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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os morcegos fazem parte de uma ordem característica de mamíferos, 

uma vez que são os únicos desse grupo que possuem estruturas adaptadas 

para voar. Estão reunidos na Ordem Chiroptera, que consiste a segunda maior 

ordem de mamíferos, compreendendo 202 gêneros e aproximadamente 1.116 

espécies, distribuídas entre todas as regiões tropicais e temperadas, com 

exceção de algumas ilhas oceânicas e Antártica (GARDNER, 2008). Desse 

modo, com base em parâmetros filogenéticos, atualmente os morcegos estão 

classificados em duas subordens: Yinpterochiroptera e Yangochiroptera.  A 

primeira é constituída pelas famílias: Pteropodidae, Rhinolophidea, 

Megadermatidae e Rhinopomatidae, ao passo que a segunda subordem 

abrange todas as demais famílias de morcegos que antes estavam 

compreendidas na subordem Microchiroptera (TEELING, 2009). 

Os quirópteros são encontrados em uma grande diversidade de habitats, 

podendo ocorrer em matas conservadas, áreas com forte grau de degradação 

e também em ambientes que sofreram a ação antrópica como, por exemplo, as 

cidades (SIMMONS, 2005). O hábito alimentar desses animais também é 

bastante variado, compreendendo espécies insetívoras, nectarívoras, 

frugívoras, carnívoras, hematófagas e onívoras (REIS et al.,2011).   

No que diz respeito ao aspecto ecológico, os morcegos destacam-se por 

sua extrema importância na regeneração de florestas, já que atuam tanto na 

dispersão de sementes quanto na polinização (FLEMING, 1988; FENTON et 

al., 1992; NOWAK, 1994). Além disso, ainda atuam controlando populações de 

insetos, bem como de vertebrados de pequeno porte (GOODWIN & 

GREENHALL, 1961). 

Com relação às famílias de morcegos existentes, relata-se a ocorrência 

de nove famílias no Brasil, sendo elas: Emballonuridae, Phyllostomidae, 

Mormoopidae, Noctilionidae, Frupteridae, Thyropteridae, Natalidae, Molossidae 

e Vespetilionidae (PAGLIA et al., 2012). Dentre todas essas, Phyllostomidae é 

a mais diversificada, contendo mais de 160 espécies e 67 gêneros (PAGLIA et 

al., 2012) e encontra-se subdividida em cinco subfamílias: Carollinae, 

Desmondotinae, Glossophaginae, Phyllostominae e Stenodermatinae. O 
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gênero Phyllostomus, pertencente à subfamília Phyllostominae, inclui quatro 

espécies atualmente reconhecida: Phyllostomus discolor (Wagner, 1843), 

Phyllostomus elongatus (É. Geoffroy, 1810), Phhyllostomus hastatus(Pallas, 

1767) e Phyllostomus latifolius (Thomas, 1901) das quais todas apresentam 

representantes no Brasil (REIS et al., 2007). Entre essas espécies, P. discolor, 

que está amplamente distribuída na América do Sul e ocorre em todos os 

biomas brasileiros, possui hábitos alimentares diversificados, sendo na maioria 

das vezes descrito como onívoro. Essa espécie é bem adaptada a ambientes 

diversos, ocorrendo tanto em florestas primárias e secundárias, quanto em 

ambientes fragmentados e urbanos que sofreram a ação antrópica. As 

informações referentes à reprodução de P. discolor são mínimas e obscuras e, 

dependendo da área de ocorrência, são escassas (WILLIG, 1985; FARIA et al., 

2006; WILLIG et al., 2007; REIS, et al., 2007; REIS, et al., 2011). 

Apesar de possuírem todas essas peculiaridades e diversidade e serem 

considerados animais extremamente sucedidos evolutivamente, os morcegos 

ainda são considerados como um dos grupos menos conhecidos e explorados 

com relação à biologia reprodutiva (BEGUELINI, 2008). 

