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INTRODUÇÃO GERAL 

 O dimorfismo sexual pode ser definido como a presença de diferenças 

morfológicas entre indivíduos sexualmente adulto (RICKLEFS, 2003). As 

características que se apresentam diferentes entre os sexos e que não estão 

diretamente relacionadas com a reprodução são chamadas de caracteres 

sexuais secundários e podem ser expressas na morfologia externa de um 

indivíduo (FUTUYMA, 2002). 

Em uma espécie, machos e fêmeas adultos podem apresentar 

diferenças em relação à forma, coloração, tamanho, odor, vocalização e 

desenvolvimento de estruturas como, pelos, garras, dentes, cornos e chifres 

(RALLS; MESNICK, 2009; DAVIES; KREBS; STUART, 2012). A diferença de 

tamanho entre os sexos é denominada dimorfismo sexual do tamanho (Sexual 

Size Dimorphism - SSD) e sua variação pode ser tão grande que em algumas 

espécies os indivíduos de um sexo apresentam várias vezes o tamanho do 

outro, como por exemplo, espécies de aranhas, em que as fêmeas são maiores 

que os machos, ou em leões marinhos, com machos maiores que as fêmeas 

(FAIRBAIRN; BLANCKENHORN; SZÉKELY, 2007). 

O SSD pode estar relacionado com fatores, como capacidade de 

termorregulação, competir, fugir e dispersar de predadores, ou mesmo seleção 

sexual, influenciando diretamente no valor adaptativo dos organismos, 

produzindo assim importantes resultados evolutivos (DARWIN, 1882; 

LABARBERA, 1989; ABOUHEIF; FAIRBAIRN, 1997; FAIRBAIRN; 

BLANCKENHORN; SZÉKELY, 2007; STEVENS; JOHNSON; McCULLOCH, 

2013). A seleção sexual aponta que indivíduos de um sexo, geralmente 

machos, estão aptos a competir com outros do mesmo sexo pela possibilidade 

de reprodução, como o que ocorre na seleção intrasexual (DAVIES; KREBS; 

STUART, 2012). Outra possibilidade seria a que indivíduos de um sexo sejam 

atraídos pelo favorecimento de caracteres de outro sexo, na hora de 

escolherem seus parceiros, como o que ocorre na seleção intersexual, gerando 

maior nível de dimorfismo de tamanho (RALLS,1977). Dessa forma, a diferença 

de tamanho entre os sexos pode refletir diferenças ecológicas, indicando que o 

SSD pode corresponder à adaptação em diferentes nichos ecológicos 

(FAIRBAIRN; BLANCKENHORN; SZÉKELY, 2007; PUNZALAN; HOSKEN, 
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2010). Isso sugere que o dimorfismo sexual de tamanho pode permitir que 

machos e fêmeas se especializem em diferentes recursos, como reflexo da 

partição intersexual do nicho, diminuindo assim, os efeitos da competição 

intraespecífica entre os sexos (SELANDER, 1966; SERRANO-MENESES et. 

al., 2008).  

Algumas espécies de anfíbios anuros, de serpentes e tartarugas e 

coelhos possuem dimorfismo tendenciado para as fêmeas e, embora não seja 

usada a denominação de hipótese da “Big Mother” seguem os mesmos 

princípios: fêmeas maiores permitem um maior sucesso reprodutivo 

(LINDEFORS; GITTLEMAN; JONES, 2007; COX; BUTLER; JOHN-ALDER, 

2007; KUPFER, 2007). Em mamíferos, a direção do SSD varia entre espécies, 

desde aquelas em que os machos são maiores que as fêmeas comuns em 

mamíferos de médio e grande porte, até aquelas em que as fêmeas são 

maiores do que os machos, o que é comum em mamíferos de pequeno porte 

(RALLS, 1976). 

Em morcegos, o mais frequente é que as fêmeas sejam maiores que os 

machos e algumas hipóteses podem explicar esse SSD enviesado para as 

fêmeas. Uma dessas hipóteses é que a maior concorrência por recursos entre 

as fêmeas, selecionaria indivíduos maiores, independentemente do tamanho 

dos machos (RALLS, 1977). Além disso, fêmeas maiores poderiam atribuir uma 

maior quantidade de recursos energéticos na reprodução, tanto na gestação, 

quanto na lactação, sendo esta chamada de hipótese da “Big Mother” (RALLS, 

1976). Dessa forma, fêmeas podem aumentar seu potencial reprodutivo, seja 

através de aumento na alocação de recursos para a prole, na produção de um 

maior número de descendentes ou no aumento da frequência reprodutiva 

(STEPHENS; WIENS, 2009).  

Um dos desdobramentos da hipótese da “Big Mother” é que, 

independentemente do que ocorre com o tamanho do corpo, as fêmeas teriam 

asas, ou alguns dos seus elementos, maiores que os machos, sendo essa uma 

adaptação no sentido de carregar o peso extra do filhote durante a gestação e 

do filhote no pós-parto (RALLS, 1976; RALLS, 1977; STEVENS; PLATT, 2015). 

Por outro lado, pode existir força concorrente, selecionando machos grandes, a 

seleção sexual. Essa força prevê que machos maiores competiriam com outros 

indivíduos por acesso a fêmeas, territórios, fontes alimentares e/ou abrigos 
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(RALLS, 1976). Desta forma, espera-se que mesmo que a seleção sexual 

esteja favorecendo machos maiores, a seleção da “Big Mother” agiria nas asas 

das fêmeas. Assim, mesmo quando as fêmeas forem menores que os machos, 

elas ainda teriam asas, ou alguns elementos das asas relativamente maiores 

que estes (RALLS, 1976). 

O tamanho e a forma da asa são relacionados às características do voo, 

por exemplo, a carga alar consiste em uma razão entre a área de superfície 

das asas e o peso corporal, estando correlacionada positivamente com 

velocidade mínima de voo e negativamente com a capacidade de manobra 

(JENNINGS et al., 2004). Assim, essas diferenças no tamanho, tanto corporal 

quanto das asas, possuem implicações funcionais, pois asas maiores ampliam 

sua superfície, diminuindo a carga alar e melhorando a capacidade de 

sustentação do voo e manobrabilidade dos morcegos (NORBERG; RAYNER, 

1987; STEVENS; JOHNSON; McCULLOCH, 2013). 

As diferenças relativas no tamanho das asas das fêmeas influenciam na 

superfície alar desses animais, pois a asa maior diminui a carga alar deixando 

o voo mais leve e aerodinâmico, tornando estas fêmeas melhores adaptadas a 

voar com os pesos extras da reprodução (MYERS, 1978; NORBERG; 

RAYNER, 1987; BARCLAY; HARDER, 2003; STEVENS; JOHNSON; 

McCULLOCH, 2013). 

A partir do exposto acima, a presente dissertação pretende investigar a 

hipótese da “Big Mother” a partir de duas abordagens, que se desenvolveram 

respectivamente em dois capítulos: Capítulo I - Dimorfismo sexual secundário 

absoluto e relativo em morcegos (Mammalia: Chiroptera) neotropicais, o qual 

foi avaliado por meio da morfometria linear. Capítulo II - Desempenho 

diferencial do voo de Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810) (Chiroptera: 

Phyllostomidae) submetidos a cargas extras: testando a hipótese da “Big 

Mother”, no qual testou-se o desempenho do voo de machos e fêmeas sob 

cargas extras em um experimento. 
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RESUMO 

