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Resumo
Na região Netropical a maioria das espécies de morcegos é poliestral, podendo haver atividade sexual
contínua nos doze meses ou um longo tempo de inatividade sexual seguida de uma curta fase reprodutiva
durante o ano. Pela escassez de trabalhos envolvendo morcegos na região noroeste do Paraná, o presente
estudo teve como objetivo analisar o estado reprodutivo de morcegos da espécie A. lituratus oriundos da
região de Porto Rico, nas estações úmida e seca. As coletas foram realizadas mensalmente no período de
janeiro a dezembro de 2006. Os morcegos foram capturados com o auxílio de 32 redes de neblina
armadas do crepúsculo ao amanhecer, estendendo-se, portanto, por todo o período noturno, totalizando
um esforço amostral de 85.760 m2.h. Além disso, foram obtidas informações sobre temperatura do ar e
precipitação pluviométrica. Durante o estudo foram capturados 62 machos e 58 fêmeas, totalizando 120
exemplares. Entre as fêmeas, as prenhes, as lactantes e as inativas foram mais freqüentes na estação
úmida. Valor superior foi observado para fêmeas ativas durante a estação seca. Com relação aos machos,
um maior percentual foi registrado para os ativos na estação úmida enquanto os inativos apresentaram os
mesmos valores para ambas as estações. Morcegos da espécie A. lituratus apresentaram poliestria, com
maiores percentuais de animais aptos à reprodução nos meses correspondentes à estação úmida. Tais
informações sugerem que A. lituratus oriundos de remanescentes florestais de Porto Rico, Paraná e
arredores apresentaram poliestria para o presente estudo, concentrando a reprodução nos meses
correspondentes à estação úmida e indicando a importância das condições climáticas, como temperatura e
precipitação, à reprodução desses animais.
Palavras-chave: reprodução, floresta semidecidual
Abstract
In the Neotropical region most bat species show poliestry. There may be continuous sexual activity along
the twelve months of the year or a long time of inactivity followed by a short reproductive phase along
the year. Because of the lack of works involving bats in the northwest of the state of Paraná, Brazil, the
present work aimed at analyzing the reproductive status of A. lituratus bats from the region of Porto Rico,
Paraná, Brazil, in wet and dry seasons of the year. The animals were collected monthly from January to
December, 2006. The bats were captured with mist nets which were used from the sunset to the sunrise,
during the whole night totalizing a sampling effort of 85760 m2.h. Also, information about temperature
and pluviometric precipitation were also collected. During the study 62 male and 58 female bats were
captured totalizing 120 animals. Among the female, pregnant, lactating and inactive ones were more
frequent in the in the wet season. A higher value was noticed for active females during the dry season. As
for male bats, a higher percentage was registered for active ones in the wet season whereas the inactive
ones presented the same values in both seasons. Such information suggests that A. lituratus from forest
fragments of Porto Rico, Paraná presented poliestry for the present study, concentrating the reproduction
in the months of wet seasons which indicates the importance of climate conditions, such as temperature
and precipitation over the reproduction of these animals.
Keywords: reproduction, semi-deciduous forest
Introdução
Os morcegos podem apresentar os mais variados
padrões reprodutivos entre os mamíferos (Peracchi
et al. 2006). Normalmente, as espécies de regiões
temperadas são monoestrais, enquanto a maioria
das tropicais é poliestral (Nowak 1994), embora
entre os morcegos Neotropicais possa haver um
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período de reprodução uni ou bimodal,
caracterizado por um longo período de inatividade
sexual ou continuamente durante o ano (Wilson
1979).
Segundo Fleming et al. (1972), em estudos no
Panamá e na Costa Rica, o padrão
estacionalmente poliestro, caracterizado pela
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ocorrência de dois períodos preferenciais de
reprodução anuais, com gravidez em rápida
sucessão e geração, em geral, de dois filhotes ao
ano, parece ser dominante entre os filostomídeos,
situação que inclui Artibeus lituratus, uma espécie
relativamente abundante, de grande porte, com
antebraço variando de 64 a 76mm (Nowak 1994),
coloração marrom e listras faciais conspícuas e
dieta, de acordo com Zortéa e Mendes (1993),
composta por frutos, insetos, folhas e néctar.
