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RESUMO 

 

 

PEDERSOLI, M. A. Interação morcego-planta: contribuições da dispersão de sementes de plantas 

fitoterápicas para sustentabilidade em Humaitá-AM. Humaitá, 2018, 57 f. Dissertação (Mestrado 

em Ciências Ambientais) – Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – Universidade Federal do 

Amazonas. 

A evolução se deu pautada em interações entre os organismos, essas interações permitem que formas de 

vida de reinos diferentes possam se beneficiar uns dos outros. A interação animal-planta é quase tão 

antiga quanto os dois reinos, chegando ao ponto em que a evolução entre indivíduos desses grupos 

taxonômicos foi direcionada para que ambos pudessem se beneficiar de serviços que podem oferecer, 

em alguns casos essa relação é tão íntima que algumas plantas geram estruturas adaptadas ao modo de 

vida e forrageio dos animais. A zoocoria, dispersão de sementes por animais, é uma forma de interação 

vantajosa para ambos os organismos. Mamíferos participam dessas relações quando têm acesso a recurso 

alimentar fornecidos pelas plantas, essas garantem uma maior chance de sucesso em perpetuar suas 

espécies. Um dos mamíferos que contribui de forma intensa nesse processo são os morcegos que na 

alimentação carregam os frutos para longe da planta genitora, garantindo uma maior dispersão das 

sementes. Além de realizar polinização de diversas espécies. Por essas características os quirópteros são 

importantíssimos para a manutenção e regeneração de florestas, evidenciando a necessidade de preservá-

los. Entender como a interação animal-planta acontece é fundamental na criação de políticas públicas 

eficazes para a conservação das espécies. No Brasil, assim como em outros países é grande o uso de 

plantas para fins medicinais, esse uso é tão quase tão antigo quanto o surgimento do próprio homem e é 

difundido na população ao longo das gerações. Na Amazônia é comum o uso e comercialização dessas 

plantas, também é comum que em muitas casas se tenha o cultivo das mesmas. Existe além do comércio 

o costume de trocar material vegetal entre vizinhos, bem como a receita de uso. Portanto se faz 

necessário buscar entender quais são as contribuições de morcegos para a manutenção de espécies 

vegetais consideradas medicinais e qual o entendimento da população em relação a esses animais e seus 

serviços ambientais. Para levantamento de dados a respeito de que tipos de plantas são cultivadas que 

possivelmente tenham interação com morcegos seguiu-se o procedimento de aplicação de questionários 

com perguntas abertas e fechadas que também visou levantar o entendimento da visão dos moradores a 

respeito dos morcegos. Foram aplicados 101 questionários em seis bairros da cidade de Humaitá – AM, 

em que os participantes foram de várias faixas de idade, não ficando nítida uma diferença em respostas 

para idades diferentes. Fica claro que ainda existe muito preconceito em relação a morcegos no 

município por motivos de a população receber muitas vezes informação errônea, esse fato se repete em 

muitos outros trabalhos realizados no país. Quanto a presença de interação de morcegos com plantas 

medicinais, não foi possível evidenciar essa relação, uma vez que os questionários não revelaram 

quintais com presença de vegetais de porte arbustivo ou arbóreo. É preciso realizar a implementação de 

ações de sensibilização ambiental para desmistificar o universo em volta de morcegos, faz-se importante 

também a realização de trabalhos com a finalidade de aprofundar as investigações a respeito de interação 

de morcegos com plantas medicinais. 

 

Palavras-chave: Plantas medicinais; Quirópteros; Percepção; Meio ambiente. 

 

  



 

ABSTRACT 
 

 
PEDERSOLI, M. A. Bat-plant interaction: contributions of seed dispersal of herbal plants for 

sustainability in Humaitá-AM. Humaitá, 2018, 57 f. Dissertation (Master in Environmental Sciences) 

- Institute of Education, Agriculture and Environment - Federal University of Amazonas. 

 

Evolution has been based on interactions between organisms, these interactions allow life forms from 

different realms to benefit each other. The animal-plant interaction is almost as old as the two realms, 

to the point where the evolution between individuals of these taxonomic groups was directed so that 

both could benefit from services that can offer, in some cases this relation is so intimate that some plants 

are adapted to the way of life and foraging of animals. Zoocory, seed dispersal by animals, is an 

advantageous form of interaction for both organisms. Mammals participate in these processes when they 

have access to the food resources provided by the plants, which guarantee a greater chance of success 

in perpetuating their species. One of the mammals that contributes intensely in this process is the bats 

that in the feeding carry the fruits away from the genitive plant, guaranteeing a greater dispersion of the 

seeds. In addition to pollination of several species. Due to these characteristics, bats are very important 

for the maintenance and regeneration of forests, evidencing the need to preserve them. Understanding 

how animal-plant interaction happens is critical in the creation of effective public policies for the 

preservation of species. In Brazil, as in other countries, the use of plants for medicinal purposes is great, 

as nearly as old as the emergence of man himself and is widespread in the population throughout the 

generations. In the Amazon is common the use and commercialization of these plants, it is also common 

that in many houses they have the cultivation of them. There is in addition to the trade the custom of 

exchanging vegetal material between neighbors, as well as the revenue of use. Therefore it is necessary 

to seek to understand what are the contributions of bats for the maintenance of plant species considered 

medicinal and what the understanding of the population in relation to these animals and their 

environmental services. In order to collect data about which types of plants are cultivated that may 

interact with bats, the procedure of applying questionnaires with open and closed questions was 

followed, which also aimed to raise the understanding of the residents' view of bats. A total of 101 

questionnaires were applied in six districts of the city of Humaitá - AM, where the participants were of 

several age ranges, there was no clear difference in responses for different ages. It is clear that there is 

still a lot of prejudice in relation to bats in the municipality due to the fact that the population often 

receives erroneous information, a fact that is repeated in many other studies carried out in the country. 

Regarding the presence of interaction of bats with medicinal plants, it was not possible to show this 

relationship, since the questionnaires did not reveal backyards with the presence of shrub or arboreal 

vegetation. It is necessary to carry out the environmental awareness actions to demystify the universe 

around bats, it is also important to carry out work in order to deepen the research on the interaction of 

bats with medicinal plants. 

 

Key words: Medicinal plants; Chiroptera; Perception; Environment. 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Subdivisões do Estado do Amazonas. ....................................................................... 26 

Figura 2: Localização geográfica e perímetro urbano de Humaitá-AM ................................... 27 

Figura 3: Representação dos pontos amostrados. Pontos vermelhos indicando locais amostrados 

.................................................................................................................................................. 29 

 

 

  



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Porcentagem de participantes por gênero sexual..................................................... 32 

Gráfico 2: Respostas por gênero para cinco perguntas em porcentagem................................. 33 

Gráfico 3: Distribuição de indivíduos participantes por idade................................................. 34 

Gráfico 4: Nível de escolaridade dos participantes em %........................................................ 34 

Gráfico 5: Média de renda mensal dos entrevistados............................................................... 35 

Gráfico 6: Opinião dos moradores a respeito da classificação dos morcegos........................... 37 

Gráfico 7: Distribuição dos indivíduos que responderam mamífero por nível de 

escolaridade............................................................................................................................. 38 

Gráfico 8: Distribuição do número de respostas por pergunta. Sentimento em relação aos 

morcegos.................................................................................................................................. 40 

 

 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Adequação estatística ao número amostrado da população com margem de 5%. ... 29 

Tabela 2: Espécies vegetais relatadas pelos moradores ........................................................... 46 

 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

APG III  Angiosperm Phylogeny Group 

CIS  Comissões Interinstitucionais de Saúde 

CNCFlora  Centro Nacional de Conservação da Flora. 

EMBRAPA  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

 

  



 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 16 

2 OBJETIVOS .......................................................................................................... 19 

2.1 Geral ............................................................................................................... 19 

2.2 Específicos ...................................................................................................... 19 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .............................................................................. 20 

3.1 Fitoterápicos ....................................................................................................... 20 

3.2 Morcegos como agentes ecológicos: interação morcego-planta ........................ 21 

3.3 A Percepção Ambiental ...................................................................................... 25 

4 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................... 27 

4.1 Localização e caracterização da área .................................................................. 27 

4.2 Percepção ambiental da população local a respeito de morcegos. ..................... 28 

4.2.1 – Levantamento de dados: Aplicação de questionários ............................... 28 

4.3 Identificação de espécies arbóreas ...................................................................... 31 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................... 33 

5.1 Estrutura socioeconômica dos entrevistados ...................................................... 33 

5.2 Percepção ambiental a respeito dos morcegos .................................................... 37 

5.3 Plantas com potencial fitoterápico ...................................................................... 45 

5.3 Morcegos nos relatos do saber popular .............................................................. 48 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 51 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................. 53 

8. APÊNDICES ........................................................................................................ 61 

8.1 Apêndice 1 .......................................................................................................... 61 

8.2 Apêndice 2 .......................................................................................................... 65 

 



16 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os morcegos representam a segunda maior ordem de mamíferos em diversidade de 

espécies, eles desempenham atividade direta na sinergia dos ecossistemas (GARDNER, 2008). 

Pertencem à ordem Chiroptera, são polinizadores e dispersores de sementes, são predadores e 

presas (BELWOOD, MORRIS, 1987; BEZERRA, 2003; KALKA et al., 2008; REIS et al., 

2013). 

De acordo com Bredt et al. (2012), pelo menos 542 espécies de plantas pertencentes a 

mais de 50 famílias têm suas sementes dispersadas por morcegos frugívoros, o que contribui 

para o processo de recomposição da vegetação. Estes polinizam mais de 500 espécies de 

plantas, atuam no controle de insetos-praga da lavoura e são bioindicadores da saúde 

ecossistêmica. 

Dentre as famílias de morcegos presentes no Brasil que usam espécies vegetais como 

fonte de recurso alimentar, a mais representativa é a Phyllostomidae, cuja principal 

característica é a presença de uma estrutura nasal membranosa na parte superior da extremidade 

do focinho que lembra uma folha ou ponta de lança, de onde vem o nome (SIMMONS, 2005; 

GARDNER, 2008). Os representantes dessa família podem utilizar flores, folhas e frutos como 

fonte de alimento (BAKER et al., 2016). 

Grande parte dos dados a respeito de alimentação de morcegos filostomídeos, que são 

importantes dispersores e polinizadores, são oriundos da região sudeste do Brasil, mas na 

maioria dos biomas nacionais existe uma carência no conhecimento de informações a respeito 

das interações morcego-planta (FABIÁN et al., 2008). 