Poucos estudos são direcionados para a caracterização das estruturas 

que compõem o sistema reprodutor masculino dos quirópteros, os quais podem 

apresentar alterações ao logo do ciclo anual (CRICHTON & KRUTZSCH, 

2000). Estima-se que menos de 5% do total das espécies de morcegos 

neotropicais, tem dados satisfatórios sobre os seus aspectos reprodutivos, 

sobretudo, no que se relaciona às características morfológicas do sistema 

reprodutor (MCCRAKEN & WILKINSON, 2000). 

Diante dos poucos estudos existentes na literatura direcionados a esses 

aspectos, verifica-se que os ciclos reprodutivos desses animais podem estar 

diretamente associados à disponibilidade de alimentos, às condições 

ambientais, aos fatores endógenos e às flutuações sazonais nas quais estão 

inseridos (NEUWEILER, 2000; ZORTÉA, 2003). 

Algumas características peculiares estão envolvidas ao genital 

masculino dos morcegos, tais como a estocagem de espermatozóides viáveis 

na cauda do epidídimo, regressão parcial dos túbulos seminíferos durante a 

hibernação, assincronia entre a espermatogênese e o acasalamento 

(GUSTAFSON, 1979; HOSKEN et al., 1998; ENCARNAÇÃO et al., 2003). 
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Os testículos dos morcegos da região tropical sofre influência da 

sazonalidade com relação a sua localização no organismo. Desse modo, 

podem passar da região abdominal até a escrotal com a finalidade de 

acomodar esses órgãos as mudanças de temperatura que se encontram 

frequentemente expostos (KRUTZSCH, 1955; KRUTZSCH & CRICHTON, 

1987; JOLLY & BLAKSHAW, 1988; MORAIS, 2008). 

Os órgãos reprodutivos dos morcegos possuem o mesmo padrão 

descrito para os demais mamíferos, no que diz respeito à estrutura tanto 

anatômica quanto microscópica (CRICHTON & KRUTZSCH, 2000). Assim, os 

testículos estão envolvidos pela albugínea testicular e possuem função tanto 

endócrina quando exócrina. Em mamíferos, esses órgãos são constituídos por 

dois principais compartimentos: o tubular, que é formado pelos túbulos 

seminíferos, onde no epitélio seminífero destes encontram-se as células 

germinativas e de Sertoli; e o compartimento intersticial, o qual se encontra 

entre os túbulos seminíferos e é formado pelas células de Leydig, vasos, 

nervos e outros tipos celulares presentes no tecido conjuntivo.  (RUSSEL et al., 

1990; MORAIS, 2008). 

A atividade relacionada à reprodução de uma dada espécie pode ser 

avaliada, com precisão, através da análise quantitativa histológica das gônadas 

(PAULA et al., 2002; MORAIS, 2013). Assim, pouco se conhece a respeito da 

quantificação dos componentes tubular e intertubular dos testículos em 

quirópteros. Desse modo, as análises morfométricas dos testículos propiciam 

verificar a capacidade reprodutiva desse grupo, bem como entender como se 

encontra a dinâmica de suas gônadas (MORAIS, et al., 2013).  

Apesar da limitação de estudos morfométricos testiculares em 

morcegos, é possível destacar o desenvolvido por Morais (2008) que aborda 

tanto a morfometria do compartimento tubular quando a quantificação de 

elementos do compartimento intertubular dos testículos da espécie Molossus 

molossus em diferentes estações climáticasdo Sudoeste de Minas Gerais. 

Nesse estudo, os resultados demonstraram que, em geral, os túbulos 

seminíferos ocuparam uma área maior do parênquima testicular no outono e 

inverno, ao passo que a ocupação do intertúbulo foi maior no verão, 

confirmando assim a influência direta de fatores climáticos na reprodução da 

referida espécie.   
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Em vista disso, os estudos morfométricos testiculares são escassos para 

a espécie P.discolor e os dados referentes à sua biologia reprodutiva, 

principalmente aqueles relacionados às características morfológicas do 

aparelho reprodutor, permanecem obscuros em áreas de Mata Atlântica de 

Pernambuco.   
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RESUMO  

Esse estudo avaliou a condição reprodutiva e atividade espermática, por meio da 

histomorfometria, de P. discolor coletados em fragmentos de Mata Atlântica do litoral 

sul de Pernambuco, durante as estações seca e chuvosa. Os animais foram coletados por 

rede de neblina e classificados de acordo com a posição testicular (descendentes e não 

descendentes). Para as análises histomorfométricas, foram selecionados aleatoriamente 