O dimorfismo sexual secundário pode se expressar de diversas formas e uma das 

mais comuns é o dimorfismo sexual de tamanho. Em morcegos, este dimorfismo tende 

a ser enviesado para as fêmeas. A hipótese da “Big Mother” diz que fêmeas maiores 

conseguem alocar maior quantidade de recursos na reprodução e, dessa forma, 

poderiam ter asas relativamente maiores que machos no sentido de carregar o peso 

extra da gestação e do filhote após o parto. Assim, os objetivos foram testar se as 

fêmeas são maiores globalmente e/ou se elas possuem as asas relativamente maiores 

que os machos. Foram tomadas oito medidas morfométricas lineares em nove 

espécies de morcegos neotropicais pertencentes a três famílias. O dimorfismo sexual 

secundário absoluto em cada espécie foi testado a partir de testes t de Student com a 

variável do comprimento cabeça/corpo para cada espécie. Para testar o dimorfismo 

sexual relativo realizou-se análises dos componentes principais (PCA) e com o 

resultado dos scores dos dois primeiros PCs foram realizados testes T² de Hotelling e 

também análises discriminantes, para cada uma das nove espécies. Apenas quatro 

espécies tiveram fêmeas maiores no tamanho absoluto: Sturnira lilium, Artibeus 

lituratus, Myotis izecksohni e Eptesicus furinalis, enquanto Molossus molossus foi a 

única espécie com machos maiores que fêmeas. As outras quatro espécies não 

apresentaram diferenças no tamanho absoluto entre os sexos. Quanto ao dimorfismo 

relativo, oito espécies possuem asas maiores (relativamente) que as dos machos, com 

exceção de Molossus rufus. Dessa forma, o presente trabalho corrobora com a 

hipótese da “Big Mother”, pois mesmo quando as fêmeas foram menores que os 

machos globalmente, ou não houve diferença entre os sexos no tamanho absoluto, de 

maneira geral as fêmeas foram maiores que os machos no tamanho relativo dos 

elementos alares. Isso permite uma boa aerodinâmica, manobrabilidade, estabilidade, 

propulsão e sustentação, durante o voo, características importantes para carregar o 

peso extra do filhote. 

 
Palavras chave: Chiroptera, Hipótese “Big Mother”, Molossidae, Morfologia, 

Morfometria linear, Phyllostomidae, Vespertilionidae. 
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ABSTRACT 

The secondary sexual dimorphism may be shown in several manners, and one of the 

most common is the sexual dimorphism in size. In bats, this dimorphism tends towards 

the females. The "Big Mother" hipothesys says that bigger females can alocate a larger 

amount of resources in reproduction, and an unfolding of this hipothesys is that 

females could have relatively larger wings than males in the sense of carrying the extra 

weight of pregnancy and newborn pup. So the objectives of this chapter were to test if 

the females are globally bigger and/or if they posess wings relatively bigger than 

males. Eight morphometrical linear mesures were taken from nine neotropical bat 

species belonging to three families. The absolute secondary sexual dimorphism in 

each species was tested with Student's t with the variable of length of head/body to 

each species. To test de the relative secondary sexual dimorphism a principal 

components analisys (PCA) was made and the result of the scores of the two first PCs 

were used to make tests Hotelling's T² and also discriminant analisys to each of the 

nine species. Only four species had females bigger in absolute size: Sturnira lilium, 

Artibeus lituratus, Myotis izecksohni and Eptesicus furinalis, while Molossus molossus 

was the only species with males bigger than females. The remaining species didn't 

show differences in the absolute size among the sexes. As for the relative dimorphism, 

all nine species showed relative differences among the sexes, with females of eight 

species having (relatively) larger wings than males, with exception of Molossus rufus. 

So, the present work corroborates with the "Big Mother" hipothesys, because even 

when females were smaller than males globally, or there was no difference among the 

sexes in absolute size, in a general manner females were larger than males in the 

relative size of wing elements. This allows good aerodynamics, maneuverability, 

stability, propulsion and sustentaining during flight, important characteristics for 

carrying the extra weight of the pup. 

 

Keywords: "Big Mother" Hipothesys, Chiroptera, Linear morphometry, Molossidae, 

Morphology, Vespertilionidae  
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1. INTRODUÇÃO 

Variações morfométricas têm sido utilizadas como indicadores de 

fenômenos biológicos, incluindo estudos sobre taxonomia, ecologia, 

biogeografia e evolução (WILLIG; OWEN; COLBERT, 1986). Na literatura, 

diversos trabalhos relatam o dimorfismo sexual secundário, fenômeno comum, 

tanto em invertebrados como vertebrados, e suas implicações, ecológicas e 

evolutivas (FAIRBAIRN; BLANCKENHORN; SZÉKELY, 2007; PUNZALAN; 

HOSKEN, 2010). O dimorfismo sexual secundário pode ser definido como as 

diferenças de forma, presença de características como padrões de coloração, 

desenvolvimento de apêndices, como garras, pelos, cornos, chifres e também, 

diferenças no tamanho (FAIRBAIRN, 1997; LAMMERS; DZIECH; GERMAN, 

2001). 

O tamanho do corpo possui grande importância para os organismos, 

pois está diretamente relacionado com alimentação, respiração, transporte de 

gases, excretas e nutrientes, bem como a pressão de predação, sobrevivência 

e reprodução, que influenciam diretamente o valor adaptativo desses 

organismos (FAIRBAIRN; BLANCKENHORN; SZÉKELY, 2007). Dessa forma, 

a diferença de tamanho entre sexos em uma espécie, pode ser denominada de 

dimorfismo sexual do tamanho (Sexual Size Dimorphism - SSD), sendo uma 

das diferenças mais comuns entre os sexos de muitas espécies animais 

(ABOUHEIF; FAIRBAIRN, 1997). 

Os morcegos (Mammalia: Chiroptera) exibem uma característica única 

em mamíferos, que é a capacidade de voo independente e manobrável, logo, 

estes animais possuem seus membros anteriores modificados em asas 

(NORBERG; RAYNER, 1987; HILDEBRAND; GOSLOW, 2006; HIXON et al., 

2012). A morfologia da asa desses vertebrados voadores tem grande influência 

nos custos energéticos de voo e em características ecológicas e 

comportamentais, como padrão de voo, forrageamento, seleção de habitat, 

tamanho de itens alimentares e também no dimorfismo sexual (NORBERG; 

RAYNER, 1987; STEVENS; JOHNSON; McCULLOCH, 2013). 

O voo é um modo dispendioso de locomoção, principalmente durante a 

gestação, portanto, mesmo que os machos de morcegos sejam maiores, ou do 

mesmo tamanho corporal que as fêmeas, estas ainda podem possuir asas 

proporcionalmente maiores (relativamente ao seu próprio tamanho) que os 
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machos (NORBERG; RAYNER, 1987; STEVENS; JOHNSON, McCULLOCH, 

2013). Essa condição poderia facilitar o desempenho aerodinâmico durante o 

período de gestação e transporte (STEVENS; PLATT, 2015). Como as fêmeas 

podem ter aumento de 20 a 30% do seu peso durante a gravidez e ainda 

podem carregar seus filhotes em voo, asas maiores seriam vantajosas 

evolutivamente (MYERS, 1978; NORBERG; RAYNER, 1987; BARCLAY; 

HARDER, 2003).  

A forma da asa também pode contribuir para um voo mais seguro para 

as fêmeas grávidas de morcegos, visto que o tamanho do antebraço, e os 

elementos dos dígitos III, IV e V se relacionam com parâmetros da área da asa, 

como razão de aspecto, índice de ponta e carga alar, que são usados para 

prever como estes animais utilizam o espaço em que vivem (NORBERG, 

1981). Nos morcegos de maneira geral, as fêmeas são maiores que os 

machos, e para explicar essa SSD foi proposta uma hipótese chamada “Big 

Mother” (RALLS, 1977). Ela propõe que fêmeas competiriam por recursos e 

que fêmeas maiores conseguiriam maior quantidade de recursos, que seriam 

utilizados na gestação e amamentação de seus filhotes, logo, essas mães 

teriam maior sucesso reprodutivo (RALLS, 1976). Um desdobramento da 

hipótese da “Big Mother” seria que, afim de carregar o peso extra da gravidez e 

do infante lactante, as fêmeas deveriam ter asas relativamente maiores que os 

machos (RALLS, 1976; RALLS, 1977; STEVENS; JOHNSON; McCULLOCH, 

2013). 