Tamsitt e Valdivieso (1965 a; b) observaram na
Colômbia que a espécie não apresenta um período
de reprodução restrito e os nascimentos podem
ocorrer em qualquer mês do ano, informações
semelhantes às de Taddei (1973; 1976) em estudos
realizados na região noroeste do estado de São
Paulo. No entanto, Bredt et al. (1996) apontaram
que, no Brasil, a espécie apresenta um padrão de
poliestria bimodal, com um pico reprodutivo de
fevereiro a março e outro de outubro a novembro.
No Cerrado, Zortéa (2003) constatou que os
morcegos
capturados
apresentavam
ciclo
reprodutivo bimodal, com o primeiro período no
final da estação seca, e o segundo no início da
estação chuvosa e os picos reprodutivos ocorreram
em períodos de alta umidade. Willig (1985)
registrou o mesmo padrão reprodutivo na região
da Caatinga e Reis (1989), na Mata Atlântica.
Estudos sobre os padrões reprodutivos dos
morcegos, podem contribuir na compreensão
acerca das estratégias desenvolvidas por esses
animais para sobreviverem em ambientes que vêm
sofrendo contínuas perturbações tanto naturais
quanto antrópicas. O presente trabalho teve como
objetivo investigar os aspectos reprodutivos de
morcegos da espécie A. lituratus em fragmentos de
mata atlântica no Estado do Paraná, Brasil.
Material e Métodos
A área de estudo compreende o curso superior
do Rio Paraná. O clima da região é classificado
como subtropical úmido mesotérmico (Cfa), com
temperaturas médias no inverno inferiores a 18ºC
e no verão acima de 22ºC, com verões quentes,
geadas pouco freqüentes no inverno e tendência de
concentração das chuvas no verão (Agostinho e
Zalewski 1996). A precipitação mantém-se entre
1.400mm e 1.500mm anuais, sendo os meses de
dezembro a fevereiro os mais chuvosos e entre
junho e agosto os mais secos (Iapar 1994).
A área é formada por floresta estacional
semidecidual (Vazzoler et al. 1997) e as coletas
foram realizadas em quatro fragmentos: 1) Base:
remanescente florestal degradado em recuperação
de aproximadamente 1,7ha, situado no entorno do
córrego Caracu, um tributário de pequeno porte da
margem esquerda do alto rio Paraná localizado no
Município de Porto Rico, Estado do Paraná a,
aproximadamente, 22o45’S e 53o15’W, nas
imediações da Base Avançada de Pesquisas da
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Universidade Estadual de Maringá (Souza et al.
2005); 2) Ilha Mutum: situada entre os municípios
de Taquaruçu (Mato Grosso do Sul) e Porto Rico
(Paraná), entre as coordenadas 22o48’18”S e
53o13’26”W. A área total, com cerca de 1,0ha, é
caracterizada por transformações em seu quadro
vegetacional, gerada por um ritmo desenfreado de
derrubadas de suas florestas e uso do solo (Correa
1998). A ilha é composta por vários fragmentos e
os pontos de estudo contemplaram cerca de 1,5ha;
3) Mata do Araldo: O remanescente florestal
localiza-se na margem esquerda do alto curso do
rio Paraná (22o47’37”S e 53o19’03”W) e possui,
aproximadamente, 20,0ha, apresentando uma
faixa marginal sujeita à inundação durante as
cheias sazonais (Souza 1998); 4) Fazenda Unida:
o remanescente florestal de 1,2ha que encontra-se
à margem direita do rio Baía 22o41'01"S e
53o17'34"W, um dos principais afluentes da
margem direita do alto rio Paraná, e é dividido
numa área muito perturbada e outra menos, e
isolado por uma matriz destinada ao cultivo de
espécies exóticas frutíferas, pastagem e à
regeneração natural (Souza 2004) (Figura 1).

Figura 1: Área que compreende a planície de
inundação do rio Paraná e respectivos pontos de
coleta, sendo: 1) Base, 2) Ilha Mutum, 3) Mata do
Araldo e 4) Fazenda Unida.
