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RESUMO 
 Na região Neotropical e especialmente na Mata Atlântica, um ecossistema já quase 

totalmente destruído, os morcegos interagem com diversas espécies animais e vegetais, o que 

lhes confere o papel de mutualistas-chave, cruciais para a manutenção diversos processos 

ecológicos. 

 Muito importantes neste universo de processos naturais são as interações entre morcegos 

e plantas. As duas síndromes de interação entre estes dois grupos são a quiropterofilia, 

relacionada à polinização, e a quiropterocoria, relacionada à dispersão de sementes. 

 O presente estudo visou preencher algumas lacunas no conhecimento sobre as relações 

entre o morcego Carollia perspicillata e as plantas do gênero Piper. No contexto da 

quiropterocoria, estas plantas representam o principal alimento deste morcego em quase todas as 

localidades estudadas. Por sua vez, elas têm os morcegos do gênero Carollia como seus 

principais dispersores. 

 Estudei alguns aspectos da ecologia de ambos os grupos: a estacionalidade reprodutiva, a 

distribuição espacial e a dieta de morcegos (consumo de Piper). O clima da área, descrito pela 

precipitação e a temperatura, foi caracterizado pelos pesquisadores do Programa Mata Atlântica. 

 A influência dos fatores precipitação, temperatura, fenologia das plantas Piper e dieta 

sobre a reprodução de morcegos foi testada. O método de análise de caminhos foi utilizado, de 

modo a possibilitar a compreensão das inter-relações entre fatores e isolar a importância de cada 

um. Os resultados sugerem que a fenologia das plantas é a variável mais importante na 

determinação das estações reprodutivas de morcegos, seguida pela temperatura, dieta e 

precipitação. 

 A explicação desse resultado começa pelo clima, que sofreu alterações de padrão em 

2001, um ano muito mais quente e seco do que o normal. Essa mudança pode ter gerado efeitos 

sobre os padrões da interação. As variações na dieta apresentaram um padrão contrário ao 

esperado, pois a troca alimentar observada no ano 2000 – piperáceas por solanáceas – não se 

repetiu em 2001. Apesar da baixa habitual na produção de frutos, os morcegos continuaram 

apresentando muitas piperáceas em sua dieta. A reprodução de morcegos e plantas ocorreu 

conforme esperado, com a estacionalidade habitual. 

 Os resultados sugerem que pode haver algum fator desconhecido nas plantas, que regule 

a reprodução dos morcegos. Em outras espécies, acredita-se que a qualidade nutricional dos 

recursos disponíveis em cada época é o fator-chave. Apesar de a qualidade dos frutos 

consumidos ser realmente importante para C. perspicillata, esse não parece ser o único fator 

atuante. Isto porque mais importante que o consumo de Piper foi a fenologia em si. 

 Sugere-se que determinadas substâncias produzidas estacionalmente pelas plantas, no 

caso, flavonóides, possam estimular o estro em C. perspicillata, podendo ser o fator regulador do 

início da reprodução. 
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ABSTRACT 

 In the Neotropics and especially in the Atlantic Forest, an almost vanished 

ecosystem, bats interact with many animal and plant species, earning the role of key-

mutualists, crucial to the maintenance of several ecological processes. 

 Within this universe of natural processes, the bat-plant interactions are very 

important. The two interaction syndromes between these groups are the chiropterophylly, 

related to pollination, and chiropterocory, related to seed dispersal. 

 Regarding chiropterocory, the present study aimed to fulfill some gaps in the 

knowledge of the relationship between the bat Carollia perspicillata and plants of the 

genus Piper. These plants are the main food resource of this bat in almost all studied 

localities. On the other side, these plants rely on Carollia as their main seed dispersers. 

 I studied some aspects of the ecology of both groups: reproductive seasonality, 

spatial distribution, and diet of bats (Piper consumption). The climate of the area was also 

determined by researchers of the Mata Atlântica Program, being described by rainfall and 

temperature. 

 The influence of the factors rainfall, temperature, Piper plants phenology and diet 

on bat reproduction was tested. Path analysis was the chosen method, in order to 

understand the relationships between factors and to isolate the importance of each one. 

Results suggest that plant phenology is the main variable determining the reproductive 

seasons of bats, followed by temperature, diet and rainfall. 

 To explain these results, one should begin by the climate, because 2001 was an 

atypical year, much hotter and drier than normal. This changes could have caused some 

effects on interaction patterns. Variations in diet presented and unusual pattern, because 

the diet change observed in 2000 – Piperaceae over Solanaceae – did not happen again. 

Despite low fruit production, bats continued to present a high level of Piper in their diet. Bat 

and plant reproduction took place as expected, with the usual seasonality. 

 There could be an unknown factor in plants, regulating bat reproduction. In other 

bat species, it is believed that fruit quality in each season is the key-factor. In spite of being 

really important, the quality of the fruits consumed seems not to be the only factor. More 

important than the consumption of Piper was their phenology itself. 

 Hereby is suggested that some substances seasonally produced by plants, in this 

case flavonoids, could stimulate estrus in C. perspicillata. It could be the factor regulating 

the begging of reproduction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O tema do presente estudo foi a interação ecológica entre o morcego filostomídeo 

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) (Fig.1) e as plantas do gênero Piper (Linnaeus, 

1737) (Fig.2). Esta investigação científica foi realizada em uma região de Mata Atlântica 

no Estado do Rio de Janeiro. 

 Antes de falar sobre o tema propriamente dito, é importante tecer comentários 

sobre temas correlatos, como a situação da Mata Atlântica, a ecologia reprodutiva e os 

hábitos alimentares de morcegos, além da ecologia reprodutiva de piperáceas. As 

informações obtidas destes campos do conhecimento biológico foram cruciais para a 

elaboração do modelo científico central deste estudo. 

 

1.1. A Mata Atlântica e sua Fauna de Mamíferos 

 Vítima de um longo e intenso processo de devastação, a Mata Atlântica é talvez o 

bioma de maior biodiversidade do Brasil, levando-se em conta sua área, bem menor que 

a da Amazônia. Especialmente no caso dos mamíferos, essa diversidade biológica se 

expressa de maneira muito significativa (Fonseca et al., 1999). 

 Dentro do contexto global da devastação de ambientes naturais, a Mata Atlântica 

brasileira é um dos ambientes mais ameaçados, restando apenas cerca de 5% de sua 

área original, que cobria 12% do território brasileiro (Fundação SOS Mata Atlântica et al., 

1998). Este ecossistema está localizado na região costeira, a mais valorizada do país. 

Sua fragmentação está diretamente ligada à dinâmica do uso da terra, incluindo 

especulação imobiliária e desmatamento para obtenção de madeira para a indústria, 

sendo que a maior parte dos fragmentos remanescentes pertence a fazendeiros (Viana et 

al., 1997). No Sudeste, muitos fragmentos foram formados há centenas de anos, ainda 

durante o processo de colonização. 
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Figura 1: Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) das Ilhas dos Barbados.  A: indivíduo pousado em uma 
folha de Piper sp; B: fêmea adulta com seu filhote recém-nascido. Fotos por Marco A. R. Mello. 
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Figura 2: Espécies de piperáceas encontradas nas Ilhas dos Barbados.  A: Piper arboreum Aubl. var. 
arboreum; B: P. arboreum var. latifolium; C: P. cernuum Vell. var. cernuum; D: P. caldense C.DC.; E: P. 
divaricatum Meyer; F: P. viçosanum Yunck.; G: P. mollicomum Kunth.; H: Potomorphe umbellata (L.) 
Miq.. Fotos por Marco A. R. Mello. 
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 Esta drástica redução da área da Mata Atlântica é muito preocupante, pois neste 

bioma foram registrados alguns dos maiores níveis de diversidade de plantas do Mundo 

(Viana et al., 1997), entre outros organismos. Myers et al. (2000) sugeriram que a Mata 

Atlântica fosse considerada o 4º hotspot, ou seja, o quarto bioma do mundo em prioridade 

de aplicação de esforços conservacionistas. As razões para tal foram o alto endemismo 

de espécies e a alta porcentagem de área devastada (cerca de 95% da área original). 

 Analisando-se a classe dos mamíferos, no Brasil este grupo atinge uma elevada 

taxa de endemismo de 25% ou 131 espécies endêmicas, em um total de 524 (Brasil, 

Ministério do Meio Ambiente, 1998). Segundo Fonseca et al. (1996), o endemismo na 

Mata Atlântica é ainda mais alto, ficando em torno de 28% (73/261). No caso dos 

morcegos (Ordem Chiroptera), o endemismo é relativamente baixo, pois fica em torno de 

5% (5/91). 

 Apesar deste baixo grau de endemismo, dados recentes sugerem que os morcegos 

não estão fora de perigo. A perda de seu habitat natural, ocasionada pela destruição da 

Mata Atlântica, mais fortemente nas regiões de baixada, parece ser a maior ameaça aos 

morcegos que vivem neste bioma (Marinho-Filho & Sazima, 1998). Das cinco espécies 

endêmicas, três estão ameaçadas de extinção, sendo que há mais oito espécies incluídas 

na lista vermelha do Estado do Rio de Janeiro (Bergallo et al., 2000). 

 

1.2. Ecologia Reprodutiva de Morcegos 

 No contexto das Américas, a reprodução de morcegos (Mammalia: Chiroptera) vem 

sendo estudada com maior detalhamento na América Central do que na América do Sul 

(Mello & Fernandez, 2000). Alguns padrões já foram descritos, mas há evidências de que 

os modelos propostos estão longe de serem definitivos (Taddei, 1980). 

No Brasil principalmente, mas também em toda a Região Neotropical, muitos dados 

reprodutivos são obtidos em estudos focados em outros assuntos, como comunidades, 



 5 

(Mello et al., 1999), o que muitas vezes significa que não foi feito um delineamento 

amostral voltado especificamente para análises reprodutivas. Certas espécies de 

morcegos apresentam picos reprodutivos muito curtos, de modo que uma amostragem 

bimestral, por exemplo, talvez não seja capaz de detectá-los (Mello et al., 1999). 

 Porém, apesar da relativa escassez de dados, muitos pesquisadores já se  

esforçaram em desvendar os padrões reprodutivos de morcegos, com base 

principalmente em trabalhos feitos no Panamá e Costa Rica (e.g. Fleming, 1988; Kalko 

1998), havendo também informações para outras localidades (Kunz, 1982). Na Região 

Neotropical como um todo, conhece-se até hoje quatro padrões reprodutivos básicos para 

os morcegos, primeiramente listados por Fleming et al. (1972), em seu trabalho clássico 

na América Central, e posteriormente analisados por Taddei (1980), com ênfase em 

espécies brasileiras: 1. um único pico reprodutivo durante o ano, ou monestria estacional - 

família Noctilionidae; 2. dois picos reprodutivos durante o ano, ou poliestria estacional 

bimodal - família Phyllostomidae; 3. um longo período reprodutivo com um pequeno 

período de inatividade reprodutiva - família Vespertilionidae; 4. reprodução ao longo do 

ano todo, sem picos estacionais definidos (subfamília Desmodontinae, pertencente a 

Phyllostomidae). 

 Além desses quatro padrões, um trabalho realizado por Myers (1977), no Paraguai, 

mostrou que pode haver ainda outros a serem descobertos, pois se descobriu a 

possibilidade de alguns morcegos vespertilionídeos apresentarem três picos reprodutivos 

curtos e bem definidos por ano, caracterizando-se como uma poliestria estacional 

trimodal. 