Por outro lado, a seleção sexual pode selecionar machos maiores, 

especialmente em relação ao crânio e aspectos relacionados à força de 

mordida (RODRIGUEZ-POSADA; SÁNCHEZ-PALOMINO, 2009). Assim, é 

possível que existam forças seletivas independentes selecionando machos 

grandes (seleção sexual) e fêmeas grandes (“Big Mother”), embora ambas as 

tendências devem ser limitadas pela seleção do voo, que por sua vez limita o 

tamanho de animais voadores (RALLS, 1976). Desta forma, a força de seleção 

da “Big “Mother”, continuaria selecionando fêmeas de asas relativamente 

maiores, mesmo que elas se apresentassem menores que os machos (RALLS, 

1976). Para morcegos, vários estudos apontam o dimorfismo enviesado para 

fêmeas, como observado principalmente em espécies da Família 

Phyllostomidae e Vespertilionidae (MYERS, 1978; WILLIAMS; FINLEY, 1979; 
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GANNON; WILLIG; JONES, 1992; STEVENS; JOHNSON; McCULLOCH, 

2013). 

Ao se testar a hipótese da “Big Mother” espera-se que, independente 

das diferenças de tamanho do corpo em relação aos machos, as fêmeas 

possuiriam os elementos alares relativamente maiores que os machos. Dessa 

forma, é importante estudar a morfologia das asas desses animais, pois se esta 

hipótese do tamanho absoluto e relativo estiverem corretas, espera-se que 

fêmeas tenham asas ou alguns elementos das asas relativamente maiores que 

os machos e que esses elementos diminuiriam a carga alar delas em relação a 

esses machos. Assim, o presente capítulo tem como objetivos testar o 

dimorfismo sexual do tamanho do corpo em nove espécies de morcegos 

Neotropicais; testar se as fêmeas são maiores em seu tamanho relativo dos 

elementos alares, quando regulados pelo tamanho em nove espécies de 

morcegos Neotropicais. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Exemplares 

Foram analisadas nove espécies pertencentes a três famílias: 

Phyllostomidae, Vespertilionidae e Molossidae. Foi amostrado um total de 282 

indivíduos, todos provenientes da Coleção de Mastozoologia da Universidade 

Federal do Paraná (DZUP - UFPR), e seus números tombo e localidades estão 

no Apêndice. Cada espécie teve exemplares provenientes de regiões próximas 

e fitofisionomias similares de Mata Atlântica evitando ou minimizando possíveis 

efeitos de variação geográfica sobre os animais. 

Phyllostomidae: 

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758): 34 indivíduos (16 fêmeas e 18 machos) 

provenientes de fragmentos de Floresta Ombrófila Densa da região leste do 

estado do Paraná e sudeste de São Paulo (Figura 1, localidades: 1, 7, 9, 10, 11 

e 12). 

Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810): 42 indivíduos (21 fêmeas e 21 machos) 

provenientes de fragmentos de Floresta Ombrófila Mista do interior do estado 

do Paraná (Figura 1, localidades: 5, 15, 17, 18, 20, 23, 24 e 25). 

Artibeus lituratus (Olfers, 1818): 44 indivíduos (26 fêmeas e 18 machos) 

provenientes de fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual e Decidual 

das regiões Norte do Paraná e Noroeste do Rio Grande do Sul (Figura 1, 

localidades: 2, 3, 4, 29 e 30). 

Vespertilionidae: 

Myotis izecksohni Moratelli, Peracchi, Dias & Oliveira, 2011: 41 indivíduos (18 

fêmeas e 23 machos) provenientes de fragmentos de Floresta Ombrófila Mista 

do interior do Paraná (Figura 1, localidades: 8, 17, 18 e 22). 

Eptesicus furinalis (d’Orbigny, 1847): 23 indivíduos (11 fêmeas e 12 machos) 

provenientes de Floresta Ombrófila Mista do interior do Paraná (Figura 1, 

localidades: 6, 13, 16, 17, 18, 20, 24 e 26). 

Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824): 33 indivíduos (14 fêmeas e 19 machos) 

provenientes de fragmentos de Floresta Ombrófila Mista do interior do Paraná 

(Figura 1, localidades: 17, 20, 21, 24, 25, 27 e 28). 

Molossidae: 

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824): 19 indivíduos (11 fêmeas e oito 

machos) provenientes de fragmentos de Floresta Ombrófila Mista, Floresta 
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Ombrófila Densa e Floresta Estacional Decidual da região Sul do Brasil (Figura 

1, localidades: 12,14, 26, 27 e 30). 

Molossus molossus (Pallas, 1766):  25 indivíduos (17 fêmeas e oito machos) 

provenientes de fragmentos de Floresta Ombrófila Mista e Floresta Ombrófila 

Densa do Paraná (Figura 1, localidades: 12, 14, 17, 21 e 24). 

Molossus rufus É. Geoffroy, 1805: 21 indivíduos (14 fêmeas e 7 machos) 

provenientes de fragmentos de Floresta Ombrófila Densa da região leste do 

Paraná e de Floresta Estacional Decidual da região oeste do Rio Grande do 

Sul (Figura 1, localidades: 9, 12 e 29). 

 
Figura 1: Mapa da América do Sul destacando o Brasil e os estados de São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. Mapa em detalhe dos quatro estados e as localidades de procedência dos 
morcegos analisados da Coleção de Mastozoologia da Universidade Federal do Paraná (DZUP - UFPR). 
1 - Parque Estadual Intervales, Ribeirão Grande (SP); 2 - Parque Municipal do Ingá, Maringá (PR); 3 - 
Bosque dos Pioneiros, Maringá (PR); 4 - Doutor Camargo (PR); 5 - Mauá da Serra (PR); 6 - Tibagi (PR); 7 
- Parque Estadual das Lauráceas, Adrianópolis (PR); 8 - Parque Estadual de Campinhos, Tunas do 
Paraná (PR);  9 - RPPN Reserva Natural Salto Morato, Guaraqueçaba (PR); 10 - Parque Estadual do 
Palmito, Paranaguá (PR); 11 - Morretes (PR); 12 - Parque Estadual Pico Marumbi, Morretes (PR); 13 - 
Floresta Estadual Metropolitana, Piraquara (PR); 14 - Centro Politécnico UFPR, Curitiba (PR); 15 - São 
José dos Pinhais (PR); 16 - Araucária (PR); 17 - Serra de São Luiz do Purunã, Campo Largo (PR); 18 - 
Distrito do Bugre, Balsa Nova (PR); 19 - Parque Municipal São Francisco da Esperança, Guarapuava 
(PR); 20 - Parque Municipal das Araucárias, Guarapuava (PR); 21 - Parque Municipal do Jordão, 
Guarapuava (PR); 22 - Candói (PR); 23 - Jardim Botânico Faxinal do Céu, Pinhão (PR); 24 - Porto Vitória 
(PR); 25 - Palmas (PR); 26 - Passos Maia (SC); 27 - Ponte Alta do Norte (SC); 28 - Derrubadas (RS); 29 - 
Frederico Westphalen (RS); 30 - São José dos Ausentes (RS). 

 
 

2.2. Obtenção de dados morfométricos 

De cada exemplar foram obtidas oito variáveis lineares (Figura 2) com 

auxílio de paquímetro (Mitutoyo® 200mm): 1. (CC) comprimento cabeça/corpo, 

2. (CA) comprimento da cauda. 3. (ANT) comprimento do antebraço, 4. (D3) 
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soma dos comprimentos dos elementos do dígito três, 5. (D4) soma dos 

comprimentos dos elementos do dígito quatro, 6. (D5) soma dos comprimentos 

dos elementos do dígito cinco, 7. (TI) comprimento da tíbia e 8. (CAL) 

comprimento do calcâneo, quando estes últimos estiveram presentes 

(STEVENS; JOHNSON; McCULLOCH, 2013). Cada variável em cada exemplar 

foi aferida três vezes não consecutivas, e nas análises foram usadas as médias 

das três medições. 

 

 

Figura 2: Variáveis morfométricas lineares tomadas em cada exemplar de morcego amostrado, das 
Famílias Phyllostomidae, Vespertilionidae e Molossidae: 1. CC: comprimento cabeça/corpo; 2. CA: cauda; 
3. ANT: antebraço; 4. D3: dígito três; 5. D4: dígito quatro; 6. D5: dígito cinco; 7. TI: tíbia e 8. CAL: 

calcâneo. 