O período de amostragem compreendeu uma
noite mensal, de janeiro a dezembro de 2006. Para
a captura dos morcegos foram utilizadas 32 redes
de neblina, armadas do crepúsculo ao amanhecer,
com 8.0m x 2.5m, totalizando um esforço de
captura de 85,760 m2.h (Straube e Bianconi 2002),
as quais foram instaladas nos lugares de maior
preferência
dos
morcegos,
em
seus
deslocamentos, como: clareiras dentro da mata,
estradas pouco movimentadas, trilhas e cursos
d’água, e revistadas a cada 15 minutos.
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Figura 2: Diagrama ombrotérmico da região de Porto Rico, Paraná entre os meses de janeiro e dezembro
de 2006.
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Figura 3: Estado reprodutivo de A. lituratus capturados na Região de Porto Rico de janeiro a dezembro
de 2006, sendo: Finat- fêmeas inativas, Fat- fêmeas ativas, Fpre- fêmeas prenhes, Flac- fêmeas lactantes,
Minat- machos inativos e Mat- machos ativos.
Após a captura, foram efetuadas a medida do
antebraço, pesagem e identificação dos animais.
Para a obtenção das informações sobre os aspectos
reprodutivos, foi realizada a análise dos caracteres
sexuais secundários, seguindo critérios de Fleming
et al. (1972). De acordo com o estado reprodutivo,
as fêmeas foram categorizadas em: inativas, ativas,
prenhes e lactantes, por meio dos limites de peso
registrado para a espécie, pela apalpação do
abdômen, além de observação de mamas, quando
entumescidas, sem pêlos ou secretando leite.
Foram consideradas ativas as fêmeas adultas fora
do estado perceptível de prenhez ou lactação. Os
machos foram categorizados em inativos e ativos,
com base na percepção do escroto.
Para a análise do estado reprodutivo em relação
às estações seca e chuvosa, preconizaram-se como
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estação úmida, os meses de outubro a março e
seca, de abril a setembro, seguindo valores
observados no diagrama ombrotérmico (Figura 2).
Durante todo o período de amostragem, a cada
noite, no início e no final da coleta, foram
anotadas informações sobre temperatura do ar
com o auxílio de psicrômetro e os dados de
precipitação foram fornecidos pelo Instituto
Tecnológico SIMEPAR.
Com relação à leitura dos dados, para verificar a
ocorrência de diferenças no estado reprodutivo
dos morcegos em relação às estações úmida e seca
foi aplicado o teste de Fisher (P < 0,05) (Zar
1999). As demais informações foram analisadas
por estatística descritiva e representação por
porcentagens.
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Tabela 1: Estado reprodutivo de Artibeus lituratus oriundos da região de Porto Rico, Paraná ao longo das
estações úmida e seca de janeiro a dezembro de 2006
Estado reprodutivo
Fêmeas inativas
Fêmeas ativas
Fêmeas prenhes
Fêmeas lactantes
Machos inativos
Machos ativos

Estação Úmida
06
10
04
19
06
40

Estação Seca
04
13
02
00
06
10

Resultados
Ao longo do estudo foram obtidas 120 capturas
de A. lituratus, sendo 62 capturas de machos e 58
de fêmeas (Tabela 1).
Um número maior de fêmeas inativas (n=10 17,2%) foi registrado na estação úmida, tanto
quanto as ativas (n=23 - 39,5%). As prenhes (n=6
- 10,3%) foram capturadas durante todo o período
de amostragem, com maior ocorrência na estação
úmida. As lactantes foram capturadas apenas na
estação úmida (n=19 - 33,0%) (Figura 3). Machos
inativos (n=12 - 20%) apresentaram valores
maiores para a estação úmida. Machos ativos
(n=50 - 80%) foram mais freqüentes durante a
estação úmida (Figura 3).
Com o auxílio do teste de Fisher não foram
observadas diferenças significativas entre as
estações e o estado reprodutivo das fêmeas. No
entanto, para os machos constataram-se diferenças
significativas, ou seja, o período chuvoso
influenciou no estado reprodutivo desses animais,
evidenciado por um maior número de machos
ativos na estação úmida (Tabela 2).
Tabela 2: Estado reprodutivo e valores do teste de
Fisher para Artibeus lituratus oriundos da região
de Porto Rico, Paraná ao longo das estações úmida
e seca, de janeiro a dezembro de 2006
Estação
pa
Úmida
Seca
Ativos
40
10
0,043*
Inativos
6
6
Estação
Fêmeas
p
Úmida
Seca
Ativas
10
13
0,311
Inativas
6
4
Lactantes
19
0
0,050
Prenhes
4
2
a: valores do Teste de Fischer (*significativo)
Machos

Discussão
O período reprodutivo dos morcegos capturados
foi mais evidente durante a estação úmida.