18 espécimes durante as estações seca e chuvosa, sendo (n=11) com testículos 

descendentes e (n=7) com testículos não descendentes. Os resultados demonstraram que 

as maiores médias da área de ocupação dos túbulos seminíferos foram na estação 

chuvosa, independente dos espécimes apresentarem os testículos descendentes ou não. 

Isso pode estar relacionado a um maior investimento em produção espermática, já que 



24 
 

na estação chuvosa, existe uma maior disponibilidade de alimentos devido às 

precipitações pluviométricas. 

 
Palavras-chave: Morcego. Túbulos seminíferos. Estação chuvosa. 

 

ABSTRACT  

This study evaluated the reproductive condition and sperm activity, by 

histomorphometry, P. discolor collected in forest fragments of the South Coast of 

Pernambuco during the dry and rainy seasons. The animals were collected by mist net 

and classified according to the position testicular (descendants and not descendants). 

For histomorphometric  analysis, 18 were randomly selected specimens during the rainy 

and dry seasons, being (n = 11) with descendant testicles and (n = 7) with testicles no 

descendant. The results showed that the highest area average occupancy of the 

seminiferous tubules were in the rainy season, regardless of the present specimens the 

testes descendant or not. This may be related to a greater investment in sperm 

production, since the rainy season, there is a greater availability of food due to rainfall. 

 

Keywords: Bat. Seminiferous tubules. Rainy season. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Ordem Chiroptera compreende mais de 1100 espécies (GARDNER, 2008) e 

apresenta extrema importância ecológica, incluindo a dispersão de sementes e 

polinização de flores (FENTON, 1990; CHARLES-DOMINIQUE, 1991; KUNZ & 

PIERSON, 1994). Por esta razão, são consideradas peças fundamentais na manutenção e 

regeneração de florestas fragmentadas (HEITHAUS et al., 1975; FENTON et al., 1992; 

MEDELLÍN; GAONA, 1999; ESTRADA; COATES-ESTRADA, 2001). 

Apesar da importância ecológica e de serem considerados animais extremamente 

bem sucedidos evolutivamente, esse grupo ainda permanece um dos menos conhecidos 

e explorados em relação à biologia reprodutiva, principalmente sobre o processo 

espermatogênico (CRICHTON; KRUTZSCH, 2000; BEGUELINI, 2008; BEGUELINE 

et al., 2009). 

Em vista disso, apesar dos poucos estudos existentes na literatura, o que se 

verifica é que os morcegos que habitam a região neotropical, na sua grande maioria, 
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apresentam padrões reprodutivos mediados diretamente por fatores abióticos como, por 

exemplo, a disponibilidade de alimentos, precipitação e temperatura (FLEMING et al., 

1972; CRICHTON; KRUTZSCH, 2000; ZÓRTEA, 2003). 

Assim, os estudos indicam que a influência dos fatores abióticos no ciclo 

reprodutivo dos morcegos da Região Tropical, faz com que esse ciclo esteja fortemente 

relacionado à estação chuvosa (FLEMING et al.,1972; RACEY, 1982). Diversos 

autores têm notado que uma mesma espécie, pode manifestar uma vasta variedade de 

padrões reprodutivos, de acordo com a localização geográfica e com as condições 

ofertadas pelo próprio ambiente no qual se encontram (FÁBIAN; MARQUES, 1989). 

Com isso, os fatores sazonais podem influenciar diretamente a reprodução dos 

morcegos, mas ainda permanece obscuro o efeito da sazonalidade sobre os parâmetros 

morfométricos testiculares (MORAIS et al.,2013). 