 

2.3. Análise dos dados 

As variáveis foram logaritimizadas, e o comprimento cabeça/corpo (CC) 

foi testado quanto à normalidade, utilizando o teste de Shapiro-Wilk. Como os 

dados são normais, testes t de Student foram utilizados para testar se machos 

e fêmeas de cada espécie possuíam diferenças absolutas de tamanho entre os 

sexos (SSD). 

 A fim de testar se ocorrem diferenças relativas de tamanho nas 

estruturas das superfícies alares de machos e fêmeas de cada espécie, as sete 

variáveis representando as superfícies alares (CA, ANT, D3, D4, D5, TI e CAL) 

foram corrigidas pelo CC (razão entre cada uma das sete variáveis e o CC por 

indivíduo). Essas variáveis corrigidas pelo CC foram logaritimizadas e foram 

submetidas à Análises de Componentes Principais (PCA), para cada espécie. 
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A partir de cada PCA foi possível avaliar em quais variáveis machos e fêmeas 

se diferenciavam (interpretação do scatter plot). Com os escores dos dois 

primeiros PCs, foram feitos testes T² de Hotelling para verificar se haviam 

diferenças entre os sexos para cada espécie. Além disso, também baseado 

nos escores dos dois primeiros PCs foram realizadas análises discriminantes 

para cada espécie no sentido de verificar qual foi a proporção de classificação 

correta entre os sexos. Todas as análises foram realizadas no software PAST® 

(versão 2.14) (HAMMER, 2012) e o valor de significância adotado foi de 

p<0,05. 

Com base nos valores das variáveis que foram corrigidas pelo CC, foram 

desenvolvidas figuras das asas das nove espécies para comparar cada 

elemento, entre macho e fêmea. Todas as figuras foram construídas no 

software Solid Edge® (versão ST6) (SIEMENS, 2013). 
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3. RESULTADOS 

A média e desvio padrão das oito medidas obtidas dos 282 indivíduos de 

nove espécies e três Famílias são apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Média e Desvio Padrão das medidas morfométricas de C. perspicillata, S. lilium e A. lituratus 
(Família Phyllostomidae); M. izecksohni, E. furinalis e H. velatus (Família Vespertilionidae); T. brasiliensis, 
M. molossus e M. rufus (Família Molossidae). F = fêmeas; M = machos; CC = comprimento cabeça/corpo; 

CA = comprimento cauda; ANT = comprimento do antebraço; D3 = comprimento dos elementos do dígito 
três; D4 = comprimento dos elementos do dígito quatro; D5 = comprimento dos elementos do dígito cinco; 
TI = comprimento da tíbia e CAL = comprimento do calcâneo. 

Táxon Sexo CC CA ANT D3 D4 D5 TI CAL 

Phyllostomidae          

C. perspicillata ♀ 52,66 
±1,39 

15,42  
±0,28 

40,25  
±0,51 

76,55 
±0,67 

51,02 
±0,71 

61,92 
±0,65 

18,44 
±0,27 

7,33 
±0,16 

 ♂ 53,22  
±2,03 

17,13  
±0,64 

40,33  
±0,55 

79,05 
±0,71 

52,7 
±0,52 

63,22 
±0,45 

17,83 
±0,65 

7,91 
±0,47 

S. lilium ♀ 63,24  
±1,39 

- 43,55  
±0,86 

80,82 
±2,14 

56,19 
±1,76 

66,04 
±1,50 

19,53 
±0,31 

- 

 ♂ 60,96  
±2,42 

- 42,74 
±0,83 

78,52 
±1,12 

54,16 
± 0,99 

63,61 
±0,65 

19,35 
±0,29 

- 

A. lituratus ♀ 94,02 
±1,82 

17,85  
±1,32 

71,59  
±1,32 

134,24 
±3,37 

89,02 
±1,80 

105,94 
±1,89 

29,05 
±0,96 

12,41 
±0,18 

 ♂ 91,83 
±1,30 

15,4  
±1,12 

70,65  
±0,87 

129,75 
±2,37 

89,18 
±1,24 

105,63 
±1,42 

27,33 
±0,63 

10,95 
±0,56 

Vespertilionidae          

M. izecksohni ♀ 45,88  
±0,57 

38,27 
±1,31 

36,74  
±1,08 

58,83 
±1,01 

44,86 
±0,99 

48,4 
±0,85 

16,3 
±0,53 

14,46 
±0,25 

 ♂ 43,94  
±1,57 

34,07 
±0,87 

35,05  
±0,61 

55,43 
±1,16 

41,71 
±0,92 

45,04 
±0,81 

15,86 
±0,43 

15,40 
±0,22 

E. furinalis ♀ 53,73  
±1,89 

38,26  
±1,66 

38,33 
±0,88 

61,14 
±1,46 

48,88 
±1,58 

50,44 
±1,02 

16,37 
±0,49 

16,31 
±0,13 

 ♂ 52,5  
±0,89 

34,53  
±0,98 

35,68 
±0,31 

58,55 
±0,45 

46,28 
±0,96 

47,58 
±0,63 

15,3 
±0,17 

15,48 
±0,22 

H. velatus ♀ 58,48  
±2,67 

50,81  
±1,60 

46,49 
±0,29 

76,01 
±0,80 

58,51 
±0,78 

63,57 
±0,43 

21,33 
±0,23 

19,21 
±0,15 

 ♂ 56,24  
±1,75 

47,14  
±0,76 

45,84 
±0,61 

73,76 
±0,74 

55,13 
±0,81 

59,38 
±0,98 

20,48 
±0,28 

18,36 
±0,22 

Molossidae          

T. brasiliensis ♀ 61,83  
±1,27 

35,63  
±0,89 

44,72 
±0,50 

78,18 
±0,52 

57,59 
±0,78 

46,67 
±0,59 

14,71 
±0,24 

18,31 
±0,20 

 ♂ 62,15  
±1,03 

32,75  
±0,63 

43,52 
±0,64 

76,77 
±0,48 

56,31 
±0,45 

44,54 
±0,21 

14,6 
±0,12 

14,84 
±0,50 

M. molossus ♀ 65,98  
±2,41 

34,91  
±1,15 

39,57 
±0,82 

76,67 
±1,85 

56,11 
±1,57 

43,06 
±0,93 

15,74 
±0,55 

13,3 
±0,24 

 ♂ 69,3  
±3,43 

34,32  
±0,62 

38,94 
±0,71 

74,81 
±1,27 

53,37 
±0,78 

39,75 
±0,52 

14,53 
±0,25 

13,32 
±0,31 

M. rufus ♀ 85,14  
±2,37 

44,07 
±2,48 

50,52 
±1,84 

99,24 
±1,88 

72,37 
±1,64 

52,51 
±0,54 

20,17 
±0,33 

18,74 
±0,40 

 ♂ 82,65  
±3,45 

41,17 
±1,57 

50,96 
±0,94 

98,33 
±0,69 

72,51 
±0,55 

53,87 
±0,55 

20,55 
±0,50 

19,01 
±0,49 

 

Cinco das nove espécies apresentaram SSD (CC), sendo que em quatro 

espécies as fêmeas foram maiores que os machos (S. lilium, A. lituratus, M. 

izecksohni e H. velatus) enquanto em M. molossus os machos foram maiores 

que as fêmeas. Por outro lado, em outras quatro espécies não houve diferença 

quanto ao CC entre machos e fêmeas (C. perspicillata, E. furinalis, T. 

brasiliensis e M. rufus) (Tabela 2). 
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Tabela 2: Comparação do Comprimento cabeça/corpo (CC) em nove espécies de morcegos Neotropicais, 

em três Famílias da Ordem Chiroptera. Valores em negrito de “p” indicam valores com diferenças 

significativas. Sexo maior aponta qual sexo foi maior (♀ ou ♂) ou se não houve diferença (=). 