 No caso do Brasil, alguns trabalhos (Fazzolari-Corrêa, 1995; Pedro, 1992; Mello et 

al., 1999; Mello & Fernandez, 2000) têm mostrado que algumas espécies apresentam o 

mesmo padrão reprodutivo encontrado na América Central (Fleming, 1988) e Guiana 

Francesa (Charles-Dominique, 1991). A espécie C. perspicillata apresenta um grande pico 
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reprodutivo, quase simultâneo para machos e fêmeas, durante a “estação chuvosa”, ou 

seja, os meses do ano com maiores índices pluviométricos. Este grande pico é seguido 

de um pico menor durante a “estação seca”, sendo válido lembrar que nem sempre ocorre 

déficit hídrico verdadeiro durante estes meses com menor quantidade de chuvas. 

 Este padrão é muito similar para a América Central e América do Sul, sendo que as 

estações se invertem nos Hemisfério Sul e Norte. Aqui, o “grande pico reprodutivo” 

acontece aproximadamente entre outubro e fevereiro e o “pequeno”, de abril a junho 

(Mello & Fernandez, 2000). Há diferenças entre anos, devido a variações climáticas, 

fenômenos como o “El Niño”, ou catástrofes como o fogo. 

 

1.3. Hábitos Alimentares de Morcegos 

 A maioria das espécies de morcegos estudadas até o momento mostrou ser 

generalista, havendo porém alguns casos de alta especialização alimentar. Em espécies 

que já foram extensivamente estudadas – como Carollia perspicillata e Artibeus 

jamaicensis, sabe-se também que a dieta costuma variar estacionalmente e também 

geograficamente (Altringham, 1998; Fleming, 1982, Kunz, 1982). 

 Os morcegos da subordem Megachiroptera, as raposas-voadoras, têm sua 

alimentação restrita a frutos, pólen e néctar. Por outro lado, os morcegos Microchiroptera 

são capazes de utilizar uma grande variedade de recursos, talvez apresentando a maior 

diversidade alimentar dentre os mamíferos (Kunz, 1982). No grupo dos microquirópteros, 

há espécies como Phyllostomus hastatus, que comem desde folhas até outros morcegos, 

passando por frutos, insetos e néctar. Contudo, há também espécies como o morcego-

vampiro (Desmodus rotundus), que se alimentam apenas de um único tipo de recurso, no 

caso, sangue de mamíferos e aves. 

 A dieta de morcegos podem também ter variações geográficas. É o caso, por 

exemplo, dos morcegos migratórios, como o glossofagíneo Leptonycteris curasoe 
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(Ceballos et al., 1997), quando faz seus movimentos populacionais do sul dos Estados 

Unidos ao México, em busca de plantas que têm épocas de floração bem regulares. 

Também são observadas diferenças na dieta entre populações de uma mesma espécie, 

que ocorrem em latitudes ou biomas diferentes, como no caso do filostomídeo Carollia 

perspicillata.  

 Este morcego parece preferir se alimentar de frutos do gênero Piper, pois este 

alimento predomina em sua dieta, quando está em abundância na área utilizada pela 

população (Fleming, 1988). Entretanto, dependendo da localidade, C. perspicillata pode 

consumir uma ampla gama de espécies vegetais, como descrito por Charles-Dominique 

(1991). Estes padrões gerais também são válidos para pteropodídeos, como Rousettus 

aegyptiacus e Eidolon helvum (Fleming, 1982). 

 Em geral, dentre os morcegos primariamente frugívoros, os mais especialistas 

podem aumentar a ingestão de néctar e insetos, em épocas de menor abundância de seu 

alimento preferido (Fleming, 1985; Fleming, 1982; Marinho-Filho, 1991). Segundo estes 

autores, os morcegos com fortes preferências por determinados frutos podem incluir 

outros itens em sua dieta, utilizando o recurso preferido, mesmo que esteja em menor 

freqüência. 

 No que se refere à escolha do alimento, as bases energéticas, nutricionais e 

ecológicas em morcegos fitófagos ainda são pobremente conhecidas. Não se sabe, por 

exemplo, quais são as razões que levaram a alguns padrões de escolha, como no caso 

do gênero Artibeus que se concentra em Ficus (família Moraceae) e do gênero Carollia, 

apreciador de Piper. Estas tendências mostrariam respostas oportunistas a recursos 

localmente abundantes (previsíveis) ou teriam uma base em diferenças nutricionais 

(Fleming, 1982)? No caso de Artibeus, parece ser uma resposta oportunista em locais 

onde Ficus é abundante; já Carollia parece escolher diferentes espécies de Piper com 

base em previsibilidade no tempo e espaço (Fleming, 1985). 
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 Essa questão do tipo de hábito alimentar de algumas espécies de morcegos pode 

estar relacionada ao conteúdo nutricional de diferentes espécies de frutos. Alguns 

morcegos necessitariam obter proteína de outras fontes, como por exemplo insetos (no 

caso de filostomídeos) e folhas (pteropodídeos e alguns filostomídeos), como proposto 

por Fleming (1982) e Zórtea & Mendes (1993). 

 A diversidade de hábitos alimentares de morcegos, especialmente os 

filostomídeos, serviu de base para que alguns pesquisadores, como Kalko (1998) e 

Bernard (2001), considerassem válido dividir as taxocenoses (grupos taxonômicos 

simpátridos) de morcegos em guildas alimentares, ou grupos tróficos funcionais. Estas 

guildas foram estabelecidas considerando-se também as diferenças nas estratégias e 

locais de forrageamento. Kalko (1998) foi a primeira a propor 10 guildas para morcegos 

neotropicais. Carollia perspicillata, por exemplo, se enquadra na guilda “frugívoros 

catadores em espaço altamente desordenado”, ou seja, morcegos que pegam frutos 

diretamente das plantas e costumam voar em espaços cheios de obstáculos (galhos, 

folhas, troncos etc.). Bernard (2001) e Handley (1967), em seus estudos sobre 

estratificação vertical, capturaram C. perspicillata exclusivamente no sub-bosque, ou seja, 

o extrato florestal localizado ao nível do chão, corroborando o modelo de Kalko (1998). 

 

1.4. Ecologia Reprodutiva de Piperáceas 

 A família Piperaceae é composta por uma grande variedade de espécies, sendo 

muito comum em diversas localidades, às vezes dominando borda ou o extrato inferior 

das matas. Estas plantas podem se reproduzir tanto vegetativamente, como de forma 

sexual. A escolha da principal forma de reprodução está relacionada a preferências 

ecológicas e restrições fisiológicas de cada espécie. 

 As piperáceas são compostas por cinco gêneros - Piper, Ottonia, Pothomorphe, 

Sarcorhachis e Peperomia - e centenas de espécies no Brasil (Yuncker, 1971; Trelease, 
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1950). As plantas do gênero Piper são popularmente conhecidas como pimenteiras ou 

falsos-jaborandís, estando dentre elas incluída a pimenta-do-reino (P. nigrum). Este 

gênero é composto por arbustos ou pequenas árvores, com folhas alternadas, simples, 

inteiras, geralmente assimétricas, peninérveas ou palmatinérveas; o fruto é uma drupa 

pequena, em forma de espiga, com sementes minúsculas (Yuncker, 1971). A grande 

maioria (senão a totalidade) das espécies desse gênero tem preferências pelos ambientes 

abertos, com alta insolação e muita umidade, sendo em geral pioneiras no processo de 

sucessão ecológica (Fleming, 1988). Há também aquelas que preferem habitar 

microhábitats mais sombreados, como o interior de matas (Greig, 1993). 

 As espécies de Piper podem ter épocas de floração e frutificação concentradas nas 

estações úmidas ou secas. Em geral, elas apresentam forte interação ecológica com 

morcegos, seus principais dispersores de sementes, especialmente os filostomídeos do 

gênero Carollia (Charles-Dominique, 1991; Fleming, 1988). A reprodução vegetativa 

também é muito importante para estas plantas, especialmente para as espécies que 

toleram sombra, crescendo dentro das matas. As espécies de início de sucessão 

ecológica tendem a se reproduzir mais de forma sexuada (Greig, 1993). 

 Devido às suas preferências ecológicas, grande parte das espécies do gênero 

Piper tende a apresentar maior abundância nas áreas de borda de mata e no interior de 

clareiras, naturais ou feitas por humanos (Greig, 1993). A dispersão de sementes 

empreendida por morcegos também contribui para essa distribuição espacialmente 

agregada, sendo que em muitas áreas, os indivíduos de Piper concentram-se ao longo de 

linhas coincidentes com trilhas naturais ou artificiais, utilizadas por morcegos durante o 

vôo (Fleming, 1988). 

 Essa distribuição espacial diferenciada entre as espécies de Piper pode ser 

explicada como sendo decorrente da influência da luz do Sol, além de ser influenciada 

pelo tipo de solo (Greig, 1983). Dentro de cada guilda espacial (áreas expostas ou 
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sombreadas), a luz parece ter efeitos relacionados à quantidade de flores produzidas em 

uma mesma estação reprodutiva (Greig, 1993). Dentro de uma espécie, é esperado que 

indivíduos maiores produzam mais inflorescências, por uma simples questão de volume. 

Porém, além deste efeito, pode-se supor que indivíduos que recebam mais luz sejam 

capazes de gerar mais inflorescências. Isto poderia ser explicado por uma estratégia de 

aumento no investimento na reprodução sexuada, devido às vantagens desta última. 

Dentre essas vantagens, pode-se citar o aumento de variabilidade genética e, 

conseqüentemente, maior capacidade de defesa contra parasitos ou predadores (Van 

Valen, 1973). Além disso, há também a hipótese da fuga de predadores, proposta por 

Janzen (1970), que propõe que seria vantajoso para as plântulas se estabelecerem longe 

da planta-mãe, de modo a não serem contaminadas por parasitas ou mortas por 

predadores que visem a mãe. 

 

1.5. Interações entre Morcegos e Plantas 

 Morcegos filostomídeos (Chiroptera, Phyllostomidae) têm sido apontados na 

literatura como sendo cruciais para a dinâmica de florestas tropicais, por serem os 

principais dispersores de sementes de plantas pioneiras na Região Neotropical (Kunz, 

1982; Nowak, 1994). Isto os faz serem muito importantes no processo de regeneração de 

áreas desmatadas (e.g. Fenton et al., 1992; Whittaker & Jones, 1994). 

 Alguns estudos sugeriram que as sementes de algumas espécies de plantas 

germinam mais rápido após passarem pelo trato digestivo de morcegos (Kunz, 1982), 

devido à degradação da testa da semente e à conseqüente quebra de dormência. Este 

fenômeno foi descrito também para pequenos mamíferos terrestres no Brasil, como por 

exemplo no gambá Didelphis aurita, como proposto por Grelle & Garcia (1999). 

 Esta quebra na dormência, associada às vantagens da dispersão em relação à 

planta-mãe - Hipótese da Fuga de Predadores (Janzen, 1970), faz com que a interação 
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com morcegos seja positiva para as plantas, criando uma relação mutualista. Os 

morcegos se beneficiam da interação por auxiliarem a reprodução e distribuição espacial 

de sua principal fonte de alimento (Fleming, 1988). 