O homem está incluso nos processos de interação animal-meio, evidenciado através suas 

relações com o ambiente, exploração de matéria animal, vegetal e mineral, que o torna além de 

intimamente dependente dos ecossistemas naturais, o maior agente modificador destes 

(ROLLA, 2010). 

O processo de dispersão de sementes pode ser caracterizado como transporte ativo de 

sementes para locais distantes da planta mãe (SETTE, 2012), pode ser realizado por diversos 

agentes, com vento, água e animais (VERÇOZA et al., 2012). São inúmeras as contribuições 

para a espécie dentre elas, a possibilidade de alcançar maior nível de irradiação, colonizar novas 

áreas aumentar a probabilidade de sobrevivência, evitar a competição com a planta geradora e 

outras plântulas; e oportunidade de interação com indivíduos de outras linhagens, garantindo 

variabilidade genética (VERÇOZA et al., 2012). 
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Estudos anteriores demonstram que é comprovada a contribuição de morcegos para a 

dispersão e germinação de sementes, tanto em ambientes de floresta quanto em áreas de cerrado. 

No entanto, muitos trabalhos realizados com a finalidade de compreender a interação morcego-

fruto são provenientes da região sudeste, em sua maioria, seguida da região centro-oeste, a 

região amazônica está em terceiro lugar nessa contagem (SETTE, 2012). Segundo Gardner 

(1977), os morcegos podem dispersar sementes de pelo menos 96 gêneros e 49 famílias de 

plantas na região Neotropical. Além do fato de que uma gama considerável de espécies vegetais 

dependerem quase que exclusivamente de morcegos para a dispersão de suas sementes 

(MARTINS et al., 2014). 

Isso evidencia a necessidade de se entender os processos ecológicos de interação 

animal-planta presentes na região e a busca por compreender o grau de contribuição de 

morcegos na dispersão de sementes e por consequência de espécies vegetais importantíssimas 

para a manutenção do bioma amazônico. As implicações desses serviços na vida das 

comunidades locais, bem como suas culturas e tradições. Existe ainda a necessidade de um 

melhor entendimento a respeito da visão que essas comunidades têm a respeito da fauna local. 

Ao que tange a ordem quiróptera, há falta de informações nas cidades brasileiras, pois 

o conhecimento está restrito às espécies que são coletadas pelos órgãos de saúde ou agricultura, 

municipais e estaduais, e pela não existência de dados completos sobre o número total de 

espécies ocorrentes nas regiões (PACHECO et al., 2010). Ao se considerar a pequena 

disponibilidade de informações sobre morcegos em ambiente urbano na cidade de Humaitá – 

AM. 

De forma geral, no pensamento popular dos brasileiros morcegos figuram atrelados a 

sentimentos negativos e recebem atribuições como, portadores de mal agouro, transmissores de 

doenças e considerados como criaturas malignas e atrativos de maldição (DA SILVA et al., 

2017; REIS et al., 2017). Muito desse mal-estar em relação aos quirópteros se deve a crendices 

populares, por conta de seu modo de vida noturno, aspecto das asas, posição de descaço, hábitos 

alimentares de algumas poucas espécies (JUNIOR et al., 2017), o que é divulgado muitas vezes 

de forma errônea pela mídia em geral, esse pensamento errôneo é por vezes responsável pelas 

atitudes negativas em relação a manutenção da vida de exemplares desse grupo. 

O Brasil garante proteção para morcegos e demais animais silvestres através da lei nº. 

5.197 de 3 de janeiro de 1967, Diário Oficial de 5 de janeiro de 1967, que traz em seu artigo 

primeiro: “Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que 

vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, 

abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, 



18 

 

perseguição, destruição, caça ou captura”. Essa proteção é realizada através de órgãos 

fiscalizadores que procuram fazer cumprir-se a lei em todas as suas instâncias. 

Ao contrário do que acontece no Brasil, em algumas culturas, morcegos são símbolo de 

sorte, esperança, felicidade, e outros sentimentos ligados à bondade, bons costumes e 

prosperidade, foram endeusados na antiguidade e símbolos de vigilância, assim são protegidos 

por essas sociedades de forma geral (REIS et al., 2017). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Levantamento do conhecimento popular sobre morcegos e suas implicações 

preservacionista no ambiente urbano. 

2.2 Específicos 

Analisar a percepção ambiental da comunidade referente à importância ecológica dos 

morcegos e para manutenção das espécies vegetais. 

Identificar ocorrência de espécies arbóreas com potencial terapêutico utilizado pela 

comunidade. 

Relacionar frequência de visitas de morcegos com a disponibilidade de plantas 

fitoterápicas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Fitoterápicos 

Há muito que o homem busca na natureza formas de melhorar sua vivência, para isso 

retira do meio os recursos necessários para melhorar suas condições de vida e sobrevivência 

(GIRALDI, HANAZAKI, 2010). Essa interação é tão antiga quanto o surgimento do próprio 

gênero Homo, que tem feito uso de produtos de origem mineral, vegetal e animal como fonte 

de drogas e outros subsídios (SIVIERO et al., 2012). 

Essa evidência pode ser comprovada na interação do homem com as plantas, uma vez 

que o uso desse recurso é um dos mais diversos e importantes, que oscilam entre a construção 

de abrigos, confecção de vestimentas, alimentação e uso de partes ou extratos com finalidades 

medicinais (GIRALDI, HANAZAKI, 2010). 

Esse conhecimento é parte do cotidiano de muitos moradores, tanto mais idosos como 

mais novos, pois é passado de geração a geração por meio de tradições e conhecimento empírico 

pelos membros das famílias (NETO, SANTANA, SILVA, 2000). 

Na região amazônica é comum o uso de plantas para o tratamento de doenças e males 

que afligem a população. Seja esse uso na forma de chás, preparados, garrafadas e outros 

diversos meios. A partir dessas plantas, princípios ativos são extraídos para a fabricação de 

medicamentos utilizados para o tratamento de doenças (fitoterapia) (LOURENZANI et al., 

2014). 

É comum que vários moradores da região amazônica cultivem em seus quintais plantas 

consideradas medicinais (SIVIERO et al., 2012). São muitas as espécies cultivadas e indicadas 

por moradores das localidades para o uso, seja medicinal ou condimentar (SIVIERO et al., 

2012). Existe ainda uma permuta entre essas pessoas, seja de material vegetal ou de receitas 

para o preparo de remédios, bem como a forma de administração e dosagem (LIMA et al., 

2011). 

Os chamados Fitoterápicos têm sido alvo de abordagens da comunidade científica nos 

últimos anos, que tem utilizado o conhecimento das populações tradicionais já usuários de 

plantas com finalidade de tratar enfermidades para estudo e pesquisa no isolamento de 

substâncias e desenvolvimento de novos remédios ou quimioterápicos (FRANÇA, 2008; 

TEIXEIRA et al., 2012). São inúmeras as substâncias estudadas com propriedades anti-

inflamatórias, antimicrobianas, dentre outras (CALIXTO et al, 2001). 

O Ministério da Saúde por meio de diretrizes determinou prioridades na investigação 

das plantas medicinais. O Plano Nacional propõe a implantação da fitoterapia como prática 



21 

 

oficial da medicina, orienta as Comissões Interinstitucionais de Saúde (CIS) a buscarem a 

inserção de plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à Fitoterapia no SUS, com 

segurança, eficácia e qualidade (BRASIL, 2009). 

Aproximadamente de 65% a 80% da população nos países em desenvolvimento fazem 

uso de fitoterápicos, destes, 85% extraem seus extratos de plantas cultivadas no próprio quintal 

(EMBRAPA 19994; WHO, 1999). Estudos com plantas medicinais permitem que se intenda as 

bases logicas para o uso de espécies vegetais com finalidade de manutenção da saúde, o 

desenvolvimento de fitoterápicos e descoberta de novas drogas (SIVIERO et al., 2012). 

3.2 Morcegos como agentes ecológicos: interação morcego-planta 

As interações animal-planta são de suma importância para o estabelecimento e 

manutenção de processos ecológicos, esse tipo de interação é quase tão antigo quanto a própria 

formação dos dois reinos (JORDANO et al., 2011; VERÇOZA et al., 2012) Essa interação tem 

raízes evolutivas, pois deve-se levar em conta que durante o processo evolutivo dos grupos 

muitas espécies de animais e plantas demonstraram adaptações que permitem a relação entre 

eles, algumas vezes de mútuo benefício, outras de consumo como recurso alimentar 

(WALDEMAR, IRGANG, 2003; VERÇOZA et al., 2012; CAVALHEIRO et al., 2013). 

Na primeira relação ecológica, plantas podem servir como abrigo e fonte de alimento 

enquanto os animais oferecem proteção contra herbivoria, polinização e dispersão de sementes. 

No segundo caso, os animais exercem o papel apenas de consumidores, que fazem uso dos 

vegetais como recurso alimentar sem oferecer nada em troca. Essas interações são essenciais 

para a manutenção de espécies animais, vegetais e o equilíbrio dos ecossistemas 

(WALDEMAR; IRGANG, 2003; KASSO, BALAKRISHNAN, 2013). 

Dessa forma, espécies vegetais que são utilizadas por morcegos como fonte de recurso 

alimentar por vezes apresentam características que proporcionam uma interação de forma 

mutualística, relacionada com dispersão de sementes e polinização (FABIÁN et al., 2008; 

UIEDA, BRET, 2016). 

No Brasil, o estudo com morcegos teve um grande avanço a partir do trabalho de Vieira 

(1942), que proporcionou o entendimento de um panorama geral inicial do grupo no território 

nacional (GREGORIN, TAVARES, 2008; GARBINO, 2016). A partir de então a pesquisa 

direcionada ao conhecimento e entendimento dos hábitos de vida, ecologia e contribuições do 

grupo, demonstrou considerável crescimento nos últimos 100 anos (PAGLIA et al., 2012). 

Esses animais são componentes muito importantes nos ecossistemas tropicais, e com 

uma íntima relação de convivência com humanos em ambientes urbanizados, também têm um 
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papel de grande importância nestes sistemas (NUNES et al., 2017; VILAR et al., 2016). Apesar 

de toda essa importância, faltam informações sobre a biologia e ecologia desses mamíferos 

principalmente para região amazônica, já que grande parte dos trabalhos de pesquisa realizados 

com o grupo está concentrada na região sudeste (NASCIMENTO et al., 2013). 