Espécie t p  GL Sexo 
maior 

C. perspicillata 0,88 0,3842 28 = 

S. lilium 3,74 0,0112 40 ♀ 

A. lituratus 4,22 0,0001 42 ♀ 

M. izecksohni 6,00 <0,0001 48 ♀ 

E. furinalis 1,75 0,0969 18 = 

H. velatus 2,89 0,0069 31 ♀ 

T. brasiliensis -0,61 0,5464 17 = 

M. molossus -2,79 0,0102 23 ♂ 

M. rufus 2,01 0,0571 20 = 

 

 Os dois primeiros componentes das PCAs explicaram entre 83% e 

95,6% da variação encontrada na morfometria das superfícies alares das nove 

espécies e foram suficientes para explicar a variação segundo o procedimento 

de Brocken Stick (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Porcentagens de explicação da variação nos dados de cada espécie de morcego nos dois 

primeiros componentes principais (PCs). PC1 = primeiro componente principal; PC2 = segundo 
componente principal; PC1+PC2 = acumulado dos dois primeiros componentes principais. 

 PC1 (%) PC2 (%) (PC1+PC2) 

C. perspicillata 61,1 25,4 86,5 

S. lilium 86,4 7,8 94,2 

A. lituratus  73 12,2 85,2 

M. izecksohni 43,6 39,4 83 

E. furinalis 85 8,1 93,1 

H. velatus 85,2 8,2 93,4 

T. brasiliensis 88,9 6,7 95,6 

M. molossus 87,8 5,3 93,1 

M. rufus 62,3 24,7 87 

 

Segundo os resultados das análises dos componentes principais, as 

fêmeas de três espécies, M. izecksohni, E. furinalis e M. molossus, apresentam 

o antebraço (ANT) maior que de seus machos, enquanto estes, são maiores 

que as fêmeas nas espécies C. perspicillata, H. velatus e M. rufus (figuras 3, 6, 

7, 8, 10 e 11). Fêmeas de cinco espécies se mostraram maiores que os 

machos nos elementos dos dígitos (D3, D4 e D5), S. lilium, M. izecksohni, E. 

furinalis e M. molossus. As fêmeas de H. velatus foram maiores que os machos 
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somente nos dígitos quatro e cinco (D4 e D5), enquanto seus machos foram 

maiores no dígito três (D3). Os únicos machos maiores que as fêmeas nesses 

três elementos foram os de M. rufus (figuras 4, 6, 7, 8, 10 e 11). 

As fêmeas de seis espécies, C. perspicillata, A. lituratus, M. izecksohni, 

E. furinalis, H. velatus e M. molossus, tendem a ter a cauda (CA) maior que de 

seus machos, sendo que estes machos não apresentam este elemento maior 

que as fêmeas em nenhuma espécie (figuras 3, 5, 6, 7, 8 e 10). Quando se 

trata do calcâneo (CAL) somente fêmeas de três espécies tendem a ser 

maiores que os machos, sendo elas C. perspicillata, A. lituratus e T. 

brasiliensis. Machos de M. izecksohni, H. velatus, M. molossus e M. rufus 

foram maiores que suas fêmeas neste elemento (figuras 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11). 

Somente as fêmeas das espécies E. furinalis e M. molossus foram maiores que 

seus machos na tíbia (TI), enquanto estes machos se mostraram maiores nas 

espécies C. perspicillata, S. lilium e H. velatus (figuras 3, 4, 7, 8 e 10).  

As figuras representativas das asas das espécies mostram resultados 

diferentes dos das PCAs, já que foram construídas a partir dos resultados 

médios das variáveis reguladas pelo comprimento do corpo. Na família 

Phyllostomidae, as fêmeas apresentam as asas um pouco mais largas e 

compridas que os machos, sendo isso mais evidente em S. lilium que nas 

outras duas espécies (Figuras 3, 4 e 5). Já na família Vespertilionidae, além 

das asas mais largas, especialmente H. velatus, as fêmeas das três espécies 

também apresentam o uropatágio maior que o dos machos, fato bem evidente 

em M. izecksohni. Na família Molossidae as diferenças entre os sexos são as 

menos visíveis, onde as fêmeas de T. brasiliensis e M. molossus apresentam 

as asas um pouco mais largas, mas a diferença é mínima, e M. rufus é a única 

espécie em que os machos parecem ser iguais ou maiores em algumas 

estruturas, e possuem as asas mais largas que as fêmeas. 
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Figura 3: Análise dos componentes principais (PCA) e figura representativa da asa de Carollia 

perspicillata, Família Phyllostomidae, regulado pelo comprimento cabeça/corpo (CC). PC1 = primeiro 
componente principal; PC2 = segundo componente principal. Elipses agrupam 95% da variação dos 
indivíduos de cada sexo. Fêmeas = triângulos vazados; Machos = losangos preenchidos; CA = cauda; 
ANT = antebraço; D3 = dígito três; D4 = dígito quatro; D5 = dígito cinco; TI = tíbia e CAL = calcâneo. 

 

 
Figura 4: Análise dos componentes principais (PCA) e figura representativa da asa de Sturnira lilium, 

Família Phyllostomidae, regulado pelo comprimento cabeça/corpo (CC). PC1 = primeiro componente 
principal; PC2 = segundo componente principal. Elipses agrupam 95% da variação dos indivíduos de cada 
sexo. Fêmeas = triângulos vazados; Machos = losangos preenchidos; CA = cauda; ANT = antebraço; D3 
= dígito três; D4 = dígito quatro; D5 = dígito cinco; TI = tíbia e CAL = calcâneo. 
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Figura 5: Análise dos componentes principais (PCA) e figura representativa da asa de Artibeus lituratus, 

Família Phyllostomidae, regulados pelo comprimento cabeça/corpo (CC). PC1 = primeiro componente 
principal; PC2 = segundo componente principal. Elipses agrupam 95% da variação dos indivíduos de cada 
sexo. Fêmeas = triângulos vazados; Machos = losangos preenchidos; CA = cauda; ANT = antebraço; D3 
= dígito três; D4 = dígito quatro; D5 = dígito cinco; TI = tíbia e CAL = calcâneo. 

 

 

 
Figura 6: Análise dos componentes principais (PCA) e figura representativa da asa de Myotis izecksohni, 

Família Vespertilionidae, regulado pelo comprimento cabeça/corpo (CC). PC1 = primeiro componente 
principal; PC2 = segundo componente principal. Elipses agrupam 95% da variação dos indivíduos de cada 
sexo. Fêmeas = triângulos vazados; Machos = losangos preenchidos; CA = cauda; ANT = antebraço; D3 
= dígito três; D4 = dígito quatro; D5 = dígito cinco; TI = tíbia e CAL = calcâneo. 
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Figura 7: Análise dos componentes principais (PCA) e figura representativa da asa de Eptesicus furinalis, 

Família Vespertilionidae, regulado pelo comprimento cabeça/corpo (CC). PC1 = primeiro componente 
principal; PC2 = segundo componente principal. Elipses agrupam 95% da variação dos indivíduos de cada 
sexo. Fêmeas = triângulos vazados; Machos = losangos preenchidos; CA = cauda; ANT = antebraço; D3 
= dígito três; D4 = dígito quatro; D5 = dígito cinco; TI = tíbia e CAL = calcâneo. 

 

 
Figura 8: Análise dos componentes principais (PCA) e figura representativa da asa de Histiotus velatus, 

Família Vespertilionidae, regulados pelo comprimento cabeça/corpo (CC). PC1 = primeiro componente 
principal; PC2 = segundo componente principal. Elipses agrupam 95% da variação dos indivíduos de cada 
sexo. Fêmeas = triângulos vazados; Machos = losangos preenchidos; CA = cauda; ANT = antebraço; D3 
= dígito três; D4 = dígito quatro; D5 = dígito cinco; TI = tíbia e CAL = calcâneo. 
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Figura 9: Análise dos componentes principais (PCA) e figura representativa da asa de Tadarida 
brasiliensis, Família Molossidae, regulada pelo comprimento cabeça/corpo (CC). PC1 = primeiro 
componente principal; PC2 = segundo componente principal. Elipses agrupam 95% da variação dos 
indivíduos de cada sexo. Fêmeas = triângulos vazados; Machos = losangos preenchidos; CA = cauda; 
ANT = antebraço; D3 = dígito três; D4 = dígito quatro; D5 = dígito cinco; TI = tíbia e CAL = calcâneo. 