 Para se entender a forma como morcegos afetam plantas e vice-versa, é 

fundamental conhecer os padrões demográficos de ambos. Porém, pouco se sabe sobre 

a ecologia populacional da maioria das espécies de morcegos  brasileiras, assim como 

não se têm muitas informações sobre populações de algumas plantas, como as 

piperáceas. A maior parte do conhecimento acerca da demografia de morcegos na 

América Latina foi obtida em estudos na América Central (Fleming, 1988), onde ocorre a 

maior parte dos estudos de longa duração (Mello & Fernandez, 2000). Entender como as 

populações de morcegos variam no tempo, principalmente no que concerne à suas 

estações reprodutivas, é crucial para se compreender as interações entre morcegos e 

plantas. 

 Esta relativa escassez de dados sobre populações de morcegos no Brasil dificulta 

a realização de estudos sobre interações entre animais e plantas. Isto porque é 

interessante conhecer os padrões de variações populacionais de cada espécie, de modo 

a facilitar o entendimento das influências de uns sobre os outros. No entanto, algumas 

informações iniciais a respeito de interações com plantas têm sido levantadas em estudos 

de sobreposição de nichos entre morcegos, como em Marinho-Filho (1991). 

 De um modo geral, as plantas que interagem com morcegos tendem a apresentar 

uma série de características específicas, chamadas “síndromes de interação”, como 

descrito em Heithaus (1982) e Dobat & Holle (1985). 

 A primeira síndrome seria a quiropterofilia (Dobat & Holle, 1985), ou síndrome da 

polinização por morcegos. Plantas que dependem de morcegos para sua polinização 

apresentariam modificações na morfologia e fisiologia de suas flores, de modo a atrair 

morcegos e facilitar seu acesso ao recurso desejado, seja néctar ou pólen. Dentre tais 
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características florais, podemos citar as principais: abertura dos botões florais (antese) 

noturna, curta permanência de cada flor individualmente, pétalas de cores claras, 

tamanho grande, odor forte, grande quantidade de pólen e flores posicionadas longe da 

folhagem (Sazima & Sazima, 1978). De maneira geral, quanto mais dependentes de 

morcegos as plantas são, mais sintomas elas tendem a apresentar. Porém, milhares de 

plantas são visitadas por morcegos, mesmo as “não-quiropterofílicas”. 

 Outra síndrome é a quiropterocoria (Heithaus, 1982), relacionada à dispersão de 

sementes. Frutos especializados em dispersão por morcegos compartilham muitas 

características com flores quiropterofílicas. Dentre elas, pode-se citar: verdes quando 

maduros, odor forte, expostos nos ramos, grande número de sementes. Como frutos não 

têm como restringir o acesso, de modo a torná-lo exclusivo para morcegos, vários outros 

vertebrados também os utilizam, fazendo com que essa síndrome seja mais fraca do que 

a quiropterofilia (Heithaus, 1982). 

 Quanto à obtenção do alimento (o forrageamento), os fatores mais importantes na 

escolha da estratégia são a previsibilidade espaço-temporal do fruto ou da flor, e também 

a qualidade nutricional destes recursos. 

 Plantas apresentam basicamente duas estratégias de floração e, 

conseqüentemente, de frutificação, conforme descrito por Heithaus (1982). Não se tratam 

de casos estáticos, pois há todo um contínuo de variação entre essas estratégias. 

 A primeira estratégia seria chamada de “estado estável”. Neste caso, as plantas 

produzem poucas flores por noite, porém mantém a produção por várias noites 

consecutivas; suas flores e frutos têm morfologia mais restritiva; e a produção de néctar 

também é restritiva. 

 Outra estratégia é a “grande explosão”. Ao contrário do outro caso, neste várias 

flores são produzidas por noite, durante poucas noites há pequena probabilidade de 
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sobreposição temporal com outras plantas dessa mesma estratégia; e as formas das 

flores não são restritivas. 

 O estado estável costuma favorecer a utilização da planta por animais 

especialistas, enquanto que a grande explosão favorece a visitação por oportunistas, que 

muitas vezes não beneficiam a planta por dispersão ou polinização. Plantas de grande 

explosão sacrificam a qualidade das interações com animais, em função da quantidade de 

visitantes. 

 Fleming (1982) cita ainda duas outras estratégias intermediárias. Uma seria a 

“cornucópia”, ou produção de um grande número de flores durante o período de um mês. 

Outra seria a múltipla explosão, ou muitas florações grandes, temporalmente espaçadas 

ao longo do ano. 

 Diferentes espécies de morcegos apresentam uma certa variedade nos padrões de 

forrageamento, justamente devido a essa variedade de estratégias reprodutivas das 

plantas. As piperáceas parecem se enquadrar no modelo estado-estável, representando 

um recurso altamente previsível no tempo e no espaço, conforme sugerido por Fleming 

(1985). 

 

2. HIPÓTESE E OBJETIVO DO TRABALHO 

 De acordo com a literatura citada acima, é possível elaborar um modelo explicativo 

relacionando diversos fatores que podem influenciar a reprodução de morcegos C. 

perspicillata, e conseqüentemente a reprodução de seus pares de interação, as 

piperáceas. O presente estudo não se propôs a avaliar essa interação em uma escala de 

tempo evolutivo, restringindo-se ao tempo ecológico. 

 A pluviosidade e a temperatura influenciam direta e positivamente a reprodução de 

muitos insetos e da maioria das plantas, ou seja, mais chuvas aliadas a uma temperatura 

mais alta implicam em maior disponibilidade de alimento para morcegos. Como é 
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necessário investir muita energia na reprodução, teoricamente seria interessante para os 

morcegos coincidirem suas estações reprodutivas com as épocas em que seja mais fácil 

obter alimento (insetos e frutos). O presente estudo visou investigar a parte desse modelo 

que se refere às interações entre morcegos e plantas, e a influência do clima sobre essas 

variáveis. Para uma explicação esquemática da hipótese de trabalho, ver seção “4.3 

Análises Estatísticas”. 

 Para cumprir esse objetivo, foram estudados cinco temas, visando atender às 

seguintes metas: 

I. Clima: caracterizar o clima da área de estudo, através do acompanhamento do padrão 

de variação na quantidade de chuva (total pluviométrico) e na temperatura média ao longo 

dos meses; 

II. Ecologia populacional de morcegos: determinar as estações reprodutivas, distribuição 

espacial e outros parâmetros demográficos da espécie C. perspicillata; 

III. Dieta de morcegos: determinar quais são os itens consumidos por C. perspicillata e se 

há variação estacional na preferência; 

IV. Ecologia populacional de plantas: determinar os períodos de frutificação e floração, 

além da distribuição espacial das espécies do gênero Piper; 

 Esses parâmetros foram relacionados entre si, para que fosse feita a quantificação 

da força de interação entre morcegos e plantas. 

 

3. ÁREA DE ESTUDO 

3.1. A Reserva Biológica Poço das Antas 

 A Reserva Biológica Poço das Antas (Fig.3) - RBPA - foi implantada em 1974, 

possui aproximadamente 6.100 hectares em extensão e é administrada pelo IBAMA. Poço 

das Antas está localizada na bacia do rio São João, compreendida entre a Serra do Mar e 

Baixada Litorânea Fluminense, no município de Silva Jardim, Estado do Rio de Janeiro. 
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 A topografia local é plana com elevações suaves e sua vegetação é composta por 

floresta baixo-montana, brejo, floresta alagadiça (paludosa), capoeirão, áreas devastadas 

e vegetação ruderal (Guimarães et al., 1988). A reserva é praticamente delimitada por 

produtores rurais por todos os lados. O clima em Poço das Antas é estacional; os meses 

de junho a agosto são os mais  frios e secos, e os de outubro a abril, os mais úmidos e 

quentes. A precipitação média anual na reserva entre 1987 e 1998 foi de 2.121mm, e a 

temperatura média anual foi de 24,6ºC (Mello & Fernandez, 2000).  

 Vale ressaltar que a RBPA é a maior área de Mata Atlântica de baixada protegida 

no Estado do Rio de Janeiro, sendo também a maior área de mata paludosa protegida no 

Estado. Este tipo de ambiente propicia a ocorrência de diversas espécies dificilmente 

encontradas em outras reservas próximas. 

 

3.2. As Ilhas dos Barbados 

 Dentro da RBPA, o local específico do estudo foi um conjunto de oito pequenas 

“ilhas” de mata em morrotes baixos (Takizawa, 1995), conhecidas como “Ilhas dos 

Barbados” (Fig.4), nome dado por causa da população de macacos-barbados ou bugios 

(Alouatta guariba) que reside no local. Tais ilhas variam em área de 1,5 a 16 hectares. A 

maior distância entre ilhas adjacentes é 823 metros, sendo que o sistema forma um arco 

(Oliveira, 2001). 

 Ao redor das ilhas encontra-se uma vegetação aberta, composta principalmente 

por gramíneas, samambaias e diversas outras plantas pioneiras. Neste ambiente, pode-se 

destacar a grande abundância de plantas como Piper spp., Cecropia pachystachya, 

Trema micanthra e Solanum spp. 
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Figura 3: Imagem de satélite (Landsat 7 ETM+, bandas 4,5 e 6, resolução 30m) da 
Reserva Biológica Poço das Antas (RJ) e adjacências. PA: Poço das Antas; BA: Ilhas 
dos Barbados; SI: mun. Silva Jardim; CA: mun. Casemiro de Abreu; BR: estrada BR-
101; JU: Reservatório de Juturnaíba; SJ: Rio São João. Arquivo cedido por Clinton 
Jenkins, University of Tennesee, EUA. 

Figura 4: Sistema das Ilhas dos Barbados, um conjunto de oito ilhas de mata, na 
ReBIo Poço das Antas, RJ. Foto cedida por Ernesto Viveiros de Castro. 
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 A vegetação das ilhas é de Mata Atlântica de encosta (Takizawa, 1995), estando 

presentes diversas plantas atrativas a morcegos, especialmente nas bordas. A 

composição florística varia entre as ilhas, possivelmente devido a fatores físicos do 

ambiente, como proximidade do Rio São João, elevação do terreno e dinâmica dos 

ventos, assim como ao histórico de alteração da paisagem da área. 

 Não se sabe ao certo como a área em questão foi mudando com o tempo. De 

acordo com fotografias áreas e imagens de satélite feitas ao longo do século XX, parece 

que a área era inundada há algumas décadas, sendo que a criação da Barragem 

Juturnaíba alterou a paisagem local. A área dessas ilhas de mata pode ter sido drenada, 

já que as ilhas estão em terreno mais elevado, transformando uma mata paludosa original 

em uma área seca com solo de turfa, iniciando um conseqüente processo de 

reestruturação da comunidade vegetal (Oliveira, 2001). 

 Caso essa hipótese seja verdadeira, as pequenas ilhas de mata teriam sido sempre 

semelhantes ao que são, devido à elevação dos morros onde se encontram, que não 

eram cobertos por água. A diferença principal é que elas provavelmente eram conectadas 

por árvores de uma antiga mata paludosa, como encontrado em outros pontos da reserva. 

Talvez a paisagem fosse funcionalmente contínua para algumas espécies de mamíferos e 

tenha se tornado fragmentada, após o represamento do rio. 
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4. METODOLOGIA 

 Os dados referentes ao clima da área de estudo foram coletados pelos 

pesquisadores do Programa Mata Atlântica (Jardim Botânico, RJ), em estação 

meteorológica própria, dentro da ReBio Poço das Antas. Todos os demais dados foram 

coletados pelo autor do presente trabalho. 