Devido sua grande radiação ecológica e evolutiva, morcegos ocupam diversos níveis 

tróficos (PATTERSON et al., 2003) e têm sido reconhecidos como importantes reguladores de 

processos ecológicos complexos como polinização (GRIBEL et al., 1999; GRIBEL & GIBBS, 

2002), dispersão de sementes (MEDELLÍN, GAONA, 1999) e predação de insetos (KALKA, 

KALKO, 2006; BOYLES et al., 2011). Como consequência, determinadas espécies de 

morcegos influenciam em processos como fenologia e estrutura populacional de plantas e atuam 

no processo de regeneração natural das florestas (FLEMING, HEITHAUS, 1981; GALINDO-

GONZÁLES et al., 2000). 

Além disso, morcegos são excelentes bioindicadores ambientais devido a uma série de 

atributos, incluindo a possibilidade de amostrá-los com relativa facilidade, no caso de 

filostomídeos, o fato de que algumas espécies apresentam grande abundância local, o fato de 

representarem a ordem com a segunda maior riqueza de espécies dentre os mamíferos, e, 

principalmente, por responderem negativamente a distúrbios ambientais (JONES et al., 2009; 

KASSO, BALAKRISHNAN, 2013). Vários estudos demonstram que morcegos são 

organismos muito sensíveis, principalmente, a restrições de recursos como comida e abrigo 

(FENTON et al., 1992; WILSON et al., 1996; MEDELLÍN et al., 2000; JONES et al., 2009; 

BOBROWIEC, GRIBEL, 2010). 

Muitas espécies vegetais são zoocóricas, aquelas que dependem de animais para a 

dispersão de seus diásporos (BOCCHESE, OLIVEIRA, VICENTE, 2007; PREVOST, 1983 in 

SATO et al., 2008; BRUSCO, TOSATO, 2009; LIMA et al., 2016). Esses animais 

desempenham a função não apenas de carrear partes florais e frutos, como também são 

responsáveis pela polinização de inúmeras flores, sendo que algumas espécies são visitadas 

com maior eficácia por quirópteros (VERÇOZA et al., 2012). 

As sementes carregadas por morcegos podem ser depositadas em uma distância de até 

10 km a partir da árvore de origem (MARTINS et al., 2014). Essa importante relação entre 

morcegos e plantas ainda é pouco estudada como sugerem os dados de Evangelista e Ortêncio 

Filho (2015), que encontraram um total de 26 trabalhos a respeito quiropterocoria para a 

América do Sul entre os anos de 1994 a 2014, esse cenário de escassez de estudos que abordem 

o tema interação morcego-planta ainda permanece (JORGE; SILVA; ORTÊNCIO FILHO, 

2017). 



23 

 

Não foram encontradas em literatura, publicações ou estudos que façam referência 

direta à interação de morcegos com espécies vegetais usadas na medicina popular, Tatara e 

Zampar (2016) destacam duas famílias botânicas, Piperaceae e Solanaceae que são consumidas 

por morcegos e têm potencial terapêutico. A maioria dos trabalhos que abordam a temática da 

interação morcego-planta, o fazem de forma tanto mais geral focam na dispersão e polinização 

de plantas pioneiras em áreas de sucessão ecológica (JORDANO et al., 2011; JORGE, SILVA, 

ORTÊNCIO FILHO, 2017). 

Segundo Tatara e Zampar (2016), em trabalho de revisão bibliográfica, no Brasil 

diversas espécies da família Piperaceae e Solanaceae são usadas com fim medicinal. Essas 

duas famílias têm intima relação com espécies de morcegos dos gêneros Carollia, Sturnira, 

Pygoderma e Artibeus fornecendo-lhes alimento ao passo que os animais fornecem o serviço 

de dispersão de suas sementes. 

Em estudo comparativo de chuva de sementes produzida por morcegos e aves em área 

de cerrado em Brasília no ano de 2012, Sette demonstrou que morcegos são melhores 

dispersores para essa região, já que uma maior quantidade e variedade de sementes são 

carreadas por esses animais. Esse padrão se apresenta na estação seca e na mata. Porém, o 

sucesso germinativo de sementes dispersas por aves é maior que as de morcegos. 

Sato (2007), descreve que a espécie de morcego Artibeus lituratus (Olfers, 1818), são 

frequentadores das árvores de Embaúba (Cecropia pachystachya), Ameixa-japonesa 

(Eriobotrya japonica) (Thunb.) Lindl., Piper sp., Manga (Mangifera indica L.), Figueira-brava 

(Ficus guaranitica) Chodat e Castanhola (Terminalia catappa L.) mostrando-se um importante 

dispersor das sementes destas espécies. A frequência de visita, 51,8%, foi muito superior 

quando comparada a outra espécie de morcego, Platyrrhinus lineatus que teve 37% de 

frequência, e estendeu-se por todo o ano. 

Das seis espécies relatadas acima apenas Embaúba (C. pachystachya), não foram 

encontrados registros em literatura que as descrevam como plantas medicinais usadas em outras 

regiões do Brasil ou em localidades da Amazônia, todas as demais foram registradas sendo 

usadas com essa finalidade (GIRALDI, HANAZAK, 2010; MACÊDO, RIBEIRO, SOUZA 

2013; VÁSQUEZ et al 2014). 

Na estação experimental de Itirapina – SP, Sato et al (2008), observaram que as taxas 

de germinação das sementes que passaram pelo trato digestivo de morcegos não tiveram 

divergência significativa daquelas do grupo controle, coletadas diretamente da infrutescência. 

Porém morcegos da subfamília Stenodermatinae se mostraram importantes dispersores, uma 

vez que em condições de escassez de alimentos, estes animais podem se adaptar ao consumo 
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de frutos de diferentes plantas além de demonstrar comportamento migratório na busca por 

recurso alimentar. 

Gressler et al. (2006) citam que apesar de uma aparente baixa relação entre morcegos e 

espécies vegetais da família Myrtaceae, para algumas espécies dessa família, a ação dos 

morcegos parece contribuir com o aumento no sucesso de germinação das sementes após passar 

pelo seu trato digestivo, a exemplo de Araçá (Eugenia stictosepala, Kiaersk). Carvalho (2008) 

obteve um significativo aumento na taxa de germinação de sementes de algumas espécies da 

família Piperaceae e Solanaceae após passagem pelo trato digestivo de Carollia perspicillata e 

Sturnira lilium, mas também ressalta que seus dados diferem da literatura consultada e que esta 

diferença deva estar relacionada às características próprias das plantas e não ao trato digestivo 

dos morcegos em si. 

Bocchese et al. (2007) também afirmam que uma melhora ou não na taxa de germinação 

de sementes após passar pelo trato digestivo de morcegos não necessariamente tem relação com 

essa passagem e sim com a espécie de planta, uma vez que seus testes não demostraram 

diferença significativa entre as sementes retiradas das vezes e as coletadas diretamente dos 

frutos. 

Muitas espécies dessa família vegetal produzem frutos carnosos que são consumidos 

pelo homem entre as quais se destacam: Goiaba (Psidium guajava L.), jabuticaba, (Myrciaria 

cauliflora (Mart.) O. Berg), e pitanga (Eugenia uniflora L.), demonstra que a relação animal-

planta pode ter impacto direto nos interesses humanos (SETTE, 2012; KASSO, 

BALAKRISHNAN, 2013). 

Além de contribuir com a dispersão de sementes de plantas que servem como fonte de 

alimento para o homem e mantenedoras de áreas floresteis (BOCCHESI et al., 2007), morcegos 

podem atuar na manutenção de espécies vegetais de interesse para a saúde humana 

(CARVALHO, 2008; EVANGELISTA, ORTÊNCIO FILHO 2015). 

Verçosa et al. (2012) constataram a dependência da espécie Solandra (Dyssochroma 

viridiflora) (Sims) Miers (Solanaceae), em seu ciclo de vida durante os processos de polinização 

e dispersão de sementes, uma vez que está planta demonstra ter havido uma evolução de forma 

a adaptação para a dispersão por esse grupo animal. 

Os recursos alimentares, utilizados por morcegos em áreas de regeneração na Mata 

Atlântica, observados em amostras fecais, são frutos de espécies pioneiras, consequentemente 

de grande importância no processo ecológico de recomposição da paisagem florestal (VIEIRA, 

CARDOSO, 2007; BOCCHESE et al., 2007). Morcegos da família Phyllostomidae são 

importantes agentes dispersores de sementes das plantas desse bioma contribuindo para a sua 
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manutenção e recuperação (LIMA et al., 2016). É possível que o mesmo papel seja 

desenvolvido por quirópteros na dispersão de sementes de espécies vegetais utilizadas com 

finalidade medicinal na região amazônica, o que torna assim, a conservação desses animais 

essencial para a manutenção da cultura de uso de plantas medicinais. 

A região de entorno da cidade de Humaitá apresenta uma interessante composição 

vegetacional, pois há uma interação entre ambientes de mata, campo sujo e campo limpo. Essa 

interação é de grande relevância para o entendimento de processos ecológicos ocorrentes na 

região. Visto que parte das áreas de campo são de ocorrência natural, é necessário entender a 

dinâmica envolvida na interação entre os tipos de fito fisionomia e suas implicações para os 

ecossistemas da região (FRIAES, 2013). 

3.3 A Percepção Ambiental 

A percepção ambiental é o conhecimento ou a tomada de consciência do ser humano no 

ambiente em que está inserido e isto não relaciona somente a parte biológica entre si, mas 

também a psicologia, a geografia, a antropologia e outras ciências que interagem umas às outras 

(KUHNEN, 2017; DA SILVA et al., 2017). Percepção ambiental é relacionada à maneira como 

o indivíduo experimenta e percebe o meio em que está inserido, envolve a percepção sensorial 

física, mas também aspectos socioculturais de sua vivência (KUHNEN, 2017). É um processo 

de observação que envolve o uso dos órgãos sensoriais e estímulos por eles recebidos para 

interpretar o seu entorno e tomar consciência de si e do meio ambiente (DA SILVA, BARROS, 

SILVA-FORSBERG, 2017). 

Fernandes et al. (2004) trazem a definição de que a percepção ambiental é uma tomada 

de consciência do ambiente por parte do ser humano que pratica ação de perceber o meio e 

passa a protegê-lo e cuidar deste. Tanto o ambiente em seu estado natural, com os locais 

modificados pelo homem são percebidos a partir de valores intrínsecos e experiências vividas 

de cada um, e por isso terão atribuições de valores e importâncias próprias para a realidade 

pessoal de cada pessoa (MELLAZO, 2005). 