 

Figura 10: Análise dos componentes principais (PCA) e figura representativa da asa de Molossus 

molossus, Família Molossidae, regulado pelo comprimento cabeça/corpo (CC). PC1 = primeiro 
componente principal; PC2 = segundo componente principal. Elipses agrupam 95% da variação dos 
indivíduos de cada sexo. Fêmeas = triângulos vazados; Machos = losangos preenchidos; CA = cauda; 
ANT = antebraço; D3 = dígito três; D4 = dígito quatro; D5 = dígito cinco; TI = tíbia e CAL = calcâneo. 
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Figura 11: Análise dos componentes principais (PCA) e figura representativa da asa de Molossus rufus, 

Família Molossidae, regulado pelo comprimento cabeça/corpo (CC). PC1 = primeiro componente 
principal; PC2 = segundo componente principal. Elipses agrupam 95% da variação dos indivíduos de cada 
sexo. Fêmeas = triângulos vazados; Machos = losangos preenchidos; CA = cauda; ANT = antebraço; D3 
= dígito três; D4 = dígito quatro; D5 = dígito cinco; TI = tíbia e CAL = calcâneo. 

 

Quando se trata do teste T² de Hotelling, pode-se observar que houve 

diferenciação entre todas as espécies (tabela 5). A análise discriminante 

também revelou uma boa proporção de classificação correta entre os sexos, 

com valores entre 80% (E. furinalis) e 100% (M. izecksohni e T. brasiliensis) 

(tabela 4). 

 

Tabela 4: Teste T² de Hotelling e Análise discriminante de nove espécies de morcegos. 

Espécies T² F p Análise discriminante 

C. perspicillata 127,43 61,43 <0,0001 96,7% 
S. lilium 19,4 9,44 <0,0001 80,9% 

A. lituratus 92,2 45 <0,0001 95,4% 
M. izecksohni 582,3 288,5 <0,0001 100% 

E. furinalis 15,5 7,34 <0,0001 80% 
H. velatus 63,2 30,6 <0,0001 90,9% 

T. brasiliensis 351,1 165,2 <0,0001 100% 
M. molossus 85,9 41,07 <0,0001 96% 

M. rufus 20,2 9,59 0,0013 96% 
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4. DISCUSSÃO 

A hipótese da “Big Mother” pode explicar o SSD em oito das nove 

espécies analisadas. Nas quatro espécies em que as fêmeas eram maiores 

que os machos (CC), além de serem maiores, elas também possuíam os 

elementos alares relativamente maiores (S. lilium, A. lituratus, M. izecksohni e 

H. velatus). Nas três espécies em que não houve diferença de tamanho (CC) 

entre os sexos (C. perspicillata, E. furinalis e T. brasiliensis) as fêmeas 

apresentaram os elementos alares relativamente maiores que os machos. 

Mesmo em M. molossus que apresentou machos maiores que fêmeas (CC), as 

fêmeas apresentaram os elementos alares relativamente maiores que os 

machos. Apenas em M. rufus, que não apresentou diferenças de tamanho do 

corpo, alguns elementos alares foram maiores nos machos que nas fêmeas. 

Sendo assim, na maior parte das espécies, independentemente do SSD, sendo 

as fêmeas maiores, iguais ou menores que os machos, elas possuíram os 

elementos alares (todos ou alguns) relativamente maiores que os dos machos. 

Diferenças no tamanho corporal e na morfologia das asas acarretam 

implicações funcionais, pois, asas maiores ou relativamente maiores ampliam a 

superfície alar, diminuindo a carga alar, melhorando a capacidade de 

sustentação do voo e sua manobrabilidade (NORBERG; RAYNER, 1987; 

STEVENS; JOHNSON; McCULLOCH, 2013). Esse fato é nítido em aves de 

rapina, outro grupo de animais que possuem grandes asas adaptadas ao 

transporte de grandes cargas, pois normalmente seus alimentos são tão 

grandes quanto elas, ou até maiores (SICK, 1997; HILDEBRAND; GOSLOW, 

2006). Essa melhoria no voo tem grande importância no período gestacional, 

quando o peso corporal da fêmea pode aumentar entre 20 e 30%, ou logo em 

seguida ao nascimento do filhote, quando a fêmea transporta sua prole 

(MYERS, 1978; NORBERG; RAYNER, 1987; BARCLAY; HARDER, 2003). 

A incidência de dimorfismo sexual do tamanho absoluto, onde fêmeas 

possuem o tamanho corporal maior do que os machos, é comum em 

Phyllostomidae, como o ocorrido em S. lilium e A. lituratus, mas não parece tão 

marcante como em Vespertilionidae (RALLS, 1976; MYERS, 1978; DE 

CAMARGO; DE OLIVEIRA, 2012; STEVENS; JOHNSON; McCULLOCH, 2013; 

STEVENS; PLATT, 2015), como foi possível observar em M. izecksohni e H. 

velatus.  
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Várias espécies de Molossidae formam haréns (LEWIS, 1992a; 

McCRACKEN; WILKINSON, 2000), como em outros mamíferos, neste sistema 

de acasalamento a seleção sexual em favor de machos maiores é recorrente 

(CLUTTON-BROCK, 1989). Assim, é possível que nas espécies estudadas a 

seleção sexual seja tão forte quanto a seleção da “Big Mother” anulando as 

diferenças morfométricas entre sexos (T. brasiliensis e M. rufus) ou mesmo 

enviesando o dimorfismo sexual do tamanho absoluto para machos (M. 

molossus) (WILLIG; HOLLANDER, 1995; RALLS, 1976; KEELEY; KEELEY, 

2004). Dessa forma, a seleção sexual mostra que machos deveriam ter corpos 

grandes, mas a força atuante da seleção da “Big Mother” é muito forte, e acaba 

selecionando fêmeas de asas maiores, mesmo quando elas são menores que 

os machos (WILLIG, 1983), fato bem evidente em M. molossus. Outra 

possibilidade que deve ser levada em consideração, é que os molossídeos 

formam colônias maternidade, onde as fêmeas deixam seus filhotes todos 

juntos, e se revezam nos cuidados destes (McCRACKEN; GUSTIN, 1991; 

LEWIS, 1992a; McCRACKEN; WILKINSON, 2000), isso poderia também 

explicar a falta de diferenças significativas entre os sexos, pois as fêmeas 

passam pouco tempo carregando o filhote. 

Após a gestação, as fêmeas também precisam alimentar seus filhotes, 

um gasto dispendioso de energia, que pode aumentar em até 1,8 vezes o gasto 

energético normal (FINDLEY; STUDIER; WILSON, 1972; RALLS, 1976). Dessa 

forma, ter as asas relativamente maiores pode facilitar as habilidades de 

forrageamento, em época de lactação, pois morcegos maiores podem voar 

mais rápido, e o custo do transporte diminui com um tamanho maior ou 

relativamente maior das asas (ALTRINGHAM, 1998). 