 

4.1. Campo 

 A coleta dos dados foi feita mensalmente, de julho de 1997 a setembro de 2001. 

Os dados de julho a dezembro de 1997 foram considerados como “piloto”, ou seja, coletas 

feitas para testar e ajustar a metodologia. Por este motivo, não foram incluídos nas 

análises. Sendo assim, o presente estudo totalizou 41 meses e 92 noites de trabalho. 

 Cada excursão de campo teve duração de 2 a 4 noites consecutivas. No começo 

do projeto, até junho de 1998, foram feitas 4 noites por sessão de amostragem. 

Entretanto, posteriormente, essa quantidade de noites mostrou-se desnecessária. A 

metodologia foi alterada para 2 noites, com o dobro da quantidade de redes-de-neblina. 

Essa mudança resultou em uma redução nos gastos do projeto, sendo que não houve 

prejuízo na eficiência de captura. Apesar de não ter sido feita uma análise quantitativa, 

parece que o aumento no número de redes por noite aumentou a eficiência de captura. 

Por alguma razão desconhecida, dois dias com seis redes cada parecem ser mais 

produtivos do que quatro dias com três redes cada. Este efeito parece ser decorrente do 

aprendizado dos morcegos, que decoram as posições das redes e passam a evita-las, 

conforme observado por diversos pesquisadores. 

 

4.1.1. Morcegos 

 A reprodução dos morcegos C. perspicillata em Poço das Antas foi estudada e 

discutida em Mello & Fernandez (2000) – ver Anexo 3. Por esta razão, algumas análises 

demográficas não serão aqui repetidas. No presente trabalho, voltado para as interações 
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entre morcegos e plantas, foram adicionados mais dados a algumas análises, 

possibilitando uma melhor caracterização do padrão. 

 Para capturar os morcegos foram utilizadas redes-de-neblina (mist-nets), também 

conhecidas como redes-de-espera, fornecidas pela empresa Ecotone Inc. da Polônia. Os 

tamanhos escolhidos foram 7 metros de comprimento por 3 de altura e 12 por 3 metros; 

devido ao tamanho das trilhas, as redes de tamanho menor foram as mais utilizadas. As 

redes foram armadas em locais onde a captura de morcegos costuma ser mais eficiente, 

como bordas de mata, clareiras, trilhas naturais ou artificiais, corpos e cursos d’água 

(Kunz, 1988). 

 Várias espécies foram capturadas, mas apenas C. perspicillata foi utilizada neste 

estudo. A listagem completa dos morcegos de Poço das Antas encontra-se em Baptista & 

Mello (no prelo) e na Tab. I (ver seção de resultados). 

 Apesar de terem sido feitas coletas de dados em vários locais da reserva (ver 

Baptista & Mello, no prelo), no presente estudo, foram consideradas apenas as coletas 

realizadas na região das “Ilhas dos Barbados”, sendo que seis das oito ilhas foram 

amostradas. Até julho de 2000, apenas a Ilha H foi amostrada em todas as sessões de 

captura, totalizando 41 meses. A partir de agosto de 2000, as ilhas A, C, D, E e F foram 

amostradas duas vezes cada. Duas ilhas não foram incluídas, porque sua vegetação foi 

muito afetada pelos consecutivos incêndios ocorridos na área, tornando-se muito pouco 

atrativas para os morcegos, em relação às outras. No estudo como um todo, foram feitas 

106 noites de amostragem. 

 Em quase todas as 92 noites do estudo, as redes ficaram armadas durante toda a 

noite, das 18h às 6h do dia seguinte. As raras exceções ocorreram em casos de chuva 

muito intensa, ou quando o número de morcegos capturados era excessivamente grande, 

tornando impossível a análise individual até antes de o Sol nascer. Neste último caso, as 

redes eram fechadas quando se chegava a uma quantidade considerada limite. 
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 Após ser retirado da rede, cada indivíduo capturado foi acondicionado em um saco 

de algodão individual, esperando em média 2 horas antes de ser examinado, de modo a 

que defecasse nesse meio tempo. Após ser retirado do saco, cada morcego foi marcado 

com uma anilha metálica, fornecida pela empresa A.C. Hughes Inc., contendo um código 

individual, o que possibilitou reconhecimento em possíveis recapturas. Isso foi muito 

importante para as análises estatísticas, pois foram consideradas apenas as primeiras 

capturas. Além disso, foi possível detectar alguns movimentos dentro e fora da área de 

estudo. 

 Após ser marcado, cada indivíduo passou por uma triagem. O tempo médio de 

processamento de cada indivíduo ficou em torno de 5 minutos. Foram registradas as 

seguintes informações: espécie, sexo, idade, condição reprodutiva, cor, massa corporal e 

medidas lineares corporais, que variavam de acordo com a espécie. Para C. perspicillata, 

mediu-se os comprimentos do antebraço e da tíbia, que podem ajudar na identificação 

das quatro espécies deste gênero, segundo Cloutier & Thomas (1991) e Pine (1972). Os 

indivíduos que não puderam ser identificados em campo, tanto de C. perspicillata como 

de outras espécies, foram identificados pelos pesquisadores do Laboratório de 

Mastozoologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

 A idade foi estimada com base nos trabalhos de Kunz (1988) e Cosson et al. 

(1993), sendo que este último trabalho tratou exatamente de C. perspicillata. Segundo 

estes autores, a cartilagem presente nas epífises dos dedos das asas (II a V), entre o 

metacarpo e a falange proximal, apresentam um padrão bem definido de ossificação 

(Fig.5). Indivíduos jovens apresentam as epífises totalmente cartilaginosas e com formato 

de fuso; subadultos já apresentam um grau inicial de ossificação, tendo duas faixas de 

cartilagem ainda bem distinguíveis; por sua vez, os adultos têm as epífises totalmente 

ossificadas, com formato arredondado. 
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Figura 5: Imagens de falanges e epífises do morcego Myotis lucifugus, explicando as 
mudanças sofridas, por meio dos processoes de ossificação, nas estruturas de acordo 
com a idade. Os números de I a III representam as idades neonato, jovem e adulto. As 
letras de A a C representam os métodos de análise, respectivamente: observação com 
luz, raio-X e secção histológica. Imagem copiada de Kunz (1988). 
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 A condição reprodutiva foi estimada com base apenas em características externas 

de machos e fêmeas. Fêmeas foram agrupadas nas categorias: grávida, lactante, pós-

lactante e não-reprodutiva; machos foram agrupados em: com testículos no abdômen ou 

com testículos escrotados.  

 No caso das fêmeas, observou-se a condição das tetas, que podiam estar 

reduzidas (não-reprodutiva), inchadas (pós-lactante) ou inchadas e com alopécia 

(lactante). Além disso, observou-se também o estado do abdômen, sendo que era 

possível reconhecer a gravidez, exceto em sua fase inicial (cerca de um mês). Segundo 

Cloutier & Thomas (1991), as tetas costumam ficar inchadas e com alopécia em média 

dois dias antes do parto, continuando assim até cerca de dois a três meses após o parto. 

A gravidez costuma durar cerca de 120 dias (Cloutier & Thomas, 1991). 

 Os indivíduos capturados em cada mês foram categorizados conforme o estado 

reprodutivo.. Em cada mês, cada classe foi medida como uma proporção do número total 

de indivíduos, dentro de cada sexo. 

 No caso das fêmeas foram somados os dados de fêmeas grávidas e lactantes, 

devido ao fato de existirem duas subestações reprodutivas. Essas duas subestações 

ocorrem praticamente juntas, sendo comum uma fêmea ainda estar amamentando e 

mesmo assim, engravidar. Por isso, uma medida mais real da reprodução dos morcegos 

seria a proporção de fêmeas envolvidas com reprodução, seja gestando ou 

amamentando. As fêmeas pós-lactantes não foram incluídas, pois não estão mais 

envolvidas com reprodução; estão apenas voltando ao estado inativo. 

 Após passarem por este protocolo, os morcegos foram soltos na mesma área onde 

foram encontrados, na maioria dos casos em menos de três horas após a captura. 
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4.1.2. Plantas 

 A identificação das plantas estudadas foi feita pelos pesquisadores Dr. Davyson 

Moreira (Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais - UFRJ) e Dra. Elsie Franklin 

Guimarães (Jardim Botânico do Rio de Janeiro). 

 Registrou-se a presença da piperácea Potomorphe umbellata na área de estudo, 

porém apenas o gênero Piper foi considerado no presente estudo. Houve duas razões 

básicas para se proceder desta maneira: 1. as interações com os morcegos Carollia se 

dão principalmente no gênero Piper, em diversas localidades; 2. Piper era o gênero 

dominante na área, sendo que mais de 99% das piperáceas encontradas eram deste 

grupo. Vale lembrar que Guimarães et al. (1988) assinalaram 19 espécies de piperáceas 

de três gêneros (Piper, Ottonia e Potomorphe) para Poço das Antas. 

 A vegetação aberta que se estendia da borda da ilha H até algumas dezenas de 

metros era composta principalmente por Piper spp., além de Solanum spp. (Solanaceae), 

Cecropia pachystachya (Cecropiaceae) e Trema micrantha (Ulmaceae). Foram marcados 

cerca de 60 indivíduos de Piper ao longo das bordas desta Ilha, onde a abundância 

relativa destas plantas era muito grande. Nas outras ilhas, foram feitas anotações de 

praticamente todos os indivíduos observados nas bordas. A abundância destas plantas 

fora da Ilha H era muito menor, sendo que não havia piperáceas em algumas ilhas. Em 

cada moita, foi marcado ou analisado apenas um indivíduo, de modo a evitar que dois 

rametes (clones) fossem considerados como indivíduos diferentes e se cometesse 

pseudorrepetição filogenética. Durante o estudo, alguns desses indivíduos marcados 

morreram naturalmente ou foram cortados, sendo substituídos por outros indivíduos com 

aparência saudável. 

 Dos indivíduos registrados foram anotadas as seguintes informações: 

morfoespécie, com base em características das folhas, do caule, das inflorescências e 

das infrutescências; e classe reprodutiva, chamada de “fenofase”. A classe foi definida de 
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acordo com a proporção relativa entre inflorescências e infrutescências: 0. não-

reprodutiva; A. mais inflorescências; B. igual proporção; C. mais infrutescências. Não se 

tentou fazer uma contagem de inflorescências e infrutescências, porque alguns indivíduos 

eram árvores altas, o que dificultava muito a observação. Considerou-se mais prudente 

fazer uma categorização direta, de maneira qualitativa. Contudo, seria mais interessante 

fazer esse tipo de análise contando-se todos os frutos e flores de cada indivíduos, 

evitando-se categorizar, se possível. 

 

4.2. Análise de dieta 

 As fezes coletadas diretamente dos sacos de algodão, no campo, foram guardadas 

em recipientes plásticos “eppendorf” e agrupadas em sacos plásticos (com fecho “zip”) de 

acordo com o mês e local de coleta. Estes sacos foram congelados em freezer comum, 

até que as amostras fossem analisadas. 

 Em laboratório, o conteúdo de cada recipiente foi lavado em água corrente e 

peneirado, para separação de itens. A polpa dos frutos foi descartada, assim como 

possíveis amostras de pólen, que podem ter passado pela malha da peneira. Sendo 

assim, não foram feitas análises de consumo de recursos florais neste estudo. 