Um dos aspectos bastante relatado em trabalhos que envolvem reprodução de 

morcegos consiste na variação da posição anatômica em que se encontram os testículos 

desses animais, uma vez que esses órgãos variam sazonalmente entre o escroto e 

abdômen, bem como possuem alternância de tamanho dependendo da época 

considerada (KRUTZSCH; CRICHTON, 1987). Alguns estudos sobre reprodução em 

quirópteros e que abordam especificamente a respeito da posição dos testículos, 

consideram os testículos escrotados (descendentes) como sendo sexualmente ativos 

enquanto que os abdominais (não descendentes) como inativos (BREDT; UIEDA; 

MAGALHÃES, 1999; ZÓRTEA, 2003; GOMES; UIEDA, 2004; ORTÊNCIO FILHO 

et al., 2007).  

Para mamíferos, as informações existentes acerca da realização de medidas tanto 

do diâmetro dos túbulos seminíferos, quanto da altura do seu epitélio avaliam a 

eficiência reprodutiva tomando como base tais mensurações (FRANÇA; RUSSELL, 

1998). 

Os estudos sobre morfometria dos testículos para Phyllostomus discolor 

(WAGNER, 1843) são escassos, considerando os aspectos acima relatados. Esta espécie 

pertence à família Phyllostomidae, encontra-se amplamente distribuída na América do 

Sul , ocorre em todos os biomas brasileiros e possui hábitos alimentares diversificados, 

sendo na maioria das vezes descrito como onívoro (GARDNER, 2008; BERNARD et 

al. 2011; PAGLIA et al.,2012).Essa espécie é de fácil adaptação a diferentes ambientes, 

sendo encontrada tanto em ambientes conservados quanto perturbados.   
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Com isso, as informações acerca da sua reprodução são fragmentadas conforme 

a área de ocorrência (WILLIG, 1985; FARIA et al., 2006; WILLIG et al., 2007; REIS et 

al., 2007; REIS et al., 2011). 

Diante do exposto, esse estudo visa avaliar a condição reprodutiva e atividade 

espermática, através da histomorfometria, de P. discolor coletados em fragmentos de 

Mata Atlântica do litoral sul de Pernambuco durante as estações seca e chuvosa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

Os espécimes utilizados no presente estudo consistiram em animais já coletados. 

Quando capturados, esses espécimes foram coletados em fragmentos florestais da Mata 

Atlântica pertencentes à Usina Trapiche situada no Município de Sirinhaém. (Latitude: 

08º 35' 27" S e Longitude: 35º 06' 58" W) litoral sul do Estado de Pernambuco.  

 

Coleta de Dados 

As coletas dos animais foram realizadas, através de redes de neblina, nos meses 

de setembro, outubro e novembro de 2008 e Março de 2009, com a autorização N° 

16301-1 do IBAMA. 

O Instituto Nacional de Meteorologia – (INMET/2008/2009) determinou 

mediante a análise de temperatura, umidade e precipitação; a existência de duas 

estações, sendo elas: Estação seca, com início no mês de setembro e término no mês de 

fevereiro; e estação chuvosa, iniciando-se em março e com fim em agosto. 

As condições reprodutivas foram categorizadas a partir das características da 

morfologia externa de acordo com Gannon e Willig (1992), assim foram classificados 

em dois grupos distintos: machos com testículos descendentes e machos com testículos 

não descendentes.  

Foram utilizados um total de 18 exemplares, compreendendo as estações seca e 

chuvosa. Os testículos dos mesmos foram coletados mediante a realização de uma 

incisão partindo da região abdominal e direcionando-se a região inguinal. Depois de 

removidos, os tecidos foram fixados em formalina a 10% neutra tamponada (NBF), 

processados utilizando a técnica histológica de rotina e incluídos em parafina. Os blocos 

foram cortados em espessura de 4 m, e os cortes obtidos foram corados por 

Hematoxilina e Eosina (HE) e analisados em microscopia óptica.   
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Para a análise morfométrica, as lâminas histológicas foram fotografadas através 

do programa ScopePhoto, mediante o acoplamento de uma câmara ao microscópio 

óptico, estando a câmara conectada ao computador. Assim, as lâminas histológicas 

foram fotografadas em aumento total de 100 X (Figura 2) e para cada lâmina de cada 

espécime foram consideradas 10 fotomicrografias. Para as mensurações dos 

compartimentos tubular e intertubular utilizou-se o software ImageJ versão 1.44 

(Research Services Branch, U.S. National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA). Os 

percentuais dos compartimentos testiculares obtidos foram submetidos ao teste t e 