A morfologia alar também corrobora com o dimorfismo, como por 

exemplo, um maior comprimento do antebraço, assim como os elementos do 

dígito três, quatro e cinco maiores, são fortes indicadores de melhor propulsão 

e aerodinâmica, pois influenciam na geração de sustentação do animal durante 

o voo, o que é importante enquanto se carrega um filhote (FINDLEY; STUDIER; 

WILSON, 1972; NORBERG, 1981; STEVENS; JOHNSON; McCULLOCH, 

2013) como nota-se nas fêmeas de S. lilium, M. izecksohni e M. molossus que 

apresentam dimorfismo sexual de tamanho relativo, ou seja, estes elementos 

alares maiores que de seus machos. 
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Os elementos alares de estruturação do uropatágio (cauda, calcâneo e 

tíbia) estão relacionados com a superfície e movimentação deste, que por sua 

vez é ligado ao ajuste da altura e captura de presas durante o voo 

(ALTRINGHAN, 1998). As fêmeas das espécies C. perspicillata, A. lituratus, M. 

izecksohni, E. furinalis, H velatus, T. brasiliensis e M. molossus apresentaram 

um, ou todos esses elementos alares maiores que seus machos, o que é 

vantajoso, já que o aumento desses elementos pode estar relacionado a menor 

carga alar, o que garantiria voos lentos e manobráveis, além de uma melhor 

sustentação na parte posterior do corpo, aonde se localiza o peso do filhote 

(NORBERG, 1981; NORBERG; RAYNER, 1987; CANALS et al., 2005). 

Desta forma, qualquer melhoria no tamanho relativo da asa das fêmeas, 

pode facilitar o voo, e levar a um melhor desempenho aerodinâmico durante o 

período reprodutivo (STEVENS; JOHNSON; McCULLOCH, 2013). Encontrando 

os padrões podemos perceber que a evolução apresenta formas diferentes de 

balancear o excesso de peso das fêmeas reprodutivas, pois algumas espécies 

possuem os elementos do uropatágio maiores (A. lituratus, M. izecksohni, E. 

furinalis, H. velatus, T. brasiliensis e M. molossus ), outras possuem asas mais 

largas (S. lilium, M. izecksohni, H. velatus e M. molossus), outras asas com 

pontas mais arredondadas (S. lilium e M. izecksohni), e então, com exceção de 

M. rufus, a hipótese da Big Mother pode ser confirmada para as outras oito 

espécies, em três Famílias de Chiroptera. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPENHO DIFERENCIAL DO VOO DE Sturnira lilium (É. Geoffroy, 

1810) (CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE) SUBMETIDOS A CARGAS 

EXTRAS: TESTANDO A HIPÓTESE DA “BIG MOTHER” 
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RESUMO 

O estudo do desempenho do voo em morcegos é crucial para determinar as 

adaptações e funções da morfologia da asa. Como este tipo de locomoção requer um 

alto custo energético, quando comparado a andar ou correr, deve haver uma forte 

pressão de seleção que atua sobre as asas desses animais. O sexo é um dos fatores 

que podem influenciar características morfológicas dessas asas, dessa forma é 

importante estudar o dimorfismo sexual, que em morcegos normalmente as fêmeas 

são maiores que os machos. A hipótese que explica este dimorfismo é chamada 

hipótese da “Big Mother”, e diz que fêmeas maiores possuem maior capacidade de 

conseguir recursos para criar suas proles. E podem, além de ser maiores, possuir 

asas relativamente maiores que que as dos machos, o que facilitaria o desempenho 

aerodinâmico do voo. Em Sturnira lilium as fêmeas são maiores que os machos e 

possuem os elementos distais das asas relativamente maiores que os dos machos. 

Assim, este Capítulo tem como objetivo, testar o desempenho de voo de machos e 

fêmeas de Sturnira lilium sob o estresse de cargas extras em um experimento. Os 

espécimes foram capturados em campo, nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio 

grande do Sul, por meio de redes de neblina. Após feita a identificação e triagem, 

estes foram submetidos a um experimento de voo que consistia em cronometrar o 

tempo de voo inicial (primeiros 10m) dos exemplares. Cada exemplar foi 

experimentado sem peso algum (controle) e com pesos extras diferentes (tratamentos 

1, com carga extra de 50% do peso do filhote ao nascer e Tratamento 2, com carga 

extra de 100% do peso do filhote ao nascer). Fêmeas de Sturnira lilium não 

apresentaram diferenças entre controle e tratamentos, enquanto que os machos 

apresentaram diferenças entre o controle e o tratamento 2. Dessa forma, verificou-se 

que há uma variação entre os sexos, pois enquanto as fêmeas sob cargas aumentam 

sua aceleração para atingir uma velocidade que proporcione o momento ideal de voo, 

os machos possuem sempre uma aceleração menor, mostrando o quanto é custoso 

chegar na mesma velocidade das fêmeas. Isso é justificável, já que os machos não 

estão adaptados a carregar pesos extras, que não sejam dos seus alimentos. O 

estudo das velocidades de voo relacionadas a reprodução é inédito e precisa ainda de 

estudos complementares, para melhor compreensão.  

 

Palavras-chave: Chiroptera, Dimorfismo sexual, Experimento de voo, Morfologia, 

Phyllostomidae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

ABSTRACT 

The study of flight performance in bats is vital to determinate the adaptations and 

functions of the wing morphology. As this kind of locomotion demands a high energetic 

cost when compared to walking or running, there must be a strong selecetive pressure 

acting on the wings of these animals. The gender is one of the factors that can 

influence morphological characteristics of these wings, and so it is important to study 

sexual dimorphism, which in bats the female’s is usually bigger than the male’s. The 

hipothesys that explains this dimorphism is called "Big Mother", and it says that bigger 

females are more capable of getting resources to raise their offsprings. And, aside from 

being bigger, they can have relatively larger wings than the males, what would ease 

the aerodynamic performance of the flight. In Sturnira lilium the females are larger than 

males and have the distal elements of the wings relatively larger than males. So, this 

chapter has as it’s objective to test the flight performance of males and females of 

Sturnira lilium under the stress of carrying extra weight in an experiment. The 

specimens were captured in the field in the states Paraná, Santa Catarina and Rio 

Grande do Sul using mist nets. After the identification and screening, these were taken 

part in a flight experiment that consisted in timing the initial flight time (first 10m) of the 

specimens. Each specimen was tried without any wieght (control) and with different 

extra weights (treatment 1, with extra cargo of 50% the weight of a newborn pup, and 

treatment 2, with extra cargo of the full wieght of a newborn pup). Females of Sturnira 

lilium didn't show differences between the control and treatment 2. In this manner, it 

was possible to verify there is a variation between the sexes, because while females 

with the cargo rise their acceleration to achieve a speed that gives the ideal flight 

momentum, males always show a lesser acceleration, showing how demanding is to 

reach the female's speed. This is justifiable, since males are not adapted to carrying 

extra weight that are not food. The study of flight speed related to reproduction is new 

and still needs complementary studies for better understanding. 

 

Keywords: Chiroptera, Flight experimente, Morphology, Phyllostomidae, Sexual 

Dimorphism. 
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1. INTRODUÇÃO 

Morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar, apresentando seus 

membros anteriores modificados em asas, sendo o polegar livre e os demais 

dedos e metacarpos estruturados em uma membrana delgada e resistente que 

forma a superfície da asa (FENTON; SIMMONS, 2015). O voo dos morcegos 

pode variar em velocidade, arranque e manobrabilidade, adequações nas asas 

permitem desempenho de voo estável, assim como a morfologia tem influência 

sobre a capacidade de controlar esse voo, para exploração de habitats 

desordenados, localização de predadores e captura de presas ativas 

(HAYWARD; DAVIS, 1964; NORBERG; RAYNER, 1987; HEDENSTRÖM; 

ALERSTAM, 1996; MARINELLO; BERNARD, 2014). No entanto, este tipo de 

locomoção requer um alto custo energético, havendo pressão de seleção 

atuando sobre as asas desses animais, como forma de minimizar tais custos, 

favorecendo um design ideal de asas, para uma locomoção com menos 

esforço, de acordo com características ecológicas e fisiológicas de cada 

espécie (NORBERG, 1994). 