 As amostradas lavadas e peneiradas foram analisadas em microscópio 

estereoscópico (lupa), sendo que as sementes e as partes de artrópodes foram 

separadas em recipientes distintos. O material triado foi recongelado, a fim de evitar 

possível deterioração causada por fungos. Os itens encontrados foram separados nas 

classes: 1. semente (Piperaceae, Solanaceae, Cecropiaceae e outras); 2. artrópodes; e 3. 

restos vegetais (polpa e folhas). 

 Não foi encontrada uma maneira objetiva de quantificar a importância de cada item 

como, por exemplo, através do volume relativo. Então se julgou mais prudente utilizar 

como índice de preferência alimentar apenas a presença ou ausência de cada um destes 
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itens. Por meio de amostras fecais, pode-se saber que itens foram consumidos, mas é 

difícil saber se mais sementes representam mais frutos consumidos, ou se apenas 

representam um consumo de frutos com grande número de sementes. Além disso, alguns 

morcegos costumam comer frutos com sementes grandes que, portanto, não passam pelo 

trato digestivo. Esta pode ser uma significativa limitação em estudos de dieta por fezes 

para algumas espécies, mas não parece ser muito importante no caso de C. perspicillata, 

que costuma se alimentar principalmente de pequenos frutos, considerando-se estudos 

indiretos (fezes) e diretos (observação) (Kunz, 1982). 

 

4.3. Análises Estatísticas 

 As análises estatísticas foram feitas com base em Zar (1996), também se contando 

com o auxílio de programas estatísticos e gráficos, além de planilhas eletrônicas. O nível 

de significância adotado foi de 5% (α). 

 Algumas análises demográficas feitas para esta mesma população de morcegos 

podem ser encontradas em Mello & Fernandez (2000) e por isso não foram repetidas 

aqui. 

 As relações entre duas ou mais variáveis foram testadas por regressão linear 

simples ou múltipla, além de correlação linear simples. As diferenças nas médias entre 

dois grupos de medidas foram testadas pelo teste t de Student. 

 O modelo geral do estudo foi testado por análise de caminhos, de acordo com o 

método proposto por Kingsolver & Schemske (1991), que sugeriram ser Sewall Wright 

(1934) o criador do método, e também seguindo a descrição de Sokal & Rohlf (1994). 

Infelizmente não foi possível encontrar a referência original de Wright, o que seria muito 

interessante para este trabalho e para pessoas interessadas nesta técnica. 

 A análise de caminhos visa quantificar as relações entre variáveis por meio de um 

modelo feito a priori, o diagrama de caminhos (Fig.6), que especifica caminhos causais e 
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não-causais entre variáveis dependentes e independentes. Esta análise tem os seguintes 

pressupostos: 1. as relações entre variáveis devem ser lineares; 2. não há correlações 

entre resíduos; 3. as variáveis observadas são medidas sem erro; 4. não há causalidade 

recíproca entre variáveis. 

 No diagrama de caminhos, uma seta unidirecional indica uma relação de 

causalidade, enquanto que uma seta bidirecional indica uma relação não-causal. Cada 

seta representa um efeito direto. As variáveis dependentes são chamadas de variáveis 

“critério” (Y) e as independentes, são as variáveis “preditoras” (X). A força de cada 

caminho é quantificada pelo coeficiente de regressão parcial padronizado, aqui chamado 

de “coeficiente parcial de caminho”: 

 (fórmula 1) 

Onde bi=coeficiente de regressão,  e , sendo Xi e Yi as 

variáveis independente e dependente, respectivamente (  e  são suas médias). 

 

 Este coeficiente não tem unidade e não sofre efeito das diferenças entre as ordens 

de grandeza de cada variável, servindo como uma medida da importância de cada 

variável preditora (xi) para a variação de y. Dependendo do modelo (diagrama), pode-se 

fazer tanto regressões lineares múltiplas, quanto simples. 

 Um efeito indireto, representado por uma cadeia de caminhos, é medido, 

multiplicando-se os coeficientes padronizados de cada caminho direto contido na cadeia 

em questão. A soma dos coeficientes padronizados dos caminhos diretos e indiretos é o 

coeficiente de efeito, que representa a mudança esperada em uma dada variável critério, 

devido a mudanças em uma das variáveis preditoras. No caso de haverem variáveis 

correlacionadas, o caminho indireto até a variável critério é calculado pela fórmula: 
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 (fórmula 2) 

Onde Y é a variável critério, b’ é o coeficiente de caminho, i e j são variáveis preditoras. 

 Além das variáveis medidas, costuma-se representar também os efeitos das 

variáveis residuais não medidas. A força conjunta das variáveis residuais (U) é medida 

pela proporção de variação não explicada pelo modelo: 

  (fórmula 3) 

Onde R² é o coeficiente de determinação. 

 

 No presente estudo, o esquema básico do modelo proposto encontra-se na Fig.6; 

que representa a própria hipótese de trabalho. Na seção de resultados encontra-se o 

modelo final utilizado nas análises. Por exemplo, a força da influência da variável 

preditora “X2” sobre a variável critério “Y” pode ser medida pela via direta G ou pelas vias 

indiretas ExCxD, AxIxJxD ou AxBxCxD, onde os coeficientes de caminho são 

multiplicados em cada via. No caso de um caminho indireto como AxBxCxD, que passa 

por variáveis preditoras correlacionadas, é preciso usar a fórmula 2 para o cálculo do 

coeficiente de caminho. 
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Figura 6: Modelo teórico do presente estudo, representado por um diagrama de caminhos 

(ver texto para explicações detalhadas). 

 

 Os nomes das variáveis foram codificados da seguinte maneira: 

1. PPT (X1)– precipitação; 

2. TEMP (X2) – temperatura; 

3. FENO (X3) – fenologia ou proporção de indivíduos de Piper frutificando. 

4. PIP (X4) – importância de Piper spp. na dieta de C. perspicillata, medida pela 

proporção de amostras de fezes que continham sementes de Piper spp. 

5. REP (Y) – reprodução de C. perspicillata, medida pela proporção de fêmeas adultas 

que estava grávidas ou lactantes. 

6. UY – soma dos efeitos das variáveis não medidas no estudo, que atuam diretamente 

sobre REP. 

7. X5, que nas análises foi transformada em UPIP  - corresponde à abundância de insetos, 

variável não medida, que poderia afetar o consumo de Piper na dieta de C. perspicillata. 
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Sendo assim, esta variável provavelmente faz parte da variável residual de PIP, ou seja, 

UPIP.. Além disso, podem estar incluídas em UPIP as influências das abundâncias de 

solanáceas e cecropiáceas. Como não se tem controle sobre UPIP, pode-se apenas fazer 

algumas inferências. 

 Dentro da variável residual UY, que representa a soma dos efeitos das variáveis 

não medidas, talvez possam estar contidos os efeitos de variáveis como, por exemplo, o 

fotoperíodo (duração da noite), fator importante na reprodução de outros mamíferos, 

como roedores e marsupiais (e.g. Ribeiro, 2001; Rocha, 2000). 

 Considerou-se nesse modelo, que a precipitação não teria uma influência direta 

sobre os morcegos, pois não teriam sua sobrevivência ou reprodução diretamente 

afetadas por um aumento na quantidade de chuvas, ao contrário de insetos, por exemplo. 

Por outro lado, a temperatura pode influenciar diretamente a reprodução de morcegos, 

pois níveis muito altos de calor podem inibir caminhos fisiológicos presentes na 

reprodução de mamíferos (Bronson, 1995). Temperaturas muito baixas também podem 

ter efeito negativo, porém este não parece ser o caso nos trópicos. 

 Supõe-se que a fenologia de Piper spp. possa ter uma influência indireta sobre a 

reprodução de morcegos, através de sua influência sobre a dieta. Isto porque, em outras  

espécies de morcegos, a alimentação determina o tipo de gordura armazenado, que por 

sua vez influencia diretamente a produção de alguns hormônios reprodutivos (Kunz, 

1982). No entanto, a fenologia também pode influenciar diretamente a reprodução dos 

morcegos, supostamente através de substâncias presentes nos frutos de Piper spp. em 

diferentes estágios fenológicos, como proposto na próxima seção. 

 As variáveis medidas como proporções, que apresentam distribuições binomiais, 

foram transformadas pela fórmula , de modo a terem distribuição normal, 

atendo a um dos pressupostos da regressão linear, de acordo com Zar (1996). 
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5. RESULTADOS 

5.1. Clima 

 Considerando-se as médias mensais de 1987 a 2000, a temperatura variou de 

21,1ºC em junho a 28,7ºC em fevereiro. Há duas estações relacionadas à pluviosidade: 

uma seca (no inverno), de junho a agosto; e uma chuvosa (o resto do ano), que dura de 

setembro a maio (Fig.7). Déficit hídrico verdadeiro, segundo o diagrama ombrotérmico de 

Tornthwaite, só costuma ocorrer no mês de julho. 

 Durante o presente estudo, notou-se uma tendência à redução dos totais mensais 

pluviométricos, gerando estações secas mais longas do que o habitual. A temperatura 

manteve-se nos níveis de variação normal (Fig.8). 
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Figura 7: Diagrama ombrotérmico feito com as médias mensais de janeiro de 1987 a dezembro de 
2000, para Poço das Antas, RJ. A temperatura é medida pela média mensal e a precipitação é medida 
pelo total mensal. 

Figura 8: Diagrama ombrotérmico feito com os dados mensais de julho de 1997 a setembro de 2001, 
para Poço das Antas, RJ. A temperatura foi medida pela média mensal e a precipitação foi medida pelo 
total mensal. 
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5.2. Morcegos 

 No estudo como um todo, foram obtidas 2046 capturas de C. perspicillata, 

representando 78% do total de capturas do estudo (2596). Obteve-se capturas de 1815 

indivíduos, ocorrendo 231 (11%) recapturas. Na Reserva Biológica de Poço das Antas, 23 

espécies de morcegos haviam sido registradas (Baptista & Mello, no prelo). No presente 

estudo, 16 espécies de morcegos foram capturadas em redes nas Ilhas dos Barbados, 

sendo que duas novas espécies foram adicionadas à lista anteriormente citada: Mimon 

crenulatum, o primeiro registro desta espécie para o estado do Rio de Janeiro (Mello e 

Pol, in prep.) e Micronycteris megalotis (Tab.I). 

 

Tabela I: Lista das espécies de morcegos registradas para a Reserva Biológica Poço das 

Antas, destacando-se com um asterisco (*) as espécies capturadas na área das Ilhas dos 

Barbados. 