Análise de Variância (ANOVA) do programa SPSS versão 15.0, onde os valores de 

p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Foram obtidas as médias 

entre os compartimentos testiculares para as seguintes condições:  

I. Machos com testículos descendentes e machos com testículos não descendentes; 

II.  Estação seca e estação chuvosa; 

III.  Machos com testículos descendentes – estação seca e machos com testículos 

descendentes – estação chuvosa; 

IV.  Machos com testículos não descendentes – estação seca e machos com 

testículos não descendentes – estação chuvosa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Dos 18 exemplares utilizados no estudo, 13 indivíduos foram da estação seca, 

compreendendo 8 com testículos descendentes e 5 não descendentes; enquanto que na 

estação chuvosa compreendeu 5 espécimes dos quais 3 apresentaram  testículos 

descendentes e 2 não descendentes. 

As análises histológicas indicaram que tanto os testículos descendentes, quanto 

os não descendentes de P. discolor observados na estação seca e chuvosa apresentaram 

atividade espermatogênica com diferentes estágios de maturação (espermatogônias, 

espematócitos, espermátides e espermatozóides) e células de Leydig no espaço 

intersticial.  

Após as análises morfométricas e estatísticas, verificou-se que das quatro 

condições consideradas apenas a primeira que avaliou todos os indivíduos machos com 

testículos descendentes e machos com testículos não descendentes, não foi significativa 

(Tabela 1) com p=0,466.  
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As demais condições analisadas foram consideradas estatisticamente 

significativas, com valores de p <0,05 para as médias da área de ocupação dos 

compartimentos tubular e intertubular (Figs. 1 e 2).Entretanto, o compartimento tubular 

apresentou uma maior área de ocupação na estação chuvosa em relação à estação seca 

(Tabelas 2, 3, e 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Áreas de ocupação (AO) dos compartimentos tubular e intertubular de machos 

com testículos descendentes (TD) e não descendentes (TND) de Phyllostomus discolor coletados 

na Mata Sul de Pernambuco nas estações seca e chuvosa – 2008/2009. 

               TD             TND 

              AO (%)             AO (%)  

Compartimento tubular          64,04  63,02  

Compartimento intertubular          35,96  36,98  

Total             100           100  

Valor de p = 0,466 

 

 

Figura 1: Fotomicrografia dos túbulos 

seminíferos dos testículos de P. discolor. 

Observar o compartimento tubular (CT) e 

o compartimento intertubular (CI). 

Coloração: Hematoxilina – Eosina (HE). 

Aumento: 100X. 

 

Fonte: Nivaldo Bernardo 

 

Figura 2: Fotomicrografia dos túbulos 

seminíferos dos testículos de P. discolor. 

Observar o compartimento tubular (CT) e o 

compartimento intertubular (CI). Coloração: 

Hematoxilina – Eosina (HE). Aumento: 400X. 

 

 

Fonte: Nivaldo Bernardo 
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Tabela 2 – Áreas de ocupação (AO) dos compartimentos tubular e intertubular de machos de 

Phyllostomus discolor coletados na Mata Sul de Pernambuco nas estações seca e chuvosa – 

2008/2009. 

            Estação seca         Estação chuvosa 

              AO (%)             AO (%)  

Compartimento tubular        62,38  66,94  

Compartimento intertubular         37,62  33,06  

Total           100           100  

Valor de p = 0,001  

 

 

Tabela 3 – Áreas de ocupação (AO) dos compartimentos tubular e intertubular de machos 

com testículos descendentes de Phyllostomus discolor coletados na Mata Sul de Pernambuco 

nas estações seca e chuvosa – 2008/2009.  