A maneira de interpretar o espaço em que se está presente varia de acordo com o 

indivíduo, pois tem influências diretas de sua realidade de vida, nesse sentido sua percepção é 

em algum nível um reflexo de sua vivência (OLIVEIRA, 2006; KUHNEN, 2017). Portanto, é 

extremamente necessário compreender ações de cada indivíduo, uma vez que percepções são 

diferentes entre os indivíduos, dessa forma não existe interpretação errada, o que existe são 

diferentes formas de leitura do espaço em que vivemos (OLIVEIRA, 2006; DA SILVA, 

BARROS, SILVA-FORSBERG, 2017). 
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A percepção ambiental deve servir de base no processo de identificação de pontos 

positivos e negativos na interação homem e natureza. A identificação desses pontos em 

conformidade com a realidade de cada segmento social é uma forma mais eficaz de realizar o 

planejamento de ações adequadas às necessidades de cada grupo para promover atitudes 

conservacionistas (MARQUES, ORTÊNCIO FILHO, JUNIOR, 2011; FAGGIONATO, 2016). 

Pode-se considerar meio ambiente como interativo e dinâmico com ações integradas de 

todas as suas partes e interdependência dessas. Tomar conhecimento das diferentes formas de 

percepção a respeito das questões ligadas à temática ambiental pelas populações contribui com 

a implementação de ações com a finalidade de auxiliar na conservação e proteção ambiental, 

incluindo morcegos e seus serviços ambientais (MARQUES, ORTÊNCIO FILHO, JUNIOR, 

2011; FAGGIONATO, 2016; DA SILVA, BARROS, SILVA-FORSBERG, 2017). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Localização e caracterização da área 

O estado do Amazonas está dividido em quatro Mesorregiões e 13 Microrregiões, o 

município de Humaitá faz parte da microrregião do Madeira a qual também é composta pelos 

municípios de Apuí, Borba, Manicoré e Novo Aripuanã, (FIGURA 1) (SILVA et al., 2010). 

Figura 1 - Subdivisões do Estado do Amazonas 

 

Fonte: http://www.baixarmapas.com.br/mapa/estado/ 02/07/17; https://www.google.com.br/maps 

 

A zona urbana da cidade de Humaitá está localizada à margem esquerda do rio Madeira, 

na área de encontro das Rodovias BR 319 (Porto Velho – Manaus) e BR 230 (Transamazônica) 

(FIGURA 2), tendo as coordenadas geográficas de 07º30’22” S e 63º01’15” W Gr. Na região, 

segundo a classificação de Köppen, o clima predominante é do tipo Am, o que implica dizer 

que este é tropical chuvoso com período seco pouco pronunciado. Sua altitude média de 90m 

acima do nível do mar. A temperatura local está na média de 27,6º C com precipitação 

pluviométrica anual em torno dos 2.222mm e uma elevada umidade relativa do ar que oscila 

entre 80% e 90% (SILVA et al., 2010). 
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Figura 2 – Localização geográfica e perímetro urbano de Humaitá-AM 

 
Fonte: Moraes, 2017 

Tem uma área total de 33.129,131 km², com uma população de 44.227 pessoas e 

densidade de 1,34 hab/km² segundo dados do censo de 2010. A população estimada pelo IBGE 

para o ano de 2017 é de 53.383 habitantes (IBGE, 2018). Para o intervalo de tempo entre os 

anos de 2000 até 2010, a cidade apresentou uma taxa de crescimento anual na média de 3,04%, 

ao passo que durante o mesmo período para o país essa taxa foi de 1,17%, segundo dados do 

IBGE. 

4.2 Percepção ambiental da população local a respeito de morcegos. 

4.2.1 – Levantamento de dados: Aplicação de questionários 

Os dados referentes ao entendimento pessoal da população de Humaitá a respeito das 

espécies de morcegos presentes na cidade foram coletados através de aplicações de 

questionários, possibilitando em primeiro momento, um levantamento socioeconômico destes, 

com o intuito de se traçar um perfil da parcela da população abordada, seguido de questões a 

respeito de morcegos, sua presença nas casas e quintais, sua importância ecológica e 

necessidade de proteção destes. 
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A amostragem foi não aleatória intencional. A distribuição dos bairros amostrados 

seguiu levantamento de plantas como potencial fitoterápico realizado na cidade por Barreto 

(2015), os bairros amostrados foram: Nova Esperança, Nova Humaitá, São Cristóvão, São 

Domingos Sávio, São Pedro e São Sebastião (FIGURA 3). Para a aplicação dos questionários, 

seguindo-se o padrão de distribuição de bairros com quintais urbanos onde há a presença de 

espécies com potencial fitoterápico cultivados na cidade já catalogados por Barreto (2015). 

Inicialmente, foi realizada uma conversa informal com o representante da residência, na 

qual foram apresentados os objetivos, a metodologia e a relevância do trabalho, sendo 

esclarecido sobre o projeto de pesquisa e convidado a participar. A seleção do entrevistado não 

levou em consideração o gênero, nível de escolaridade ou origem, poderia ser qualquer pessoa 

presente no momento da abordagem. Esse cuidado foi tomado para que a amostragem fosse o 

mais imparcial possível, nesse sentido, mesmo que a pessoa estivesse acompanhada foram 

consideradas apenas as respostas daquele que havia inicialmente se disposto a responder o 

questionário, tratando com observação a parte colocações consideradas relevantes feitas por um 

terceiro. 

Para um melhor entendimento e análise dos dados obtidos com os questionários as 

respostas abertas foram transcritas com o uso de um mesmo conjunto de palavras e agrupadas 

de forma a ficarem categorizadas para serem igualitárias. 

A partir da aplicação de questionários e da avaliação das respostas a respeito da presença 

de morcegos abrigados nas casas e quintais e também da presença de plantas de porte arbóreo 

usadas com finalidade fitoterápica, agendou-se a realização de visitas a esses locais, mediante 

autorização dos donos, para captura de quirópteros e coleta de fezes em busca de sementes. 

Foram realizadas entrevista estruturadas e semi-estruturada, seguindo um roteiro-guia 

padrão e observação direta (ALBUQUERQUE et al., 2008; GIRALDI, HANAZAKI, 2010), 

sendo aplicados um total de 101 questionários em seis bairros do município de Humaitá-AM. 

Em uma estratificação de números de questionários por bairro temos os seguintes números: 

Nova Esperança (13); Nova Humaitá (19); São Cristóvão (19); São Domingos Sávio (16); São 

Pedro (17); São Sebastião (17). Do total de entrevistados que se dispuseram a responder os 

questionários 55 são do gênero feminino e 46 do gênero masculino, não houve recusa por parte 

de abordados para a aplicação dos questionários (GRÁFICO 1). 
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Figura 3 – Representação dos pontos amostrados. Pontos vermelhos indicando locais amostrados 

 
Fonte: Adaptado do Google Maps, maio de 2018 

 

Os dados foram coletados no período de abril de 2018 a maio de 2018. A amostragem 

com os questionários seguiu a proposição de Barbetta (2014), que relata um erro amostral 

tolerável de 10%. Considerando a estimativa do IBGE do censo de 2010, a cidade de Humaitá 

conta hoje com cerca de 53.383 habitantes, portanto, o número amostral de 101 questionários 

aplicados está dentro da margem de erro aceitável para estatística aplicada. 

Tabela 1 - Adequação estatística ao número amostrado da população com margem de 5% 

População 
Margem de Erro Intervalo de confiança 

  

  10% 5% 1% 90% 95% 99% 

100 50 80 99 74 80 88 

500 81 218 476 176 218 286 

1.000 88 278 906 215 278 400 

10.000 96 370 4.900 264 370 623 

100.000 96 383 8.763 270 383 660 

1.000.000+ 97 384 9.513 271 384 664 

Fonte: Adaptado de Moraes 2017 
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4.3 Identificação de espécies arbóreas 

A tomada de informações a respeito da percepção ambiental dos moradores foi realizada 

através da aplicação de questionários que pretendiam também apurar a presença de plantas com 

potencial fitoterápico nos quintais. 

Foram consideradas para análise de dispersão de sementes as plantas com porte 

arbustivo e/ou arbóreo, pelo fato de morcegos frugívoros demostrarem uma tendência maior a 

visitação neste tipo de planta para obtenção de frutos como recurso alimentar (PASSOS et al., 

2003; SATO, 2007). Os tipos de plantas ocorrentes em quintais quanto ao porte em Humaitá, 

foram definidos como arbustivas (A), arbóreas (AR), herbáceas (H) e trepadeiras (T) 

(BARRETO, 2015). 

A escolha das residências nos bairros foi realizada pelo método de amostragem 

sistemática de pontos de amostragem (ALBUQUERQUE et al., 2008), para minimizar a 

possibilidade de os dados obtidos serem viciados ou sofrerem interferência de alguma natureza. 

Partindo da escolha de uma quadra central no bairro, uma vez escolhida, aleatoriamente, a 

primeira residência da quadra para entrevista, o próximo ponto de amostragem escolhido foi 

dez casas após o primeiro ponto e, assim, sucessivamente circundando todo o perímetro da 

quadra (MARCONI, LAKATUS, 2002; GIRALDI, HANAZAKI, 2010). O critério de inclusão 

foi vegetação aparente na área externa da casa, seja na frente, nas laterais ou nos fundos da 

residência, independentemente de serem cultivadas em vasos ou diretamente no solo (PATINO, 

FERREIRA, 2018). As marcações de coordenadas geográficas foram realizadas com o aparelho 

de Sistema de Posicionamento Global (GPS) nas áreas de estudo. 

Para o conhecimento das espécies medicinais, presentes no quintal, com ações 

terapêuticas, levou-se em consideração os relatos dos moradores quanto aos nomes populares 

usados na região, para uma posterior busca pela identificação científica correta até o menor 

nível taxonômico possível. 

Para a classificação hierárquica das plantas foi seguido o sistema APG III utilizado no 

livro Botânica sistemática, guia ilustrado para identificação das famílias de Angiospermas da 

flora brasileira (SOUZA; LORENZI, 2012); e as informações contidas no trabalho de Vásquez 

et al. (2014), etnobotânica de plantas medicinais em comunidades ribeirinhas do Município de 

Manacapuru, Amazonas, Brasil. 

Foi realizado um confronto entre as informações sobre plantas medicinais informadas 

pelos moradores e listas de espécies vegetais utilizadas por morcegos como recurso alimentar 

encontradas em literatura, algumas como o guia de sementes dispersadas por morcegos, de 
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Pereira (2016), tabelas presente nos trabalhos de Lima et al (2016), Verçoza et al (2012), Fabián 

et al (2008), Sato (2007), dentre outros. Essa medida teve a finalidade de afunilar a busca 

convergências entre plantas medicinais e sua relação com morcegos, concentrando nas que 

demonstrassem essa relação. 

