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INTRODUÇÃO

A ordem Chiroptera que compreende os morcegos consiste em um dos grupos

mais antigos, especializados e diversificados de mamíferos placentários do

mundo, com cerca de dezoito famílias, das quais, nove são conhecidas no

Brasil,contemplando sessenta e quatro gêneros e cento e sessenta e sete

espécies. Para o Estado de São Paulo, setenta e nove espécies estão

catalogadas. As variações de espécimes de morcegos registrados em território

nacional apontam uma diversidade de hábitos alimentares. Os morcegos podem

ainda apresentar grande aptidão nos estudos de disrupção de habitat, sendo ainda

ferramentas de grande potencial para estudos de diversidade, das interações

competitivas e de respostas em estudos de flutuações do ambiente, tanto pela

abundância quanto pelo número de espécies coexistindo em uma mesma área.

OBJETIVOS

 Caracterizar a Chiropterofauna presente no município de Campinas, São Paulo. 

 Elaborar um livreto com as principais características como contribuição para

profissionais, estudantes e pessoas interessadas no estudo dos Chiroptera

METODOLOGIA

Após o trabalho de caracterização de fauna estabelecido em parceria com a

prefeitura municipal, pode-se registrar 23 espécies de morcegos ocorrendo em

Campinas, São Paulo. Este livreto tem como objetivo compartilhar as espécies que

foram observadas na área de estudo, divulgar informações sobre estes animais e

auxiliar a conservação desta fauna.

Para a classificação e caracterização das espécies elaborou-se um extenso

levantamento bibliográfico sobre o tema, orientado por leitura investigativa e eletiva

de artigos científicos, livros acadêmicos, dissertações de mestrado e teses de

doutorado diretamente concernentes ao tema, não sendo estipulado qualquer tipo

de restrição relacionado ao período de busca e consulta dos materiais

bibliográficos
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