            Estação seca         Estação chuvosa 

              AO (%)             AO (%)  

Compartimento tubular          63,21  66,26  

Compartimento intertubular           36,79  33,74  

Total           100           100  

Valor de p = 0,027 

 

 

Tabela 4 – Áreas de ocupação (AO) dos compartimentos tubular e intertubular de machos 

com testículos não descendentes de Phyllostomus discolor coletados na Mata Sul de 

Pernambuco nas estações seca e chuvosa – 2008/2009.  

            Estação seca         Estação chuvosa 

              AO (%)             AO (%)  

Compartimento tubular           62,42           67,95  

Compartimento intertubular           37,58  32,05  

Total           100           100  

Valor de p = 0,001 
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Phyllostomus discolor apresentou tanto testículos descendentes quanto não 

descendentes nos meses de setembro,  outubro, novembro e março. Quando 

comparamos tais informações com outros estudos desenvolvidos para essa mesma 

espécie em outras localidades, constatam-se, em geral, divergências. Assim, na região 

noroeste do Estado de São Paulo, Taddei (1976) descreve a ocorrência de machos dessa 

espécie com testículos descendentes nos meses de fevereiro, junho, agosto, setembro e 

dezembro.  As divergências nos resultados, com relação aos meses, de  machos com  

testículos descendentes, estão relacionadas às variações nas condições reprodutivas de 

acordo com a área de ocorrência, dentro da mesma família, gênero e inclusive pode 

variar dentro de uma mesma espécie (BRADBURY; VEHRENCAMP, 1977; TADDEI, 

1980; ZORTÉA, 2003). 

           A literatura é ampla em estudos que classificam como machos ativos, os 

indivíduos que apresentam seus respectivos testículos no escroto, bem como levam em 

consideração, por outro lado, que os indivíduos que possuem testículos na cavidade 

abdominal são ditos inativos (ZÓRTEA, 2003; GOMES & UIEDA, 2004; ORTÊNCIO 

FILHO et al., 2007). 

Entretanto, os nossos resultados mostraram que os testículos apresentaram 

atividade espermatogênica independente da posição dos mesmos, assim como não 

houve diferença significativa nas análises morfométricas quando se comparou os 

machos de P. discolor com testículos descendentes e não descendentes. A partir destes 

dados, constatamos que os estudos histológicos são necessários para estabelecer mais 

precisamente a atividade ou a inatividade sexual (descendentes ou não descendentes). 

Os dados obtidos indicaram que as maiores médias da área de ocupação dos 

túbulos seminíferos ocorreram na estação chuvosa independente da posição dos 

testículos, corroborando os estudos para mamíferos, os quais indicam que as análises 

morfométricas testiculares são de suma importância para compreender à dinâmica 

gonadal e inferir acerca da capacidade reprodutiva do animal (MORAIS et al., 2013). 

De maneira geral, a dinâmica que ocorre na reprodução consiste em um período 

bastante difícil para os diversos organismos e os fatores endógenos, como por exemplo, 

os hormônios, também estão diretamente relacionados (ZÓRTEA, 2003;SOARES et al., 

2003). Desse modo, as espécies de morcegos tropicais, desempenham suas atividades 

reprodutivas com maior eficiência no período chuvoso, uma vez que há maior 

abundância de recursos alimentares (FLEMING et al,. 1972; WILSON, 1979; RACEY, 

1982; NEUWEILER, 2000). Sendo assim, os aspectos mencionados coincidem com os 
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resultados do presente estudo, pois as maiores médias da área de ocupação dos túbulos 

seminíferos foi no período chuvoso, o que possivelmente está relacionado a um maior 

investimento em produção espermática no período onde há maior oferta de recursos 

alimentares.  

         Assim, concluímos que os machos de P. discolor em áreas de Mata Atlântica de 

Pernambuco encontram-se aptos sexualmente, independente da posição dos testículos 

(descendentes e não descendentes) e que a estação chuvosa influencia diretamente em 

tal aptidão, tendo em vista as maiores médias da área de ocupação dos túbulos 

seminíferos nesse período. 
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