Para indicação das categorias de risco de extinção das espécies vegetais, seguiu-se a 

classificação proposta pelo Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora), referência 

nacional em geração, coordenação e difusão de informação sobre biodiversidade e conservação 

da flora brasileira ameaçada de extinção, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro (CNCFlora, 2018). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Estrutura socioeconômica dos entrevistados 

Segundo os dados do censo demográfico do ano de 2010, o município de Humaitá 

apresenta uma quantidade maior de homens, com uma diferença de 2.181 indivíduos em relação 

a mulheres (IBGE, 2010). Porém, durante a coleta de dados o percentual de mulheres 

participando das entrevistas foi maior, 54,46% contra 45,54%. Essa diferença pode ser 

explicada pelo fato de durante a aplicação dos questionários muitos homens se negarem a 

responder as perguntas, mas chamavam um outro membro da casa para a tarefa que na maioria 

das vezes era alguém do sexo feminino. 

 

Gráfico 1 – Porcentagem de participantes por gênero 

 

Fonte: O autor (2018). 

Entre os gêneros houve diferença para algumas questões do questionário, como ter 

sentimentos negativos, atitude ao entrar um morcego em casa, interesse em saber mais sobre os 

morcegos, se são importantes para a natureza e se ações humanas podem proteger morcegos. 

De forma geral, as respostas negativas tiveram um percentual maior entre as mulheres, fica o 

destaque para o maior interesse das mulheres em obter mais conhecimento a respeito de 

morcegos (GRÁFICO 2). 

Para os homens o conhecimento a respeito de morcegos e sua ecologia é algo irrelevante 

e de pouco interesse, fato que também é reforçado pela recusa em participar da pesquisa por 

parte destes. Em alguns casos, os homens abordados nas casas negavam-se responder o 
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questionário, mas não permitiam que este fosse aplicado à um outro membro da família que 

geralmente foi uma mulher. 

Gráfico 2 – Respostas por gênero para cinco perguntas em porcentagem 

 

Fonte: O autor (2018). 

Para a faixa etária dos entrevistados as médias foram tomadas em sete subdivisões que 
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teve maior representatividade foi a faixa entre 36-45 anos que teve representação de 23,76%, 

seguido de 21,78% de moradores com idades entres as faixas 18-25. Em sua maioria, os 

entrevistados são trabalhadores ou estudantes, 84,15%, onde 68,31% se declaram trabalhadores 

e 15,84% declararam ser apenas estudantes. Aqueles que se declararam aposentados, sem 
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Gráfico 3 – Distribuição de indivíduos participantes por idade 

 

Fonte: O autor (2018). 

A porcentagem de moradores não alfabetizados foi baixa em relação ao total de 

indivíduos participantes da pesquisa, não chegou a atingir 6,00% dos entrevistados, mas teve 

valores iguais ao número de pessoas com ensino superior completo. As médias mais elevadas 

ficam a cargo daqueles que possuem ensino médio completo que somam 34,65% e os com 

ensino fundamental incompleto um total de 25,47%. 

Gráfico 4 – Nível de escolaridade dos participantes em % 

 

Fonte: O autor (2018). 
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Quanto ao número de moradores em cada casa a média geral foi de 4,61 pessoas, 

estratificando por bairros temos médias na ordem de: Nova Esperança (4,69); Nova Humaitá 

(4,52); São Cristóvão (5,21); São Domingos Sávio (5,21); São Pedro (3,35); São Sebastião (4,7) 

de pessoas morando em uma casa, números muito próximos de forma geral. 

Em relação à renda familiar mensal houve predominância em todos os bairros de uma 

única faixa de proventos, indicando uma média de ganhos entre 1 e 3 salários mínimos (Valor 

do salário mínimo: R$ 954,00), dado que representa 73,28% do total de entrevistas em uma 

média total de 12,23 casas por bairro amostrado. 

Analisando a média de questionários a porcentagem de casas por bairro a terem essa 

renda mensal ficou acima de 60,00% para todos os bairros, uma média geral de 73,08% por 

bairro, há um destaque para o bairro São Cristóvão que foi o único a apresentar números 

próximos aos 100%, sua média foi de 94,74% das famílias com renda salarial mensal entre um 

e três salários mínimos. 

Gráfico 5 – Média de rendas mensal dos entrevistados 

 

Fonte: O autor (2018). 
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município de algum estado que não faz parte da região Norte, o destaque fica para a região 

Sudeste com 5,94% de registros. 

Nota-se que na parcela da população amostrada existe a predominância de pessoas cujas 

origens são o município e região norte, mesmo o estado com maior contribuição de imigrantes 

faz parte da região norte. Esse fato contribui para que os usos e costumes em relação a meio 

ambiente sejam ainda muito parecidos com os de gerações que viveram anteriormente no local 

(FRAXE, 2009). 

De modo geral, a maioria dos dados socioeconômicos analisados não demostra, existir 

uma relação com o nível de conhecimento sobre morcegos e sua importância para o meio 

ambiente. A diferença fica a algumas perguntas relacionadas a sentimentos quando examinadas 

por gênero, onde as respostas das mulheres tendem a ser mais negativas que as de homens. Uma 

vez que outros trabalhos consultados com percepção ambiental não abordam as temáticas 

escalonadas por gênero, esse critério também não foi adotado aqui. 

5.2 Percepção ambiental a respeito dos morcegos 

Apesar de sensíveis a alterações ambientais, algumas espécies de morcegos demonstram 

grande capacidade adaptativa quando sua área de vida sofre alterações (SILVA, ANACLETO, 

2011; REIS et al., 2017). Esses animais são comumente encontrados em áreas urbanas 

convivendo com o homem em diversos níveis de convivência direta ou indireta (GAZARINI, 

PEDRO, 2013). Em ambientes urbanos esses animais podem estar sujeitos a uma série de 

ameaças que vão desde problemas com a iluminação artificial, até envenenamento por metais 

pesados e morte por ataque da população (VILAR et al., 2016), nas cidades morcegos, além de 

usarem edificações humanas como local de abrigo também se adaptam para utilizar os recursos 

alimentares oferecidos por esse ambiente (PACHECO et al., 2010). 

Mesmos as espécies que não são primariamente frugívoras já foram registradas fazendo 

uso de frutos e sementes com recurso alimentar, contribuindo também para a dispersão dessas 

sementes (SETTE, 2012). 

Para percepção ambiental a respeito da importância de quirópteros a primeira pergunta 

do questionário foi se a pessoa já havia visto um morcego. As respostas positivas somaram 

91,08% e os locais com maior incidência de avistamentos foi na cidade, ou seja, no perímetro 

urbano, destacando-se as dependências das residências dos moradores com 27,27% de registros. 

Os entrevistados afirmam ter pouco conhecimento a respeito de morcegos. Entretanto, 

quando questionados sobre a que grupo animal pertencem os morcegos, sendo apresentados às 

opções, ave, anfíbio, mamífero, réptil ou inseto, a maioria, 64,36%, escolheram a opção 



38 

 

mamíferos. Vale ressaltar que o questionamento foi feito visando não induzir o entrevistado a 

nenhuma das alternativas, apenas assinalando segundo sua resposta, mesmo que essa fosse feita 

em tom de dúvida. 

Gráfico 6 – Opinião dos moradores a respeito da classificação dos morcegos 

 

Fonte: O autor (2018). 
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Gráfico 7 – Distribuição dos indivíduos que responderam mamífero por nível de escolaridade 

 

Fonte: O autor (2018). 

Embora durante o último século no Brasil, muito se tenha avançado no estudo de 
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justificativas, ficam entre as mais comuns, a transmissão de doenças (50,49%), seguido de 

ataques para sugar sangue que foi relatado como motivo de fazerem mal apenas 10,89%, na 

sequência registra-se mordidas (6,93%), transmissão de raiva aparece (2,97%), respostas que 

relatavam mordidas e ato de alimentar-se de sague foram contabilizadas separadamente. Ainda 

assim uma grande parcela dos entrevistados considera que os morcegos são importantes para o 

meio ambiente atuando como controladores de pragas, dispersores de sementes principalmente. 

As respostas negativas para essa questão somaram 13,86%. 

Os participantes não conseguem estabelecer uma ligação entre os serviços ecológicos 

desenvolvidos por esses animais com o bem-estar geral de populações humanas, uma vez que 

esses serviços foram citados pelos próprios entrevistados. É de igual forma interessante 

perceber que esse conflito também se manifesta se relacionarmos a aceitação dos serviços 

ambientais realizados pelos quirópteros com os sentimentos expressos pelos entrevistados ao 

serem indagados a respeito de suas reações no momento em que pensam em um morcego. 

Em trabalho realizado com alunos do ensino médio Andrade e Talamoni, 2015, notaram 

haver falta de conhecimento por parte dos alunos a respeito do papel ecológico dos morcegos e 

suas interações com o meio, apesar de estes terem afirmado que conheciam morcegos, os 

autores destacam ainda que a mídia contribui para a difusão de informações errôneas a respeito 

do grupo. 

Por outro lado, os resultados obtidos em trabalho com agricultores sobre a importância 

de quirópteros para conservação de mata ciliar, em uma região que já é alvo de ações de 

educação ambiental, revelaram que esses agricultores conseguem relacionar presença de 

morcegos com a conservação das matas ciliares (MARQUES, ORTÊNCIO FILHO, JUNIOR, 

2011) 

A maioria dos sentimentos relatados foram negativos (58,41%), seguidos de 

sentimentos neutros (37,62 %) e positivos (2,97%), o número de sentimento contraditórios 

relatados foi praticamente nulo (0,99%). Entre os sentimentos negativos destacam-se medo, 

nojo, e receio de doenças, respectivamente, em muitos casos os entrevistados não souberam 

explicar o porquê do medo, apenas o sentem. 

A análise destes dados permite concluir que, os sentimentos refletem o imaginário 

popular e a forma como os mitos existentes em torno do grupo estão aprofundados na mente 

das pessoas, como acreditar que eles são cegos, amaldiçoados e únicos transmissores de raiva 

(SILVA, MANFRINATO, ANACLETO, 2013; JUNIOR et al., 2017). 