Família Emballonuridae 
 Peropteryx kappleri Peters, 1867 

 Peropteryx macrotis (Wagner, 1843) 

 Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820) 

Família Noctilionidae 
 *Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758) 

Família Phyllostomidae 
     Subfamília Phyllostominae 

 *Chrotopterus auritus (Peters, 1856) 

 *Micronycteris megalotis (Gray, 1842) 

 *Mimon crenulatum (E. Geoffroy, 1810) 

 *Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767) 

     Subfamília Glossophaginae 

 Anoura caudifer (E. Geoffroyi, 1818) 

 Anoura geoffroyi Gray, 1838 

 *Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 

 *Lonchophylla cf. bokermanni Thomas, 1903 

     Subfamília Carollinae 

 *Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 
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     Subfamília Stenoderminae 

 Artibeus jamaicensis Leach, 1821 

 *Artibeus lituratus Olfers, 1821 

 *Artibeus obscurus Schinz, 1821 

 *Platyrrhinus lineatus (Geoffroy, 1810) 

 *Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843) 

 *Sturnira lilum (E. Geoffroy, 1810) 

     Subfamília Desmodontinae 

 *Desmodus rotundus (E. Geoffroy, 1810) 

Família Vespertilionidae 
 *Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819) 

 *Myotis nigricans (Schinz, 1821) 

Família Molossidae 
 Molossus ater E. Geoffroy, 1905 

 Molossus molossus (Pallas, 1766) 

 Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824) 

 

5.2.1. Ecologia reprodutiva 

 Foram capturados 780 machos e 1030 fêmeas, resultando em uma razão sexual de 

0,76 (machos/fêmeas). A diferença foi considerada significativa pelo teste G: n=2034, 

g.l=1, α=0,05, G=34,64, p<0,001. 

 De um modo geral, C. perspicillata apresentou duas estações reprodutivas por ano, 

durante os quase quatro anos de estudo (41 meses). A primeira estação reprodutiva de 

cada ano, a principal, quando ocorreu um pico maior na proporção de fêmeas grávidas, 

deu-se durante a estação chuvosa, especialmente no verão. A estação secundária, com 

uma intensidade menor, ocorreu no começo da estação seca (Fig.9). 

 Associados aos picos de fêmeas grávidas, ocorreram também picos de fêmeas 

lactantes, pós-lactantes e jovens, cada um aproximadamente um mês após o outro, 

respectivamente (Fig.10). As variações na proporção de machos reprodutivos 

(escrotados) não apresentaram um padrão definido. 
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Figura 9: Variações na precipitação  total mensal e na proporção de fêmeas reprodutivas (grávidas ou 
lactantes), medida em relação ao total de fêmeas adultas em cada mês, para Carollia perspicillata. 

Figura 10: Variações mensais, em Carollia perspicillata, nas  proporções de fêmeas e machos  reprodutivas,  
medida em relação ao total de adultos de cada sexo em cada mês. Cada linha representa uma classe: GV: grávidas, 
LA: lactantes, MI: mamilos inchados (pós-lactantes), TE: machos com testículos escrotados. 
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5.2.2. Medidas corporais 

 Os resultados das medições corporais feitas em C. perspicillata estão na Tab.II: 

 

Tabela II: Estatísticas descritivas das medidas feitas em C. perspicillata: antebraço, tíbia e 

peso. 

 peso (g) antebraço (mm) tíbia (mm) 

n 1645 1455 1340 

média aritmética 16,0 39,91 17,43 

desvio-padrão 1,99 1,12 0,65 

mínimo 10 36,2 12,2 

máximo 27 45,6 20,0 

 

 Houve dimorfismo sexual significativo apenas para o comprimento do antebraço, 

estando os resultados expressos na Tab.III. 

 

Tabela III: Resultados dos três testes t realizados para testar diferenças entre machos e 

fêmeas para as três medidas (α = 5%). 

 peso antebraço tíbia 

N - fêmeas 946 821 784 

N - machos 697 634 586 

g.l 1639,6 1363,3 1190,3 

t 1,752 5,199 0,379 

p 0,080 0,000 0,704 

 

5.2.3. Distribuição espacial 

 De acordo com o padrão de capturas por ilha de mata, duas espécies utilizaram 

todas as seis ilhas estudadas, duas utilizaram quatro, seis foram encontradas em duas e 

outras seis ficaram restritas apenas a uma ilha (Tab.IV). 
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 A Ilha H apresentou o maior número de espécies de morcegos, tendo 14 das 16 

registradas para o sistema das Ilhas dos Barbados. Por sua vez, a Ilha E foi a mais pobre, 

apresentando apenas três espécies. 

 C. perspicillata, junto com Sturnira lilium, foi capturada em todas as seis ilhas de 

mata, sendo encontrada em maior abundância na Ilha H. Vale lembrar que esta ilha foi 

amostrada muito mais vezes do que as outras. Contudo, mesmo descontando-se o efeito 

do tamanho amostral, C. perspicillata continou sendo mais comum nesta ilha. De acordo 

com o que foi observado, porém sem terem sido feitos testes, o local preferencial onde 

ambas espécies foram encontradas foram as bordas de mata. 

 

Tabela IV: Espécies de morcegos capturadas em cada ilha de mata, na área das Ilhas 

dos Barbados, com o número de indivíduos capturados por espécie. 

 A C D E F H 

Artibeus lituratus 11 2 12    164 

Artibeus obscurus 1     5 

Carollia perspicillata 10 4 6 4 17 1774 

Chrotopterus auritus      1 

Desmodus rotundus      6 

Eptesicus brasiliensis   2  1  

Glossophaga soricina 1     22 

Lonchophylla sp.      1 

Micronycteris megalotis  1     

Mimon crenulatum   1   8 

Myotis nigricans  2  1 3 8 

Noctilio leporinus      31 

Phyllostomus hastatus 1     3 

Platyrrhinus lineatus   2   15 

Pygoderma bilabiatum      1 

Sturnira lilium 10 5 10 2 8 185 
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5.3. Dieta de Morcegos 

 Geralmente, encontrou-se apenas um único grupo de itens por amostra, que 

correspondia à última coisa consumida antes da captura. Essa baixa diversidade de itens 

por indivíduo se deve ao fato de a digestão dessa espécie ser muito rápida, durando 

menos de 10 minutos em média (Fleming, 1988). Contudo, algumas amostras de fezes 

continham dois ou até quatro itens. 

 

5.3.1. Itens consumidos 

 Cinco grandes grupos de itens foram encontrados nas fezes de C. perspicillata: 

sementes de Piper, de Cecropia pachystachya, de Solanum spp., além de sementes não-

identificadas e artrópodes (especialmente insetos). Nenhum grão de pólen foi detectado 

nesta análise, talvez devido ao método de análise de amostras, porém alguns trabalhos 

relataram que C. perspicillata pode se alimentar de recursos florais 

 No caso das sementes de Piper, foram encontradas oito morfoespécies. Dentre as 

sementes de Solanum spp., três morfoespécies apareceram nas amostras. Apenas uma 

morfoespécie de Cecropia sp. foi registrada, podendo-se sugerir que seja da espécie C. 

pachystachya, já que Guimarães et al. (1998) relataram ser esta a única espécie da 

reserva de Poço das Antas. 

 

5.3.2. Variações mensais na preferência alimentar 

 Ocorreram variações mensais na preferência por determinados itens, expressas na 

Fig.11. 

 De um modo geral, Piper foi o alimento preferido durante todo o ano. Nos meses 

em que foi mais consumido, este item apareceu em 100% das amostras de fezes 

analisadas. O mês de consumo mínimo apresentou uma proporção de 7%. 
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 É interessante notar que na estação seca do ano 2000, houve uma queda abrupta 

no consumo de Piper spp., sendo que o consumo de Solanum spp. aumentou 

drasticamente, atingindo um pico de presença em 87% das amostras em agosto. 

Entretanto, esse fenômeno não se repetiu em 2001. 

 O consumo de artrópodes teve importância na dieta de C .perspicillata, porém 

apresentou variações sem padrão definido ao longo dos meses. Por sua vez, as 

sementes de Cecropia sp. foram muito pouco consumidas, aparecendo nas amostras 

apenas em três dos 17 meses analisados, tendo ocorrido um pico relativamente pequeno 

em abril de 2001. 

 

5.4. Plantas 

 As plantas do gênero Piper apresentaram um padrão reprodutivo similar ao de C. 

perspicillata. Ao todo, foram registradas sete espécies de Piper nos seis fragmentos 

estudados, além de Potomorphe umbellata. A morfoespécie III de Piper foi registradas 

apenas uma vez e não foi mais encontrada, por isso não foi identificada ao nível de 

espécie, sendo descartada das análises. 

 

5.4.1. Ecologia reprodutiva 

 Apenas o gênero Piper foi estudado no presente trabalho, por ser considerado o 

principal alimento do morcego em questão. Além disso, foram utilizados apenas os dados 

da Ilha H, já que algumas das outras ilhas não apresentaram piperáceas, ou as tinham em 

abundância muito baixa. 

 Na Ilha H, P. arboreum var. arboreum dominou as moitas, representando 85% dos 

indivíduos (51/60). P. mollicomum representou 7% dos indivíduos (4/60). Tendo em vista 

a grande dominância de P. arboreum var. arboreum, pode-se supor que não causou 
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problemas o fato de outras espécies terem sido contadas em conjunto com a mesma na 

análise. 

 As épocas de floração e frutificação apresentam grande sobreposição, sendo que a 

floração começou um mês antes. A transformação de flores em frutos se deu em menos 

de um mês, sendo que a reposição de flores e frutos aconteceu de forma contínua e 

intensa, durante a estação reprodutiva (Fig.12). 

 As plantas Piper, analisadas como um grupo, apresentaram um padrão de 

frutificação relacionado ao padrão de precipitação, com um pico de frutificação por ano. 

Estes picos de frutificação se deram durante as estações chuvosas de cada ano. A 

relação entre essas duas variáveis foi positiva e significativa (n=17, g.l=15, α=0,05, 

b=0,02, r²=0,299, F=6,402, p = 0,023). 
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Figura 11: Variações mensais, em Carollia perspicillata,  nas proporções do total de 
amostras de fezes, que continham cada um dos quatro itens (piperáceas, solanáceas, 
cecropiáceas, artrópodes). 

Figura 12: Variações mensais nas proporções de indivíduos de Piper spp. que estava 
nas fases de floração (A) e frutificação (C). 
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5.4.2. Distribuição espacial 

 No estudo como um todo, sete espécies de Piper e um indivíduo de Potomorphe 

umbellata foram encontradas nas bordas de quatro das seis ilhas de mata visitadas 

(Tab.V). 

 

Tabela V: Presença e ausência das oito espécies de piperáceas, em quatro das seis ilhas 

de mata estudadas. Nas ilhas D e E não foi encontrado nenhum indivíduo de Piper. Não 

foram apresentados totais de indivíduos por espécie, pois houve repetição de indivíduos 

na análise de fenologia. 

 A C F H 

Piper arboreum Aubl. var. arboreum     

P. arboreum var. latifolium     

P. mollicomum Kunth.     

Piper sp. (morfoespécie III)     

P. viçosanum Yunck.     

P. cernuum Vell. Var. cernuum     

P. divaricatum Meyer     

P. caldense C.DC.     

Potomorphe umbellata     

 

 Em sua grande maioria, os indivíduos de Piper spp. estavam localizados 

preferencialmente nas bordas das ilhas de mata. É interessante notar que esse “cordão” 

formado em algumas ilhas, especialmente na Ilha H, não ia além da borda do fragmento. 

 P. mollicumum foi a que ocorreu em mais ilhas, estando presente em três delas. P. 

arboreum var. arboreum, Piper sp. e P. divaricatum ocorreram em duas ilhas. Já P. 

viçosanum, P. cernuum var. cernuum e P. caldense, além de Potomorphe umbelata, 

ocorreram apenas na Ilha H. 

