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PROJETO DE LEI N. 337/2022 

 

INSERE, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, o 

Festival dos Morcegos, a ser realizado anualmente na 

segunda semana de outubro. 

Art. 1.º Fica inserido o Festival dos Morcegos, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, a 

ser realizado anualmente na segunda semana de outubro.  

§1º. O Festival dos Morcegos tem a finalidade de demonstrar a importância dos morcegos 

para a realização e manutenção de serviços ambientais (controle de insetos, dispersão de 

sementes e polinização), bem como promover, em escolas e comunidades, ações de educação 

ambiental e atividades de prevenção à raiva transmitida por morcegos. 

 

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Plenário Adriano Jorge, 17 de agosto de 2022.                 

 

 

Professora Jacqueline 

Vereadora – União Brasil 
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JUSTIFICATIVA 

Presentes na terra há pelo menos 50 milhões de anos, os morcegos estão em todos os 

continentes, exceto nas regiões polares, e apresentam alta diversidade de cores, tamanhos, 

hábitos alimentares e nos tipos de abrigos que utilizam. Isso aumenta a sua importância 

ecológica, pois eles interagem com milhares de outras espécies animais e vegetais. Morcegos 

são importantes polinizadores de flores, dispersores de sementes e predadores de insetos 

assim como de outros animais, vertebrados ou invertebrados.  

Várias espécies com as quais os morcegos interagem têm importância econômica e, de 

graça, eles prestam serviços ambientais que, se cobrados, custariam uma fortuna para nós 

humanos. Numa única noite, algumas espécies de morcegos podem dispersar mais de 60 mil 

sementes, enquanto outras conseguem comer mais que seis vezes o seu próprio peso em 

insetos, tendo um importante papel no controle de algumas pragas agrícolas e de insetos de 

importância na saúde pública. São as sementes dispersadas por morcegos que ajudam no 

processo de recuperação de áreas desmatadas ou na regeneração da vegetação de morros e 

encostas. 

 Hoje cerca de 1400 espécies de morcegos são conhecidas em todo o mundo, o que 

equivale dizer que eles respondem por cerca de uma em cada quatro espécies de mamíferos. 

Com cerca de 170 espécies descritas, o Brasil ocupa o segundo lugar em riqueza de espécies 

no mundo, ficando atrás apenas da Colômbia. 

 No entanto, conhecemos ainda muito pouco dos nossos morcegos. Menos de 10% da 

área total do Brasil já foi bem estudada no que se refere aos morcegos e 60% do país ainda 

não tem sequer um único registro científico de uma espécie de morcego. No ritmo atual das 

pesquisas brasileiras serão necessários mais 200 anos antes que possamos dizer que 

conhecemos bem quantas e quais as espécies que ocorrem no Brasil. Não devemos e não 

podemos esperar tanto. É cada vez mais clara a importância da manutenção da biodiversidade, 

tanto para o bem-estar humano quanto para o clima do planeta, e o papel ecológico e 

funcional que os morcegos desempenham mostra-se essencial para manutenção da qualidade 

do ambiente onde vivemos. 

Apesar da enorme importância ecológica e econômica, morcegos infelizmente gozam 

de uma péssima imagem junto à população em geral. Injustamente, eles são acusados de 

serem pragas, de provocarem a morte de quem os toca, ou mesmo de trazerem azar. Por 

preconceito e desinformação, morcegos são perseguidos e mortos indiscriminadamente. As  
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consequências são ruins para os animais e para o ambiente e há espécies de morcegos 

ameaçadas de extinção no Brasil e no mundo.   

Por conta disso, desde o ano de 2005 é realizado anualmente o Festival dos Morcegos 

em diversas comunidades de Manaus, com o objetivo fundamental de desconstruir a imagem 

negativa desses animais. Os dois primeiros eventos ocorreram na zona rural do município de 

Manaus alertando a população em geral e os estudantes em particular, sobre a necessidade de 

proteção dos morcegos silvestres bem como os cuidados com a transmissão da raiva. O 

terceiro e quarto encontros ocorreram nas dependências do Parque do Mindu. Os demais 

foram realizados nas diversas zonas da cidade em parceria com a UFAM, UEA, INPA, IFAM, 

SESC, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado, além de grande destaque na mídia local e 

nacional. Em 2008 o Festival foi matéria do programa Globo Rural e do programa do Jô 

Soares, ambos da Rede Globo de Televisão. 

A Reserva Particular do patrimônio Natural – RPPN Sitio Bons Amigos vêm, desde 

2009, atuando fortemente para a realização desse evento. Em 2020 a Rede Latinamericana e 

Caribenha para a Conservação de Morcegos outorgou à essa Reserva a certificação de Área de 

Importância para a Conservação de Morcegos – AICOM.  

Essa responsabilidade e a proximidade com a Comunidade Cueiras do Tarumã-Açu 

constituem fatores importantes para o retorno do Festival dos Morcegos à zona rural do 

município de Manaus. 

 A participação efetiva dos comunitários bem como dos moradores de comunidades 

próximas são determinantes para o sucesso dessa grande festa da biodiversidade e da cultura 

amazônicas.  

Este ano, o Festival será realizado nos dias 08 e 09 de outubro, na Comunidade 

Cueiras do Tarumã-Açu, que fica localizada no Km 15 da BR-174, Zona Rural de Manaus. 

O objetivo da propositura em tela é evidenciar esse festival, atraindo público de 

diversas regiões, consolidando-o como Festival dos Morcegos, sendo realizada palestras sobre 

a importância dos morcegos, realização de oficinas temáticas visando geração de renda, como 

artesanato e culinária, apresentação de grupos locais de dança, teatro e música, apresentação 

de danças folclóricas dos estudantes da comunidade, atividades de educação ambiental com o 

público presente durante o evento e a observação dos morcegos na natureza. 
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Por isso, existe a necessidade de inserir este evento no Calendário Oficial da Cidade 

de Manaus, para que exista continuidade. Desta maneira, solicito dos nobres pares que 

aprovem a matéria nesta Casa Legislativa, por ser de grande relevância para a cidade de 

Manaus. 

 

Plenário Adriano Jorge, 17 de agosto de 2022.                 

                 

 

Professora Jacqueline 

Vereadora – União Brasil. 
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