Contribui para esse panorama e sua perpetuação a persistência da forma superficial e 

muitas vezes equivocadas que as informações a respeito de morcegos são passadas para a 
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sociedade. Temas ou características restritas às algumas espécies, famílias ou subfamílias são 

retratados de forma generalizada para todos os morcegos, com a hematofagia exclusiva da 

subfamília Desmodontinae mas em muitos livros e panfletos destacada apenas como hábito 

alimentar de morcegos (SILVA, MANFRINATO, ANACLETO, 2013; RANUCCI et al., 

2014), outra informação difundida de forma errônea é a da estratégia de hibernação adotada por 

espécies de clima temperado, o que não ocorre com morcegos brasileiros (BARREIRO; 

ORTÊNCIO FILHO, 2016). 

 

Gráfico 8 – Distribuição do número de respostas para pergunta - Sentimento em relação aos morcegos 

 

Fonte: O autor (2018). 
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O uso de espécies vegetais para afugentar os morcegos, impedindo que eles entrem em 

casa ou terreno, foi evidenciado, sendo relatado o uso de tiririca (Cyperus rotundus L.). É 

destacado por estes, que estas medidas são alternativas eficazes que não trazem danos aos 

animais. 

Ao correlacionarmos o perfil socioeconômico dos entrevistados que relataram ter 

sentimentos positivos em relação aos morcegos, é possível encontrar dados convergentes, pois 

estes têm idades entre 14 e 25 anos, são estudantes e têm o entendimento que todos devem ser 

responsáveis por cuidar do meio ambiente. No tratamento com os morcegos todos declaram que 

o melhor a ser feito em caso de os animais entrarem em casa é o afugentamento, mas se eles 

usarem alguma parte do quintal como abrigo, não se deve perturbá-los. Em relação aos cuidados 

de convivência com esses animais, foi evidenciado o cuidado por conta de serem portadores de 

agentes nocivos ao homem, mas ao mesmo tempo foi reconhecido que tais animais são 

importantes para a natureza e processos ecológicos, atuando como controladores de pragas, 

dispersores de sementes e polinizadores. 

Trabalhos de educação ambiental para sensibilizar a população são essenciais para se 

obter esse tipo de resultado de uma população, as intervenções se mostram em muitos 

momentos eficazes em surtir o efeito de desmistificar o universo dos morcegos (REGO et al., 

2015; DA SILVA; BARROS; SILVA-FORSBERG, 2017; DA SILVA et al., 2017). 

Quanto aos hábitos alimentares dos quirópteros, não poucos foram os entrevistados que 

responderam que um dos perigos de se lidar com morcegos ou o motivo de eles fazerem algum 

mal ao ser humano é o fato de esses animais se alimentarem de sangue e que podem sugar as 

pessoas. Em contrapartida, os entrevistados que deram tais respostas, quando indagados se têm 

conhecimento do tipo de alimento que morcegos utilizam, escolheram outras alternativas que 

não a hematofagia. Indicaram que são estritamente insetívoros, frugívoros ou ainda possuem 

ambos os hábitos alimentares, mas não estritamente hematófagos. Para esse tipo de alimentação 

foram observados 22,77% de registros. Que morcegos são estritamente hematófagos, foram 

respostas recorrentes no trabalho de Marques et al, (2011), realizado com alunos de uma escola 

pública, também para Da Silva et al., (2017), diferente de Junior et al (2017) em que a 

hematofagia aparece em 10,00% das respostas. 

Hematofagia associada a outros tipos de alimentação para os morcegos foi registrada 

57,42% das respostas vezes durante a tomada de dados, frugivoria associada às demais formas 

de alimentação tem uma frequência de 35,64% vezes e, de forma restrita 10,89% dos registros. 

São 21 registros para alimentação insetívora associada às demais e seis vezes para estritamente 

insetívoro. Fica evidente que a frugivoria é a mais citada ao pelos entrevistados. 
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Os primeiros relatos a respeito de morcegos brasileiros, que datam dos anos de 1557, 

1578 e 1587, davam especial ênfase ao fato de existir aqui espécies hematófagas (REIS et al., 

2017; PERACCHI, 2016), o pensamento comum de que morcegos são criaturas associadas a 

fatos ruins também é evidente se observarmos a nomenclatura taxonômica de algumas espécies, 

como Vampyrum spectrum (Linnaeus, 1758), animal primariamente carnívoro que não faz uso 

de sangue com recurso alimentar, mas seu nome faz referência a esse tipo de alimentação 

(NAVARRO, WILSON, 1982). 

Ainda no contexto de guilda alimentar dos quirópteros, alguns dos entrevistados 

afirmaram que os riscos advindos da interação humana com morcegos e destes com o ambiente, 

são oriundos do fato de estes animais se alimentarem de sangue. Quando perguntados sobre os 

serviços ambientais exercidos por eles, apontaram dispersão de sementes e polinização como 

atividades benéficas do grupo, além do controle de pragas. Essa declaração é uma contradição 

com a afirmação anterior de alguns entrevistados que declararam que apenas por se alimentar 

de sangue trazem malefícios para o ambiente. 

Mais uma vez observa-se uma confusão por parte dos entrevistados a respeito dos 

quirópteros, essas disparidades podem ser explicadas pela falta de divulgação apropriada das 

informações sobre a biologia desses animais. Pinheiro et al. (2018), demostraram que existe 

mudança na percepção da população a respeito de morcegos após ações que tragam informação 

precisa, revelando uma eficácia desse procedimento. 

Quanto ao tipo de doença transmitida por eles raiva, não é a doença mais presente na 

maioria das respostas dadas pelos moradores, surge apenas em 1,98% das respostas, quatro 

moradores afirmam que somente algumas espécies de morcegos podem fazer algum tipo de 

malefício ao homem de forma natural ou se manipulados e apenas 0,99% dos entrevistados 

afirmou que as únicas espécies capazes de causar mal aos humanos são as de hábito hematófago. 

O registro de raiva como principal doença relatada a ser causada por morcegos é uma 

ideia difundida entre uma grande parcela de pessoas, de que todos os morcegos causam raiva 

ao menor contato com humanos por serem todos hematófagos (MARQUES et al., 2011; DA 

SILVA et al., 2017). Visão que não foi verificada durante este trabalho, a maioria dos 

moradores afirmaram apenas que são transmissores de doenças sem saber exemplificar quais. 

Alguns entrevistados demonstraram possuir algum nível de conhecimento a respeito de 

quirópteros e sua ecologia. Um total de 35,64% dos interlocutores relatou ter adquirido ao 

menos parte desse conhecimento no ambiente escolar, além de TV, internet e outros, destes, 

52,77% têm algum nível de participação no ensino médio. Aqueles que assinalaram adquirir 
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conhecimento sobre morcegos apenas na escola foram 21,78% pessoas, 86,36% ou possuem o 

ensino médio completo os têm vivencias com este ambiente ainda que não tenham concluído. 

Uma das questões abordadas nos questionários, procura elucidar o nível de interesse da 

população em adquirir maior gama de conhecimento sobre o grupo dos quirópteros. Como 

resultados dessa pergunta, temos uma maioria dos entrevistados, 63,36%, afirmaram que 

gostariam de receber mais conhecimento a respeito do grupo, os demais não fazem questão de 

receber esse tipo de informação ou instrução. Para eles, os motivos do desinteresse são diversos, 

e muitos desses motivos são os mesmo que fazem com que as pessoas evitem locais com a 

presença de morcegos. Receio, medo e receio de contrair doenças. 

O conjunto de resultados apresentados acima reforça que não apenas o ambiente escolar 

deve ser alvo de ações sensibilizadoras como essas ações devem ser expandidas para abranger 

uma gama maior da sociedade. Embora seja o ambiente escolar ideal para se dar início a ações 

que visem aproximar a população dos morcegos (RANUCCI et al., 2014; REGO et al., 2015). 

Uma das perguntas do questionário era “Você já ouviu falar em preservação ou 

conservação ambiental?”. Quando indagados a esse respeito os entrevistados, em sua maioria 

deram uma resposta afirmativa a respeito de já ter ouvido ou lido algum dos dois termos, mas 

não foram capazes de discorrer a respeito do que estes significam de forma mais clara ou mesmo 

extensa. Geralmente a resposta que davam é que é tudo o que nos rodeia, o local onde vivemos 

ou local onde vivem animais e plantas, 9,90% dos entrevistados não souberam explicar o que 

seria meio ambiente ou não quiseram expressar opinião. 

Tratando ainda a esse respeito, questão a questão aborda também quem tem a 

responsabilidade de cuidar do meio ambiente, quem são os responsáveis por mantê-lo? Essa 

responsabilidade foi atribuída com exclusividade aos governantes, órgãos ambientais ou 

pessoas que trabalham na área por 7,92% dos entrevistados. Enquanto que o restante tem como 

concepção que essa é uma tarefa de todos. 

Isso demonstra que mesmo que muitos participantes não tenham um conceito de meio 

ambiente formado de forma clara, há um conhecimento e uma certa consciência do que é e qual 

a sua importância para a vida humana. Dessa forma, o ambiente escolar é um terreno fértil para 

se dar início à realização de palestras, aulas elucidativas e outras ações com o intuito de 

desconstruir as informações errôneas sobre morcegos que circulam na sociedade e para 

sensibilização ambiental podendo atingir jovens e adultos (RANUCCI et al., 2014). É o que foi 

demonstrado por Da Silva et al (2013) em um trabalho de intervenção realizado no com alunos 

do ensino fundamental, que passaram a demonstrar uma concepção diferente após a 

intervenção. 
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5.3 Plantas com potencial fitoterápico 

Gomes e Lima (2017) apontam um número de 84 espécies de plantas usada 

medicinalmente no município de Humaitá – AM, sendo comercializadas de variadas formas. 

Ressaltam que muitas espécies são de origem na floresta amazônica, o que facilita a obtenção 

e cultivo das mesmas. Dentre as famílias vegetais registradas Asteraceae e Lamiaceae, espécies 

arbóreas, tiveram maior representatividade. Resultado que corrobora com dados de Lima 

Duarte – MG em 2012, onde também estas duas famílias foram destaque no uso medicinal. 

No que diz respeito à presença de plantas medicinais nos quintais dos questionados, um 

total de, 41,58% das pessoas afirmaram não possuir ou não têm conhecimento de que pode ser 

utilizado com fim terapêutico, nenhum tipo de planta medicinal em sua área, 4,95% afirmaram 

possuir plantas com finalidade medicinal, mas não informaram que tipo de vegetal está presente 

em sua propriedade, 23,76% não deram informação a respeito da presença ou ausência de 

plantas fitoterápicas em seus quintais. A quantidade de informantes positivos para presença de 

plantas medicinais em casa foi de 34,65%, dentro do universo total, 29,70% dos entrevistados 

informaram que tipo de planta presente em seus quintais é usada como medicinal. 