 A Ilha H foi o local com maior riqueza de piperáceas, além de as abundâncias de 

cada espécie serem qualitativamente maiores lá (não foi feito teste). 
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5.5. Interações 

 Todas as análises anteriores serviram como base para se estudar as interações 

entre C. perspicillata e Piper spp. As populações do morcego e dessas espécies de 

plantas parecem estar intimamente relacionadas, conforme sugere a análise a seguir. 

 De acordo com informações obtidas nas análises anteriores, além de outras 

obtidas na literatura, foi construído o modelo teórico, ou diagrama de caminhos (Fig. 6) 

 Para se obter os coeficientes de regressão parcial padronizados, foi necessário 

fazer duas análises de regressão múltipla, uma de regressão simples, além de uma 

correlação (Tabs. VI, VII, VIII e IX). 

 

Tabela VI: Resultados da primeira regressão linear múltipla. Modelo: REP = CTE + PIP + 

FENO + TEMP, onde CTE é uma constante. Ver seção “4. Metodologia” para a legenda 

dos códigos das variáveis. 

efeito 
coeficiente de 

regressão (b) 
erro-padrão 

coeficiente 

padronizado (b’) 
tolerância t p (bic.) 

constante -0,978 0,487 0,000  -2,008 0,066 

PIP -0,126 0,119 -0,161 0,795 -1,055 0,311 

FENO 0,726 0,200 0,652 0,575 3,633 0,003 

TEMP 0,045 0,021 0,377 0,610 2,168 0,049 

Estatísticas da regressão: N=17, R² = 0,759, , F = 13,678, P = 0,000 

 

Tabela VII: Resultados da segunda regressão linear múltipla. Modelo: FENO = CTE + 

PPT + TEMP. Ver seção “4. Metodologia” para a legenda dos códigos das variáveis. 

efeito 
coeficiente de 

regressão (b) 
erro-padrão 

coeficiente 

padronizado (b’) 
tolerância t p (bic.) 

constante -0,953 0,662 0,000  -1,440 0,172 

PPT 0,001 0,001 0,264 0,597 1,000 0,334 

TEMP 0,048 0,028 0,446 0,597 1,689 0,113 

Estatísticas da regressão: N=17, R = 0,646, F = 5,022, P = 0,023 
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Tabela VIII: Resultados da regressão linear simples. Modelo: PIP = CTE + FENO. Ver 

seção “4. Metodologia” para a legenda dos códigos das variáveis. 

efeito 
coeficiente de 

regressão (b) 
erro-padrão 

coeficiente 

padronizado (b’) 
tolerância t p (bic.) 

constante 0,897 0,156 0,000  5,737 0,000 

FENO 0,617 0,331 0,433 1,000 1,861 0,082 

 Estatísticas da regressão: N=17, R² = 0,433, F = 3,465, P = 0,082 

 

Tabela IX: Resultados da correlação linear simples feita entre PPT e TEMP. Ver seção “4. 

Metodologia” para a legenda dos códigos das variáveis. 

coeficiente valor 

n 17 

g.l 15 

r 0,634 

r² 0,403 

t 3,18 

0,01>p>0,005 

 

 Tendo-se em mãos os resultados acima expostos, foi possível montar o diagrama 

que pode ser visto na Fig.13. 
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Figura 13: Diagrama de caminhos final, apresentando os coeficientes de caminho 

parciais. Também foram incluídas as somas dos efeitos das variáveis não medidas sobre 

uma das variáveis preditoras PIP (UPIP) e sobre a variável critério REP (UY). 

 

 O passo final desta análise foi calcular o coeficiente de caminho total para cada 

variável preditora (Xi). Os resultados estão na Tab.X. 

 

Tabela X: Valores calculados dos coeficientes de caminho totais para cada uma das 

variáveis preditoras. 

variável coeficiente total 

PPT (X1) 0,557 

TEMP (X2) 0,735 

FENO (X3) 0,582 

PIP (X4) -0,161 
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 De acordo com esta última tabela, a ordem de influência das variáveis preditoras 

(Xi) sobre a variável critério (Y) ficou sendo: TEMP>FENO> PPT>PIP. 

 Os gráficos das regressões parciais e a correlação entre as variáveis acima citadas 

estão nas figuras de 14 a 16. Em uma regressão linear múltipla, quando se representa 

uma regressão entre um Xi parcial (XiPART) e um Y parcial (YPART), está se 

representando a relação entre a variável dependente Y e uma das variáveis 

independentes Xi, descontando-se os efeitos das demais variáveis independentes (Xn). 
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Figura 14.a: Regressão parcial entre a dieta (XPART1) e a 
reprodução (YPART1), em Carollia perspicillata, 
descontando-se os efeitos dos fatores fenologia e 
temperatura. 

Figura 14.b: Regressão parcial entre a fenologia 
(XPART2) e a reprodução (YPART2), em Carollia 
perspicillata, descontando-se os efeitos dos fatores dieta 
e temperatura. 

Figura 14.c: Regressão parcial entre a temperatura 
(XPART3) e a reprodução (YPART3), em Carollia 
perspicillata, descontando-se os efeitos dos fatores dieta e  
fenologia. 
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Figura 15.a: Regressão parcial entre a precipitação 
(XPART1b) e a fenologia (YPART1b), descontando-se os 
efeitos da temperatura. 

Figura 15.b: Regressão parcial entre a 
temperatura (XPART2b) e a fenologia 
(YPART2b),  descontando-se os efeitos da 
precipitação. 

Figura 16: Correlação entre a temperatura  e a 
precipitação. 
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6. DISCUSSÃO 

 A distribuição espacial das plantas Piper spp. parece estar fortemente relacionada 

à intensidade luminosa e ao tipo de solo. A luminosidade é máxima na área de vegetação 

aberta (entorno), intermediária na borda das ilhas de mata e pequena no interior das ilhas. 

Laska (1997) e Greig (1993) verificaram que a maioria das espécies de piperáceas 

crescem preferencialmente em áreas bem iluminadas, sendo que Laska (1997) sugere 

que a diversidade dessas plantas chega até a ser maior em florestas secundárias, que 

possuem mais clareiras e dossel menos denso. Os dados obtidos no presente estudo 

estão de acordo com esse padrão, pois as plantas estavam em sua maioria na borda dos 

fragmentos. Apesar de essa informação não ter sido testada, percebeu-se também que C. 

perspicillata parece usar o espaço de acordo com a distribuição de Piper spp, pois as 

capturas desses morcegos eram muito mais freqüentes próximo às moitas dessas 

plantas. Neste caso, é difícil separar causa de efeito. 

 Contudo, em teoria Piper spp. poderia crescer também no entorno, que é uma área 

mais iluminada. Isso não foi observado, pois, na verdade, os indivíduos de Piper spp. não 

ultrapassavam mais do que alguns metros o limite das bordas das ilhas de mata. O 

esclarecimento para essa questão pode estar relacionado com o trabalho de Takizawa 

(1995), que fez o levantamento dos tipos de solo da Reserva Biológica Poço das Antas. 

Ele mostrou que a área do entorno é composta principalmente por solos orgânicos (turfa) 

e solos aluviais/gleizados, enquanto que as ilhas de mata são compostas por latossolos. 

Juntando os fatos, parece que Piper spp. têm sua distribuição local limitada também pelo 

solo, não sendo muito hábil em se estabelecer na turfa. Sabe-se que os morcegos são 

capazes de voar sobre o entorno das ilhas, mas neste caso não adianta eles dispersarem 

as sementes. 

 De todas as oito ilhas de mata do sistema dos Barbados (seis foram estudadas), a 

Ilha H pode ser considerada a mais propícia a ser visitada ou habitada por morcegos 
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filostomídeos, especialmente C. perspicillata. Pode-se afirmar isso, pois a maior riqueza 

de espécies de Piper foi encontrada nesta área. Além disso, a abundância de Piper nessa 

área também é muito maior. As plantas Cecropia pachystachya e Solanum spp. também 

têm densidade maior nessa área, isso sem contar outras plantas como Ficus sp. e 

Astrocharyum spp., que também podem ser encontradas no local. Essa maior oferta de 

alimento, associada a maior área dentre as oito ilhas, faz da Ilha H a mais atrativa, 

segundo os requisitos para morcegos descritos por Kunz (1982) e Nowak (1994). 

 Com respeito à análise da ecologia reprodutiva dos morcegos, o padrão bimodal 

estacional encontrado para os morcegos C. perspicillata está de acordo com os padrões 

relatados na literatura (Fleming, 1988; Charles-Dominique, 1991; Cosson & Pascal, 1994) 

e no trabalho anterior, que deu origem ao presente estudo (Mello & Fernandez, 2000). 

 A ocorrência de uma segunda estação reprodutiva, logo em seguida da estação 

principal, havendo sobreposição entre elas, está relacionada ao estro pós-parto. Esse 

fenômeno faz com que muitas fêmeas, também de outras espécies de mamíferos, tenham 

a capacidade de engravidar, mesmo que ainda estejam amamentando um filhote. Sendo 

assim, a segunda estação reprodutiva de C. perspicillata parece acontecer apenas como 

um efeito da primeira estação. Esta foi a razão pela qual considerou-se fêmeas grávidas 

junto com as lactantes nos cálculos. 

 Por sua vez, pelo que as evidências indicam, a estação principal acontece como 

uma resposta a fatores ambientais. A grande questão é saber quais são esses fatores, ou 

seja, o que estaria induzindo C. perspicillata a se reproduzir em determinadas épocas. 

 Caso realmente existam tais fatores, eles não parecem influenciar diretamente os 

machos da espécie. Isto porque eles não apresentam estacionalidade reprodutiva, tendo 

variações aparentemente aleatórias na proporção de adultos reprodutivos. Porém, o 

método de avaliação da condição reprodutiva para machos é falho, pois se baseia 

exclusivamente na posição dos testículos, que podem estar dentro do abdômen ou na 
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bolsa escrotal. Em tese, acredita-se que os testículos desçam à bolsa apenas nas 

estações reprodutivas, permanecendo guardados no abdômen durante as épocas de 

inatividade. Porém, sabe-se que os testículos desta espécie podem subir ao abdômen, 

caso o animal esteja estressado, aparentemente como uma forma de defesa das 

gônadas. Isto pode mascarar a condição reprodutiva real de alguns indivíduos, causando 

muito ruído nos dados. 

 Por outro lado, é possível avaliar com relativa precisão a condição reprodutiva das 

fêmeas. O método consiste em verificar a presença do feto por apalpação, além de 

considerar a condição das tetas. Não há como essas características serem mascaradas. 

Salvo quando a gravidez está no começo e o feto ainda é muito pequeno para ser 

detectado manualmente. Outra forma de avaliar o estado das fêmeas seriam análises 

histológicas, sacrificando-as, o que não pode ser feito em estudos de ecologia 

populacional. Levando-se em conta que a gestação é de 115 a 120 dias (4 meses) 

(Cloutier & Thomas, 1991), é razoável supor que o primeiro e, mais raramente, o segundo 

mês, não sejam detectados. 

 Talvez uma alternativa seja a técnica de esfregaço vaginal, muito utilizada em 

roedores, que permite uma análise histológica de secreções vaginais, tornando possível a 

detecção da gravidez ainda nos primeiros estágios. O problema é que a eficácia deste 

método ainda não foi testada para morcegos. Contudo, a análise da reprodução de 

fêmeas atingiu uma precisão suficiente para um estudo de campo. 