Resultados semelhantes foram observados em
outros estudos no estado do Paraná (Fogaça 2003;
Zanon 2004) bem como em Santa Catarina
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Total
10
23
06
19
12
50

(Sipinski e Reis 1995), em regiões com o mesmo
bioma.
Os animais capturados apresentaram padrão
reprodutivo poliéstrico, com maior percentual na
estação úmida. Fogaça (2003) observou um maior
número de fêmeas grávidas durante as estações
seca e úmida, respectivamente. Sipinski e Reis
(1995), na reserva Volta Velha em Santa Catarina,
registraram uma freqüência mais elevada de
fêmeas prenhes entre novembro e fevereiro, ou
seja, durante os períodos mais úmidos. No Rio
Grande do Sul, Pacheco (2001), relatou a
ocorrência de fêmeas grávidas somente na estação
úmida.
Fleming et al. (1972) e Heithaus et al. (1975)
destacam a ocorrência de dois picos reprodutivos
para os morcegos frugívoros na América Central e
na floresta tropical sazonal, respectivamente e,
segundo Reis (1981), o nascimento dos filhotes
concentra-se fora da estação seca, fugindo de
condições inadequadas e com escassez de
alimento. No presente estudo, fêmeas lactantes
foram observadas apenas na estação úmida.
A maior ocorrência de fêmeas prenhes ou
lactantes durante a estação úmida poderia estar
associada à disponibilidade de alimento, condição
que de acordo com Kunz et al. (1998), favoreceria
a sobrevivência das crias, já que a espécie é
preferencialmente frugívora e o período de
frutificação corresponde, normalmente, à estação
de temperatura e umidade mais elevadas. De
Knegt et al. (2005) afirmam que a distribuição e a
disponibilidade de recursos alimentares podem
influenciar no padrão reprodutivo dos quirópteros.
Tais informações vão ao encontro das afirmações
de Zortéa (2003), que destaca a sincronização da
lactação com a disponibilidade de alimento. Bredt
e Uieda (1996) apontaram a importante relação
entre a reprodução dos morcegos frugívoros ao
período de floração ou frutificação das plantas.
Sánchez (2001) observou na região de Belo
Horizonte, Minas Gerais, a floração das plantas na
estação seca e a frutificação na estação chuvosa,
todavia, os frutos maduros estiveram disponíveis
o ano todo, favorecendo o nascimento de filhotes
durante todas as estações.
De acordo com Passos e Passamani (2003) em
estudo em um remanescente de Mata Atlântica, a
atividade reprodutiva das fêmeas diminui com o
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término da estação chuvosa, geralmente entre os
meses de junho, julho e agosto. No presente
trabalho, situação semelhante foi observada.
Números
mais
elevados
de
machos
reprodutivamente ativos foram registrados
principalmente nos meses mais quentes e de maior
umidade no corredor Cerrado-Pantanal (Coelho
2005) e na Mata Atlântica (Passos e Passamani
2003 e Fogaça 2003). No presente trabalho,
situação semelhante foi observada.
Um outro fator a ser considerado seria o fato de
A. lituratus ser uma espécie dotada de grande
capacidade adaptativa às mudanças constantes do
ambiente, além de ampla plasticidade alimentar
(Muller e Reis 1992), situação que favoreceria a
ocorrência de animais aptos à reprodução tanto em
períodos de chuvas quanto nos meses mais secos,
fato evidenciado por não haver diferença
significativa no estado reprodutivo das fêmeas em
relação às estações durante o estudo.
Tais informações, embora preliminares, sugerem
que A. lituratus oriundos de remanescentes
florestais de Porto Rico, Paraná e arredores
apresentaram poliestria para o presente estudo,
concentrando
a
reprodução
nos
meses
correspondentes à estação úmida. Fêmeas lactantes
foram observadas após períodos chuvosos,
indicando a importância das condições climáticas,
como temperatura e precipitação, à reprodução
desses animais, o que sugere a realização de novos
estudos associados outros fatores, como a dieta.
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