O trabalho de Ethur et al. (2011), obtiveram um percentual de 55,00% (n=183), de 

entrevistados que faziam uso de plantas medicinais e as cultivavam em suas casas, o total de 

pessoas que afirmaram fazer uso de fitoterápicos foi de 71,00%. Nota-se uma similaridade no 

que diz respeito a ser o número daqueles que cultivam plantas medicinais em casa menor que a 

metade dos entrevistados. 

Tratando as informações recebidas dos participantes quanto a que espécies são 

cultivadas e têm finalidade medicinal, excluindo as que se repetiam e chegou-se a um número 

de 28 tipos diferentes (TABELA 2). 

A comparação realizada entre os dados obtidos na aplicação dos questionários com listas 

de espécies vegetais utilizadas por morcegos como recurso alimentar, levando em maior 

consideração àqueles utilizados por animais frugívoros e nectarívoros, uma vez que são os que 

comumente utilizam plantas como fonte de alimento (SILVA, 2012; VERÇOZA et al., 2012), 

mostrou-se pouco promissora quanto a interação de morcegos com as espécies vegetais 

medicinais cultivadas pelos entrevistados. Uma vez que essas informações foram tomadas a 

partir dos próprios moradores e estes não observaram visitação de morcegos às plantas 

cultivadas. 

No trabalho de Barreto (2015) nos seis bairros amostrados foram registradas 84 espécies 

de plantas com uso fitoterápico, desse montante 11 são de porte arbóreo ou arbustivo, são elas: 
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Abacateiro (Persea americana Mill.), Algodão branco (Gossypium hirsutum L.), Algodão roxo 

(Gossypium sp. L.), Azeitoneira (Syzygium cumini L.), Capeba (Piper marginatum Jacq.), Coco 

(Cocos nucifera L.), Laranjeira (Citrus sp.), Limão (Citrus sp.), Noni (Morinda citrifolia L.), 

Picão (Bidens alba L. (DC)) e Sara-tudo (Justicia acuminatissima Miq.). 

Destas, três foram indicadas pelos moradores como presentes em seus quintais durante 

as aplicações de questionários para esse trabalho, Algodão roxo (Gossypium sp.), Capeba (Piper 

marginatum L.) e Laranja (Citrus sp.). Segundo literatura consultada, não há registro de os 

frutos das três espécies serem utilizadas como recurso alimentar por morcegos (FABIÁN et al., 

2008; VERÇOZA et al., 2012; LIMA et al., 2016; PEREIRA, 2016), de forma que a princípio 

parece não haver uma contribuição para a dispersão por parte de quirópteros para essas três 

espécies. 

A espécie popularmente conhecida como Capeba (Piper marginatum L.), família 

Piperaceae, apesar de não figurar em nenhuma das listas de espécies de plantas consumidas por 

morcegos consultadas, faz parte da uma família em que diversas espécies têm um alto grau de 

interação com morcegos. Nessa interação, as plantas servem de fonte de alimento para os 

animais que lhe fornecem em troca a atividade zoocórica (SATO, 2008; LIMA et al., 2016). 

Durante a aplicação dos questionários houve um único registro da presença dessa espécie em 

quintais, e neste local não foi observada pelo morador entrevistado a visitação de morcegos 

nem ao quintal nem à planta em si. É necessária a realização de visitas com a finalidade de 

observar e confirmar a não visitação dos animais à planta ou registrar a frequência de visitação 

caso essa ocorra. 

Sendo essa uma família em que algumas espécies são pioneiras, a importância de se 

aprofundar estudos de correlação entre a espécie e dispersores é de fundamental importância 

para o entendimento da relação animal-planta e conservação ambiental (CARVALHO, 2008; 

EVANGELISTA, ORTÊNCIO-FILHO, 2015). 

Foram levantadas através da aplicação dos questionários para percepção ambiental, o 

total de 28 tipos diferentes de plantas que segundo os moradores entrevistados são usadas para 

fins medicinais, incluindo as três já mencionadas (TABELA 2), os quais não são visitados por 

quirópteros para obtenção de alimentos segundo relato dos entrevistados. 
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Tabela 2 – Espécies vegetais relatadas pelos moradores. (A = Arbustivo; AR = Arbóreo; H = Herbáceo; NE = 

Espécie não avaliada; VU = Vulnerável) 

Família/Espécie Nome Popular Porte Avaliação de risco 

Acanthaceae       

Justicia pectoralis Jacq. Mutuquinha H NE 

Amaryllidaceae       

Allium cepa L. Cebola H - 

Amaranthaceae       

Chenopodium ambrosioides L. Mastruz H NE 

Anacardiaceae       

Anacardium occidentale L. Cajú AR NE 

Asteraceae       

Tanacetum vulgare L. Caatinga de mulata H NE 

Bignoniaceae       

Fridericia chica (Humb. & Bonpl.) B. Verl. Crajirú H NE 

Euphorbiaceae       

Jatropha gossypiifolia L. Pião roxo A NE 

Fabaceae       

Caesalpinia ferrea Mart. Jucá AR NE 

Cassia sp. L. Sene H NE 

Lamiaceae       

Ocimum americanum L. Manjericão H NE 

Ocimum campechianum Mill. Alfavaca A NE 

Plectranthus barbatus Andrews Boldo H - 

Mentha arvensis L. Hortelã H NE 

Lecythidaceae    

Bertholletia excelsa Bonpl. Castanheira AR VU 

Malvaceae    

Gossypium sp. Algodão A NE 

Meliaceae    

Carapa guianensis Aubl. Andiroba AR NE 

Piperaceae    

Piper marginatum AUTOR  Capeba A NE 

Poaceae    

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Capim santo H NE 

Cymbopogom sp. Citronela H NE 

Rosaceae    

Rosa sp. Rosa A NE 

Rutaceae    

Citrus sp. Laranjeira A - 

Citrus sp. Lima A - 

Ruta graveolens L. Arruda H NE 

Sapindaceae    

Toulicia guianensis Aubl. Mucuraca H NE 

Verbenaceae    

Lippia alba (Mill.) N.E.Br. Erva cidreira A NE 
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Lippia sp. Capim cheiroso - NE 

Xanthorrhaceae    

Aloe vera (L.) Burm. F. Babosa H NE 

Zingiberaceae    

Zingiber officinale [Willd.] Roscoe Gengibre H NE 

Fonte: O autor (2018). 

O total de espécies levantadas para esse trabalho em 101 visitas representam 33,33% do 

número de espécies levantado por Barreto (2015) em 115 entrevistas, o que demonstra que a 

amostragem se deu de forma aleatória. 

A evolução conjunta com morcegos para garantir dispersão e polinização é um 

acontecimento exclusivo da América do Sul (VERÇOZA et al., 2012; CAVALHEIRO et al., 

2013). As plantas alcançam essa relação com os morcegos da família Phyllostomidae onde estão 

inclusas muitas espécies frugívoras e nectarívoros, que são os responsáveis por esse papel 

(BOCCHESE et al, 2007; BRUSCO, TOZATO; 2009). 

Esse tipo de relação evolutiva entre morcegos e plantas se dá não apenas na interação 

dos animais com os frutos, como destas com espécies nectarívoras, que realizam durante o 

período noturno o mesmo serviço ambiental desenvolvido por insetos e aves no período diurno, 

mas aqui algumas plantas têm adaptação exclusiva para interagir com quirópteros (BEZERRA, 

2003; MARTINS; TORRES; DOS ANJOS, 2014; LIMA et al., 2016). 

Essa condição denota aos morcegos nectarívoros também o status de mantenedores de 

florestas e importante participação nos processos de recuperação de áreas degradadas, 

principalmente os representantes da família Glossophaginae, primariamente nectarívoros 

(SATO et al., 2008; VERÇOZA et al., 2012; LIMA et al., 2016), dessa forma preservar as 

espécies de morcegos dessa família é também conservar as espécies vegetais que delas 

dependem para sua polinização. 

5.3 Morcegos nos relatos do saber popular 

Neste tópico trataremos de destacar alguns relatos e curiosidades que foram observados 

ao longo da aplicação dos questionários e podem enriquecer a discussão a respeito da visão que 

a população ou parte dela tem em relação a esses animais. São informações que a princípio não 

foram contempladas durante a elaboração dos questionários, mas ao serem relatadas pelos 

participantes achou-se por bem anota-las. 

Morcegos não nascem morcegos. Segundo o relato de três moradores morcegos são 

animais que se geram na natureza a partir de um animal já existente. O animal original em 

questão são os ratos, que na visão dos entrevistados quanto não são mortos em um momento 
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jovem de seu ciclo de vida e se ficarem velhos o suficiente se transformam em morcegos 

desenvolvendo assas e modificando a forma do resto. Entres os três moradores, dois têm idade 

entre 56 e 65 anos e o terceiro entre 18 e 25 anos de idade, destes apenas um declarou-se não 

alfabetizado os demais receberam instrução de nível fundamental e médio. 

Esse tipo de relato não é algo exclusivo do município de Humaitá ou novo, mas sim um 

mito recorrente em torno dos quirópteros. Expedições de campo em que se convive com 

comunidades tradicionais ou pessoas oriundas desta, é comum ouvir esse topo de relato, alguns 

trabalhos de opinião a respeito de morcegos também indicam esse mito (AUGRAS, 1979, 

SILVA, MANFRINATO, ANACLETO, 2013; JUNIOR et al., 2017). Ressalto que fui 

interlocutor de histórias como essas algumas vezes e um delas a pessoa afirmou ter presenciado 

o processo de transformação. O nome comum dado aos animais representantes da ordem 

Chiroptera traz uma associação com ratos, já que morcego deriva de termos latinos muris (rato) 

e coecus (cego), difundindo dois equívocos em relação a esses animais, que são ratos alados e 

que são cegos (REIS et al., 2017). 

O folclore que permeia a vida dos morcegos no país, a má reputação que esse folclore 

denota a eles e consequentemente as várias interpretações errôneas a respeito da ecologia, 

importância ambiental e modo de vida desses animais pode se tornar um grande empecilho para 

a conservação da ordem (REGO et al., 2015). Educação ambiental é o caminho para mudar esse 

pensamento sensibilizar as pessoas a estarem abertas para ações que colaborem com a 

conservação da vida silvestre, nesse caso em especial dos morcegos (REGO et al., 2015; DA 

SILVA et al., 2017). 

