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#CMBT2 II Conferência dos Morcegos Brasileiros no Twitter
9H | Nádia Sabchuk - @nsbchk - #CMBT2 #Dieta
Dieta e partição de recursos alimentares por morcegos frugívoros em fragmentos urbanos
de floresta tropical do Sul do Brasil

10H | Maria Lucas - @MarrelliStela - #CMBT2 #Dieta
Representatividade da dieta de morcegos plantívoros tropicais em bases de dados
moleculares

11H | Marcos Faustino - @morcegosdosul - #CMBT2 #EcoAbrigos
Revisão sobre o uso de abrigos por morcegos em biomas brasileiros: o que sabemos?

12H | Lucas Carneiro - @l__carneiro - #CMBT2 #EcoPop
Dinâmica populacional do morcego Carollia perspicillata: adaptabilidade em face a
mudanças ambientais

14H | William Carvalho - @WMustinCarvalho - #CMBT2 #EcoComun
Padrões e fatores determinantes da diversidade de morcegos filostomídeos em ilhas
continentais da costa sudeste do Brasil

15H | Vinicius Castro - @Viniussssssss - #CMBT2 #EcoComun
Morcegos da Mata Atlântica do Paraná

18h
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Flying fox hunting and trafficking: Opportunities
for mitigating threats and challenges that lay ahead

SUSAN TSANG
Research Associate, Philippine National Museum of
Natural History & American Museum of Natural
History; Biodiversitas Global LLC
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#CMBT2 II Conferência dos Morcegos Brasileiros no Twitter
10H | Ana Martins - @Ana__Martins - #CMBT2 #EcoComun
A heterogeneidade ambiental e a disponibilidade de água moldam a estrutura das
assembleias de morcegos filostomídeos (Mammalia: Chiroptera) no nordeste da Amazônia

11H | Marcelo Ferreira - @Ferreira_MF2 - #CMBT2 #EcoComun
A diversidade de morcegos é impulsionada pela elevação e distância ao curso de água em
floresta de terra firme no nordeste da Amazônia brasileira

12H | Diego Esquivel - @DiegoAEM - #CMBT2 #Taxon
Múltiplas linhas de evidência apoiam a diversidade críptica no morcego Lophostoma
brasiliense (Chiroptera: Phyllostomidae)

14H | Isabela Buchele - @Abellhinha34 - #CMBT2 #Divulg
Uma análise sobre a representação de morcegos em filmes
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Bats have a new superpower: they can glow!

DANNY ROJAS

Department of Natural Sciences and
Mathematics; Pontificia Universidad
Javeriana Cali, Colombia
Moderação:
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pOSTER em VÍDEO

9H | Talita Farias
Reprodução de machos do vespertilionídeo Neotropical Myotis levis

9H45 | Leticia Saules
Dia-bats: Análises glicêmicas do morcego insetívoro Molossus molossus

10H30 | Priscila Monteiro
Análise global de Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) em morcegos do gênero Myotis

11H15 | Leticia Oliveira
Relação entre moscas ectoparasitas (Streblidae e Nycteribiidae) e hospedeiros em estágio
reprodutivo aparente em área cárstica no sul de Minas Gerais

12H | Paulo Mejia
Variações sazonais e sexuais do hospedeiro afetam as redes de interação entre moscas e
morcegos nas Savanas do Amapá, nordeste da Amazônia brasileira

14H | William Carvalho
Importância relativa da cobertura florestal e das variáveis locais para morcegos filostomídeos
que ocorrem em manchas de floresta nas Savanas do Amapá, nordeste da Amazônia Brasileira

14H45 | Thais Jorge
Conhecendo os morcegos do Alto Tietê: Uma análise cienciométrica

15H30 | Cintia da Costa
Conectividade da paisagem pampeana para morcegos: modelando a ocupação por meio de
detecção acústica

16H15 | William Carvalho
Complementaridade entre redes de neblina e gravadores acústicos na amostragem de
morcegos em manchas de floresta e savanas no nordeste da Amazônia brasileira

17H | Michele Pinheiro
O que pensávamos sobre morcego, e o que descobrimos com o projeto Morcegos na Praça
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Energias renováveis, mineração e conservação de
morcegos no Brasil

CARLOS ZUCCO

redonda

ENRICO BERNARD JOSÉ CARLOS RIBEIRO REINO

ELETROSUL

Presidente SBEQ

CECAV/ICMBio
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Conservando murciélagos desde Argentina a
México

MÓNICA DÍAZ
PCMA (Programa de Conservación de los
Murciélagos de Argentina)-PIDBA-CONICET,
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina
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