, margem direita CTGA-B 127 
JF456029, 

HQ919741, JF449261 

Subfamília Rhinophyllinae       

Rhinophylla pumilio rio Jatapú, margem direita CTGA-B 25 

EF080622, 

HQ919693, JF449113 

Rhinophylla pumilio rio Jatapú, margem direita CTGA-B 27 

Rhinophylla pumilio rio Jatapú, margem direita CTGA-B 28 

Rhinophylla pumilio rio Jatapú, margem direita CTGA-B 31 

Rhinophylla pumilio rio Jatapú, margem direita CTGA-B 33 
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Rhinophylla pumilio rio Negro, margem esquerda CTGA-B 73 

Rhinophylla pumilio rio Negro, margem esquerda CTGA-B 96 

Rhinophylla pumilio rio Negro, margem direita CTGA-B 113 

Rhinophylla pumilio rio Negro, margem direita CTGA-B 135 

Rhinophylla pumilio rio Negro, margem direita CTGA-B 139 

Rhinophylla pumilio rio Negro, margem direita CTGA-B 143 

Rhinophylla pumilio rio Purus, margem esquerda CTGA-B 152 

Rhinophylla pumilio rio Purus, margem direita CTGA-B 249 

Rhinophylla pumilio rio Japurá, margem direita CTGA-B 706 

Rhinophylla pumilio rio Japurá, margem direita CTGA-B 711 

Subfamília Stenodermatinae       

Artibeus concolor rio Purus, margem esquerda CTGA-B 147 
JF452379, JF447488, 

KU295495 

Artibeus lituratus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 56 
JF453530, 

HQ919689, JF448574 

Artibeus obscurus rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 18 

JF453306, JF448636, 

JQ601291 

Artibeus obscurus rio Jatapú, margem direita CTGA-B 24 

Artibeus obscurus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 54 

Artibeus obscurus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 60 

Artibeus obscurus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 70 

Artibeus obscurus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 76 

Artibeus obscurus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 77 

Artibeus obscurus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 78 

Artibeus obscurus rio Negro, margem esquerda CTGA-B 95 

Artibeus obscurus rio Purus, margem esquerda CTGA-B 148 

Artibeus obscurus rio Purus, margem esquerda CTGA-B 156 

Artibeus obscurus rio Purus, margem esquerda CTGA-B 162 

Artibeus obscurus rio Purus, margem direita CTGA-B 246 

Artibeus obscurus rio Purus, margem direita CTGA-B 255 

Artibeus obscurus rio Purus, margem direita CTGA-B 257 

Artibeus obscurus rio Japurá, margem esquerda CTGA-B 826 

Artibeus planirostris rio Negro, margem esquerda CTGA-B 67 

JF453530, JN312369 
Artibeus planirostris rio Negro, margem esquerda CTGA-B 94 

Artibeus planirostris rio Purus, margem esquerda CTGA-B 160 

Artibeus planirostris rio Japurá, margem direita CTGA-B 771 

Dermanura gnoma rio Negro, margem direita CTGA-B 116 

 JF448569, JF452510 Dermanura gnoma rio Negro, margem direita CTGA-B 119 

Dermanura gnoma rio Purus, margem direita CTGA-B 247 
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Dermanura gnoma rio Trombetas, margem direita CTGA-B 562 

Chiroderma villosum rio Purus, margem esquerda CTGA-B 169 

JF448830, 

HQ919717, JF454566 

Chiroderma villosum rio Purus, margem esquerda CTGA-B 171 

Chiroderma villosum rio Purus, margem esquerda CTGA-B 175 

Chiroderma villosum rio Purus, margem esquerda CTGA-B 177 

Mesophylla macconnelli rio Japurá, margem direita CTGA-B 705 
HQ919687, 

JF448922, JF454937 

Platyrrhinus helleri rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 06 
HQ919732, 

JF435622, JF435638 

Sturnira lilium rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 04 

JF455759, 

HQ919729, JN659652 

Sturnira lilium rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 11 

Sturnira lilium rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 12 

Sturnira lilium rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 14 

Uroderma bilobatum rio Japurá, margem esquerda CTGA-B 794 JF435921, JF435945 

Vampyriscus brocki rio Japurá, margem direita CTGA-B 767 JF456129, HQ545595 

Vampyrodes caraccioli rio Purus, margem esquerda CTGA-B 204 
JF456148, 

HQ919710, JF449359 

Família Thyropteridae       

Thyroptera tricolor rio Trombetas, margem direita CTGA-B 524 
EF080733, JF448138, 

JF449238 

Família Vespertilionidae       

Eptesicus furinalis rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 09 HQ545594, JF448033 

Myotis albescens rio Jatapú, margem esquerda CTGA-B 10 HQ545684, JF448095 

Myotis riparius rio Negro, margem direita CTGA-B 130 
EF080510 

Myotis riparius rio Japurá, margem esquerda CTGA-B 806 

 

 