Fato interessante notado a respeito dos três entrevistados que afirmaram ter sentimentos 

positivos em relação aos morcegos, dois rapazes e uma moça, a moça declara ter tais 

sentimentos porque gosta desses animais e os considera bonitos. Ela foi uma das poucas pessoas 

que relatou todos os hábitos alimentares de morcegos, denotando a importância de informações 

bem divulgadas para conhecimento do público (DA SILVA, BARROS, SILVA-FORSBERG, 

2017). 

Já a fala dos rapazes houve uma associação feita entre os animais e a figura do 

personagem “Batman”. O que mostra ou reafirma a importância da difusão de informações 

através dos meios de comunicação, uma vez que no passado morcegos hematófagos receberam 

o nome de vampiros em homenagem a lenda dos mortos-vivos que se alimentavam de sangue 

da Europa Central muito difundida para o mundo a partir do ano de 1837 pelo romance 

intitulado Drácula que em um breve momento estabelece uma relação entre morcegos e 
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vampiros, mas que foi suficiente para que praticamente todos os morcegos hoje sejam 

associados de forma natural ao hábito da hematofagia (AUGRAS, 1979; REIS et al., 2017). 

Chiroptera é uma das ordens animais com maior índice de lendas, mitos e relatos 

macabros lidados a ela, se não for a maior. Durante a coleta de dados algumas situações dessa 

natureza foram expostas, como relatos de pessoas mortas por morcegos. Uma das entrevistadas 

relatou que morcegos matam através da mordida, que ao morder uma pessoa, essa pessoa vai 

morrer, e que já ouviu a história de uma senhora que foi morta por um morcego na estrada. 

O preconceito em torno dos morcegos tende a aumentar caso inverdades continuarem a 

ser transmitidas em meio as pessoas, parte do papel de divulgar informações se não erradas, ao 

menos incompletas se deve a mídia (PINHEIRO et al., 2018). Esse tipo de informação faz com 

que a percepção se torne fantasiosa e distorcida, reforçando o folclore negativo que permeia o 

grupo (BRUNO, KRAEMER, 2010; SILVA, MANFRINATO, ANACLETO, 2013.) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de morcegos serem reconhecidamente agentes dispersores de sementes, 

principalmente espécies frugívoras, os dados deste estudo parecem apontar para a não relação 

entre esses animais e a dispersão de espécies vegetais de porte arbóreo e arbustivo usualmente 

tidas como fitoterápicos no município de Humaitá-AM. Uma vez que as espécies fitoterápicas 

levantadas nos quintais urbanos do município não são citadas em literatura como fonte de 

recurso alimentar por morcegos. 

Mas vale ressaltar que eles têm fundamental papel nos processos de recuperação de 

áreas degradadas e regeneração de ambientes florestais, pois fazem uso de espécies vegetais 

pioneiras para se alimentar garantindo assim, se não uma melhora na taxa de germinação dessas 

espécies, uma maior cobertura de área geográfica no quesito dispersão de sementes. 

A parcela da entrevistada da população do município de Humaitá-AM demonstrou 

possuir um entendimento a respeito do gruo Chiroptera, mas parte desse conhecimento está 

atrelado a mito e crendices difundidas ao longo de gerações. Também foi possível notar que um 

montante dos participantes da pesquisa demonstra ter algum tipo de receio em relação à 

morcegos mas não sabe exatamente o porquê de tal sentimento. 

Nota-se aqui o que pode ser considerado ao mesmo tempo uma necessidade e uma 

possibilidade, a criação, implementação e desenvolvimento de um programa de ações sociais 

voltada para levar maior conhecimento aos cidadãos a respeito de morcegos e o meio ambiente. 

A realização de ações educadoras e sensibilizadoras para a importância da manutenção e 

preservação de espécies de morcegos no perímetro urbano da cidade de Humaitá, bem como o 

seu entorno, se mostra uma porta aberta ao analisarmos os resultados desse trabalho, uma vez 

que o interesse por conhecer mais sobre morcegos foi expresso pelos moradores entrevistados. 

Para que o efeito de sensibilizar a população seja alcançado pode-se firmar parcerias 

com as Secretarias estadual e municipal de educação. E a partir deste ponto traçar tarefas de 

formação continuada com os alunos, com o objetivo de tornar os alunos não apenas cidadãos 

conscientes, mas também multiplicadores do conhecimento e conservação de quirópteros.  

É preciso realizar a implementação de Programas de Educação Ambiental integrados 

com a finalidade de esclarecer sobre a importância desses animais para ecologia e economia. 

Uma vez que em diversos casos morcegos são vistos como pragas urbanas e comparados a 

baratas e roedores. Esse tipo de trabalho já vem sendo feito por alguns grupos de estudos com 

morcegos, e estão demonstrando bons resultados no que tange a sensibilizar a população ou 

parte dela. 
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Destaque-se que há a necessidade de se realizar trabalhos de natureza elucidativa a 

respeito da importância de morcegos, estes são de fundamental importância para prevenir 

percepções errôneas a respeito do grupo, o que ajuda na sua manutenção e previne contra atos 

de vandalismo contra seus abrigos e indivíduos. 

A concepção ambiental começa a ser construída nas crianças a partir de seu nascimento 

e se estende para a sala de aula, momento/local em que os conceitos científicos são de forma 

sistematizada ao longo do processo de ensino e aprendizagem por elas vivenciado. Assim elas 

formam suas concepções a partir de suas vivências pessoais na escola e família e sua própria 

interação com o meio ambiente. Torna-se preciso então garantir que essa interação seja o mais 

salutar possível. 

É necessário ainda, a realização de um levantamento das espécies de morcegos presentes 

no município de Humaitá e Sul do Amazonas, bem como formação de assembleias, estrutura 

de comunidades e de suas populações, pois existem lacunas nesse sentido, para o estado e o Sul 

da Amazônia, incluindo o estado vizinho, Rondônia. 

Deve-se avaliar a riqueza de espécies de quirópteros frugívoros e seu papel nos 

processos de dispersão de sementes de espécies vegetais com potencial fitoterápico, assim como 

buscar informações com população local com relação a sua convivência com esses animais. 

Uma vez que espécies nectarivoras também contribuem para a manutenção de espécies 

vegetais das quais se alimentam, fazendo o trabalho de polinização destas. É necessário realizar 

estudos com essas espécies de morcegos a fim de reconhecer suas contribuições para a 

manutenção dos ambientes naturais e das plantas com potencial fitoterápico. 
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8. APÊNDICES 

8.1 Apêndice 1 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA 

 

Informante nº ...........                                                                                  Data ................ 

Rua ...................................................   nº ...........   Ponto de referência.............................. 

 

1 - DADOS SOCIOECONÔMICOS 

Nome.................................................................................................................................. 

Gênero: (  ) Feminino    (  ) Masculino 

Cor ou raça: (  ) Branco (  ) Negro (  ) Pardo (  ) Oriental 

Religião: ............................................................ 

Data de Nascimento: ........./........./............. 

Idade: 14-17 (  ) 18-25 (  )  26-35 (  )  36-45 (  )  46-55 (  )  56-65 (  )  >66(  ) 

Estado civil: ............................................... 

Ocupação/profissão: ....................................................................................................... 

 

Naturalidade: ................................. 

Comunidade de origem: ..................................... 

Comunidade de origem dos pais e avós: ...........................................................  

Tempo que reside em Humaitá: ............... 

Motivo de mudança para Humaitá: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

Origem/locais onde o entrevistado morou: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

Escolaridade: 

( ) Não alfabetizado 

( ) Ensino Fundamental  ( ) incompleto ( ) completo 

( ) Ensino Médio   ( ) incompleto ( ) completo 

( ) Ensino Superior   ( ) incompleto ( ) completo  

 

Principal fonte de renda: 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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Outras fontes de renda: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Renda familiar mensal (salário mínimo):  

(  ) menor que 1 salário (   ) 1 a 3 salários (   ) 4 a 5 salários (   ) acima de 5 

salários 

 

Número de moradores da residência:  ............. 

 

 

2 – PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

O senhor (a) já viu algum morcego? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Caso sim, onde? 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

O que é um morcego (A qual grupo pertence)? 

(   ) Ave (   ) Anfíbio (   ) Mamífero  (   ) Réptil (   ) Inseto 

 

Quando você pensa num morcego, o que você sente? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

(   ) Sentimentos negativos  (   ) Sentimentos positivos 

(   ) Sentimentos contraditórios (   ) Sentimentos neutros 

 

Como é o ambiente entorno de sua casa? E seu quintal? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

É frequente encontrar morcegos na sua casa ou quintal? 

( ) Sim  ( ) Não 

 

A sua casa é abrigo de morcegos? 

( ) Sim  ( ) Não 

No seu ponto de vista, o que deve ser feito? 
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.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Qual atitude é tomada quando entram em casa? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

O seu quintal é abrigo de morcegos? 

( ) Sim  ( ) Não 

 

Caso sim, qual o tipo de abrigo é usado pelos morcegos? 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

No seu ponto de vista, o que deve ser feito? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

O(a) senhor(a) evita os locais onde os morcegos estão presentes? 

( ) Sim  ( ) Não 

Caso sim, por quê? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Você acredita que eles fazem mal para o homem? Por quê? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Você sabe de que os morcegos se alimentam? 

( ) Sim  ( ) Não 

( ) Frugívoros  ( ) Carnívoros ( ) Hematófagos 

( ) Insetívoros   ( ) Nectarívoros ( ) Outros elementos 

 

O que é para você “o meio ambiente”? Quem deve cuidar dele? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Os morcegos são importantes para “o meio ambiente” (natureza)? Por quê? 



64 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

( ) Dispersão de sementes ( ) Polinização ( ) Controle de pragas 

( ) Outros 

 

Quintais com maior quantidade de árvores ou próximos a locais arborizados podem 

atrair morcegos? Por quê? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Algumas espécies de morcegos estão ameaçadas de extinção. Você acredita que suas 

atividades podem ajudar a manter/preservar as espécies de morcegos na região que você 

mora? Por quê? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Como adquiriu conhecimento sobre os morcegos? 

( ) Televisão ( ) Internet ( ) Escola ( ) Família e amigos 

  ( ) Outros 

 

O(a) senhor(a) gostaria de saber mais sobre morcegos? 

( ) Sim  ( ) Não 

 

Você já ouviu falar em preservação ou conservação ambiental?  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

Você sabe se existe uma Lei que autoriza ou que proíbe capturar ou matar animais 

silvestres sem autorização? É crime matar animais silvestres? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

Existem plantas medicinais no seu quintal? Caso sim, quais? Já viu morcegos visitando 

essas plantas? 

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................  
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8.2 Apêndice 2 
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