 Sendo assim, pode-se considerar que os dados de fêmeas refletem bem a 

realidade. Elas apresentaram um padrão bimodal, como comentado acima. Esse padrão 

pareceu estar de alguma forma relacionado às variações no clima (precipitação e 

temperatura). Apesar de a relação com a temperatura ter sido muito mais significativa do 

que a relação com a precipitação, deve-se levar em conta que a análise de caminhos 

incluiu apenas 17 dos 41 meses de estudo. Se for observado o padrão verificado durante 
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o estudo como um todo, nota-se que a relação entre reprodução de morcegos e a 

precipitação sempre foi muito forte (ver Mello & Fernandez, 2000), até o ano de 2001, 

quando houve uma mudança no padrão. Uma possível causa dessa mudança pode ter 

sido a diminuição drástica da precipitação no referido ano, que pode ter tido 

conseqüências sobre as populações de plantas e de morcegos. 

 Foi interessante notar a importância que a temperatura teve no modelo do presente 

estudo. É fato bem conhecido a temperatura ser um fator decisivo na estacionalidade 

reprodutiva de morcegos nas regiões temperadas (Heideke & Stubbe, 1989; Neuweiler, 

1993), porém foi uma relativa surpresa ela ter sido tão importante em uma floresta 

tropical. De um modo geral, mamíferos suportam bem melhor temperaturas baixas, do 

que temperaturas altas. A faixa de variação é bem menor acima do que abaixo da 

temperatura média, sendo temperaturas muito acima do que a espécie está adaptada 

podem até inibir a reprodução (Bronson, 1995). Sempre há a chance de este padrão 

encontrado ter sido atípico, ainda mais se considerando que só foram analisados 17 

meses. Porém talvez seja válido investigar o papel da temperatura na reprodução de 

espécies tropicais, já que se conhece tão pouco a respeito dessas espécies (Taddei, 

1980). Contudo, é crucial ressaltar que o efeito total da temperatura foi mais alto do que o 

da fenologia, principalmente porque o coeficiente total da temperatura continha um 

caminho indireto que passou pela fenologia, o que aumentou muito seu valor na soma. 

 No caso das variações na dieta dos morcegos, o ano de 2001 parece ter sido 

atípico. Outra vez, pode ser que a grande seca de 2001 tenha afetado essas interações. 

Apesar de os frutos de Piper spp. terem passado a maior parte do ano de 2001 em baixa 

abundância, de alguma forma os morcegos conseguiram continuar a utilizá-los. 

 Em 2000, durante a época normal de redução na frutificação de Piper spp, C. 

perspicillata alimentou-se principalmente de solanáceas. Esse tipo de troca alimentar já 

havia sido descrito por Marinho-Filho (1991). Este último autor e os autores Heithaus et al. 
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(1975) e Fleming (1988) mostraram que diferentes espécies de Piper podem frutificar em 

épocas diferentes, tornando esse recurso disponível para os morcegos Carollia durante 

todo o ano. Essa estratificação das fenologias já foi até sugerida como uma pista de 

coevolução entre animais e plantas (Snow, 1965). Como na área de estudo P. arboreum 

var. arboreum tinha uma grande dominância e realmente não frutificou durante boa parte 

de 2001, e as solanáceas podem também ter sofrido uma queda na frutificação, pode ser 

que os morcegos tenham conseguido persistir comendo frutos de outras espécies de 

Piper. 

 Dentre esse conjunto de relações, a mais forte de todas foi a relação entre a 

fenologia das plantas Piper spp, majoritariamente P. arboreum, e a reprodução de 

morcegos. A variação na proporção de Piper spp. frutificando foi o principal fator 

determinante da proporção de fêmeas de C. perspicillata se reproduzindo. As fortes 

interações entre Carollia e Piper já haviam sido discutidas por Fleming (1988), em sua 

grande revisão, sendo que o diferencial do presente estudo foi fazer uma análise 

quantitativa, calculando a importância relativa de cada fator simultaneamente. Bizerril & 

Raw (1997) também já haviam estudado a especialização alimentar de alguns morcegos, 

inclusive C. perspicillata, mostrando a forte preferência por Piper. 

 Partindo do fato de que a fenologia de Piper spp. explicou a reprodução dos 

morcegos C. perspicillata melhor do que o consumo dessas mesmas plantas, pode-se 

elaborar algumas hipóteses acerca dos mecanismos subjacentes. Se, ao contrário do que 

ocorre em outros morcegos (Myers, 1977; Pearson & Pearson, 1989; Ruiz et al., 1997; 

Taddei, 1980), a dieta por si só não explica a reprodução, talvez haja algum mecanismo 

fisiológico, relacionado com as piperáceas, que provoque o início do estro. 

 Sabe-se que substâncias como os flavonóides, especialmente isoflavonas, podem 

estimular a produção de hormônios sexuais, atuando de modo similar ao estrogênio, o 

que lhes dá a capacidade de induzir o estro em mamíferos (Breinholt et al., 2000; 
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Dechaud et al., 1999). No caso da espécie humana, as isoflavonas extraídas da soja são 

utilizadas até em tratamentos de reposição hormonal (Isoflavin, 2001). Talvez isso 

aconteça também em C. perspicillata. Santos et al. (2001) estudaram a composição 

química de piperáceas no estado do Rio de Janeiro e comprovaram a presença de 

flavonóides, dentre várias outras substâncias. Para que esta influência seja possível, é 

necessário que a produção de flavonóides seja diferente ao longo do ano. Caso a 

produção aumente com o aumento da frutificação, pode ser que os morcegos tenham o 

estro estimulado por estas substâncias. 

 Talvez ainda, os flavonóides estejam presentes somente em uma determinada fase 

da frutificação, no caso, o início. Assim, os morcegos teriam o início do seu ciclo 

reprodutivo regulado por Piper, sendo que o consumo durante toda a estação reprodutiva 

estaria associado à qualidade nutricional dessas plantas (Fleming, 1991). Vale ressaltar 

que Thies & Kalko (1998) sugeriram que o olfato é o sentido mais importante para Carollia 

achar e escolher frutos de Piper, o que é um indício da importância das substâncias 

voláteis, como flavonóides, na interação entre esses dois grupos. Conseqüentemente, 

esta poderia ser uma explicação para o fato de a reprodução estar muito mais relacionada 

à fenologia de Piper do que à sua presença na dieta. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo pretendeu avançar mais um passo no conhecimento da ecologia 

das interações entre Carollia e Piper. Talvez as novas informações e questões aqui 

levantadas possam levar a elaboração de mais trabalhos sobre o tema. 

 Um das perspectivas mais importantes é investir na pesquisa sobre a química de 

piperáceas, de modo a tentar elucidar as questões que surgiram sobre o mecanismo de 

estímulo do estro em C. perspicillata. Algumas análises já estão em andamento e os 

resultados serão publicados em outros trabalhos. 

 Também seria interessante estudar as variações na disponibilidade dos artrópodes 

consumidos por Carollia perspicillata, de modo a obter uma medida real de seu efeito 

sobre a dieta. 

 Por fim, é bom ressaltar que ainda faltam muitas lacunas no conhecimento acerca 

dos morcegos brasileiros. Tendo em vista a drástica devastação que a Mata Atlântica vem 

sofrendo, é importante que os esforços de pesquisa sejam aumentados. Primeiro, porque 

assim poderemos tentar entender como funciona uma da natureza, que talvez não exista 

mais daqui a algumas décadas. Segundo, porque entendendo-se as regras que regem 

este sistema ecológico, talvez seja possível tentar consertar os erros que já foram 

cometidos pela nossa espécie. 

 Interações entre animais e plantas são um dos assuntos mais importantes nos 

estudos ecológicos, pois estão relacionadas ao conhecimento da estrutura e 

funcionamento de cadeias tróficas, identificação de espécies-chave e dinâmica dos 

ecossistemas tropicais. 
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8. ANEXOS: 

1. Características observadas em campo das espécies de plantas Piper encontradas 

nas Ilhas dos Barbados. 

Obs.: As fotos das diferentes espécies de piperáceas encontram-se na Fig.2. 

espécie 
infrutescência / 
inflorescência 

folha 

P. arboreum Aubl. var. 

arboreum 

ereta, reta, fina e longa. lisa, glabrosa, com nervuras secundárias ao 

longo de toda a nervura central, leve relevo da 

nervação na face adaxial, assimétrica na base. 

P. arboreum var. 

latifolium 

ereta, reta, longa, > P. 

arboreum var. arboreum 

lisa(abax.), pilosa(adax.), base assimétrica, 

pecíolo ultrapassa muito a base da folha, relevo 

forte. 

   

P. mollicomum Kunth ereta, curvada em gancho, 

fina e longa. 

pilosa, nervuras secundárias apenas na porção 

basal da nervura primária, forte relevo da 

nervação na face adaxial, base levemente 

assimétrica. 

P. viçosanum Yunck. ereto, reta, larga e curta. lisa, rígida (menos que morfo.III), nervuras 

secundárias ao longo de toda a nervura primária, 

forte relevo da nervação na face adaxial, base 

assimétrica. 

P. cernuum Vell. Var. 

cernuum 

pendente, reta, muito mais 

longa que todas as outras 

espécies. 

lisa, dura, glabrosa, nervuras secundárias ao 

longo de toda a nervura primária, forte relevo da 

nervação na face adaxial, base assimétrica. 

P. divaricatum Meyer pendente, reta, longa. lisa, dura, glabrosa, nervuras secundárias ao 

longo de toda a nervura primária (sem atingir as 

bordas das folhas), forte relevo da nervação na 

face adaxial, base simétrica, folha arredondada. 

P. caldense C.DC. pendente, reta, larga, longa, 

pedúnculo rosa. 

lisa, glabrosa, com pouca nervação, relevo fraco, 

folha longa e ovalada, base simétrica. 

Morfoespécie III ereta, reta, fina e longa. lisa, rígida, nervuras secundárias só até ¾ da 

nervura primária, forte relevo da nervação na 

face adaxial, base simétrica, folha mais longa do 

que a de P. arboreum var. arboreum. 
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2. Descrição das morfoespécies de sementes de Piper encontradas nas fezes de 

morcegos. 

Obs.: No geral, todas as sementes tinham duas cores, com um tom de marrom na base e 

um tom avermelhado na parte superior. 

morfoespécie características 

1 tamanho relativamente médio, quadrada, achatada. 

2 - provavelmente, P. arboreum tamanho médio, comprida, cilíndrica. 

3 - provavelmente, P. caldense tamanho grande, arredondada, forma de coração. 

4 tamanho médio, retangular. 

5 tamanho pequeno, achatada, forma de coração. 

6 tamanho grande, achatada quase discóide, quadrada. 

7 tamanho médio, achatada, retangular, base assimétrica. 

8 tamanho médio, retangular, achatada, escura. 

 

3. Artigo Mello & Fernandez (2000), com dados demográficos de Carollia 

perspicillata. 
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“Três anéis para os Reis-Elfos sob este céu, 

Sete para os Senhores-Anões em seus rochosos corredores, 

Nove para Homens Mortais fadados ao eterno sono, 

Um para o Senhor do Escuro, em seu escuro trono 

Na Terra de Mordor onde as sombras se deitam. 

Um Anel para a todos governar; Um Anel para encontrá-los; 

Um Anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los 

Na Terra de Mordor onde as sombras de deitam.” 
(John Ronald Reul Tolkien em “O Senhor dos Anéis”) 
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