Apesar dos esforços empregados para verificar diferenças morfológicas 

em asas de morcegos de acordo com características ecológicas, as diferenças 

em nível intraespecífico não foram estudadas em detalhe, mesmo sabendo que 

o sexo dos animais é um dos fatores que podem influenciar suas 

características morfológicas (DE CAMARGO; DE OLIVEIRA, 2012). Em 

morcegos, geralmente, o dimorfismo sexual do tamanho é enviesado para as 

fêmeas, as quais são maiores quando comparadas aos machos (RALLS, 1976; 

1977). Entre as principais pressões seletivas sobre dimorfismo sexual 

secundário do tamanho entre esses animais, tem-se a hipótese que sugere que 

esse dimorfismo pode permitir que machos e fêmeas se especializem em 

diferentes recursos, diminuindo os efeitos da competição intraespecífica 

(RALLS, 1976). Outra hipótese sugere que como o investimento energético na 

reprodução é mais alto em fêmeas que machos, ocorre maior concorrência por 

recursos entre essas fêmeas, o que seleciona fêmeas de tamanhos maiores, 

independentemente do tamanho dos machos (SELANDER, 1966; STEPHENS; 

WIENS, 2009). 

Uma terceira hipótese, chamada de hipótese da “Big Mother”, propõe 

que fêmeas que apresentam tamanhos corporais maiores podem conseguir 
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uma maior quantidade de recursos, e dessa forma, possuírem um sucesso 

reprodutivo maior (RALLS, 1976). Um desdobramento dessa hipótese é a de 

que essas fêmeas podem ainda exibir asas relativamente maiores, e assim, 

melhorar seu desempenho aerodinâmico, que é afetado nas fases da gestação 

e no carregamento do filhote (STEVENS; PLATT, 2015; RALLS, 1977). Com o 

aumento de tamanho da estrutura das asas existiria diminuição da carga alar e, 

portanto, não comprometeria a dinâmica de voo durante o período reprodutivo 

(DE CAMARGO; DE OLIVEIRA, 2012; NORBERG, 1994). 

Várias pesquisas relatam estudos das velocidades iniciais de voo em 

túneis de voo, especialmente diferenças de desempenho entre espécies 

(KENNEDY; BEST, 1972; HOPKINS et. al., 2003; AKINS et. al., 2007; HIXON 

et. al., 2012). Dessa forma, os objetivos deste capítulo, foram avaliar o 

desempenho de voo entre sexos da espécie Sturnira lilium (Família 

Phyllostomidae) e testar a hipótese de que fêmeas possuem melhor 

desempenho de voo que machos sob o estresse de cargas extras. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Áreas de estudo 

As amostragens foram realizadas em fragmentos de Floresta Ombrófila 

Mista, localizadas no estado do Paraná:  (1) Parque Municipal São Francisco 

da Esperança, Guarapuava, PR (25º3’54.57”S; 51°17’51.78”O; altitude: 

1053m); (2) Parque Municipal das Araucárias, Guarapuava, PR (25º21′03.71″S, 

51°27′51.78″O, altitude: 1059m) (ambos localizados mantidos pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Guarapuava); (3) Jardim Botânico Faxinal do 

Céu, Pinhão, PR (25º54'33.39”S; 51º35'38.39”O; altitude: 1158m), (mantido 

pela Companhia Paranaense de Energia - COPEL®);  e fragmentos de Floresta 

Ombrófila Densa, na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul: (4) Parque Nacional de Aparados da Serra, Praia Grande, SC 

(29º11’13.76”S, 50º04’05.55”O, altitude 60m) (mantido pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio). 

 

2.2. Obtenção dos espécimes 

Foram realizadas oito fases de campo entre os anos de 2015 e 2017. 

Em cada localidade estudada foram utilizadas 10 redes de neblina, com 

tamanhos que variavam entre 6x3m e 12x3m, dependendo do local, ficando 

abertas por até 6 horas depois do pôr do sol. Cada área estudada foi 

amostrada de duas a quatro noites seguidas, por mês. 

Os morcegos capturados foram contidos em sacos de algodão, e logo 

depois foram triados na base de campo, na qual realizou-se identificação da 

espécie, sexagem, condição reprodutiva, pesagem e medição de antebraço. 

Foram utilizados somente indivíduos adultos e não gestantes ou lactantes de S. 

lilium (pesando entre 20 e 24g). Posteriormente aos procedimentos de triagem, 

esses indivíduos foram submetidos ao experimento de voo. 

 

2.3. Experimento de voo 

O experimento de voo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), sob o 

protocolo número 04/2016. Esse experimento consistiu em avaliar a aceleração 

de voo em 10 metros. Para isso cada animal teve presa com fita esparadrapo 

ao pé direito um fio de polipropileno encerado (ϴ 0,5mm; 1,83g), com 10 
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metros de comprimento (Figura 1). A outra ponta do fio foi presa ao dedo 

mínimo de quem estava manipulando o animal. No momento em que o animal 

era solto, voava e percorria uma distância conhecida (10m), quando então se 

iniciava uma trajetória tangencial por ocasião da tensão do fio. O período 

contido entre o decolar e o esticar o fio (início da trajetória tangencial) foi 

medido com cronometro digital. 

A partir do peso médio de S. lilium (20 e 24g), o peso das cargas extras 

foi calculado com base no peso médio da fêmea grávida (estimado num 

aumento de 20 a 30%), e diminuído desse valor, o peso médio da fêmea não 

grávida (REIS et al., 2007). Essas cargas extras foram presas ao ventre do 

morcego, e consistiram em sacos de tecido contendo esferas de chumbo, 

representando o peso extra da gravidez/filhote. 

No experimento cada indivíduo foi testado em sequência, em três 

tratamentos: (1) sem carga extra (Controle); (2) com carga extra de 50% do 

peso do filhote ao nascer - 2,5g (Tratamento 1) e (3) com carga extra de 100% 

do peso do filhote ao nascer - 5g (Tratamento 2).   

 

 

Figura 1: Tratamentos do experimento de voo em Sturnira lilium (Família Phyllostomidae): (A) Tratamento 

controle (ausência de peso); (B) Tratamento 1 (adicional de 50% do peso do filhote); (C) Tratamento 2 
(adicional de 100% do peso do filhote). 

 

O cálculo da aceleração de voo foi feito pela função horária da posição 

em função do tempo ( , onde s=posição, s0=posição inicial, 

v0=velocidade inicial, a=aceleração, t=tempo) gerando aceleração em metros 

por segundo ao quadrado (m/s2). Os valores da aceleração obtidos para os 

tratamentos em cada indivíduo, foram submetidos ao Teste de Wilcoxon 

(análise de variância não paramétrica para médias repetidas) a fim de verificar 

se houve tendências diferentes entre os três tratamentos. Todas as análises 
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foram realizadas no software PAST® (versão 2.14) (HAMMER, 2012) e os 

valores de significância assumidos durante as análises foram p<0,05. 
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3. RESULTADOS 

Foram analisados 15 indivíduos de S. lilium, sendo nove machos e seis 

fêmeas. Houve uma variação no desempenho de voo entre os sexos. Sob 

cargas extras as fêmeas conseguiram aumentar sua aceleração, até chegar em 

uma velocidade em que conseguissem carregar os pesos artificiais, enquanto 

os machos diminuíram sua aceleração, demorando para encontrar essa 

condição aerodinâmica ideal (Tabela 1). Fêmeas não apresentaram diferenças 

entre o controle e os tratamentos 1 e 2 (Tabela 2). Já os machos apresentaram 

diferenças entre o controle e o tratamento 2, mas não entre tratamentos ou 

entre o tratamento 1 e o controle (Tabela 2).  

 

Tabela 1: Resultados das medianas e amplitudes da aceleração dos testes de voo de S. lilium (Família 

Phyllostomidae) sob três tratamentos. 

 Fêmeas Machos 

Controle 2,7 

(2 - 3,74) 

2,73 

(1,78 - 4,47) 

Tratamento 1 3,59 

(2 - 3,71) 

2,44 

(1,23 - 5,31) 

Tratamento 2 3,31 

(2,05 - 3,56) 

2,61 

(1,39 - 3,74) 

 

Tabela 2: Resultados do Teste de Wilcoxon para aceleração de voo em S. lilium sob três tratamentos 

(Família Phyllostomidae). Valor de “p” em negrito indica nível de significância. 

Comparações W p 

Fêmeas   

Controle X Tratamento 1 14 0,46 

Controle X Tratamento 2 12 0,60 

Tratamento 1 X Tratamento 2 14 0,086 

Machos   

Controle X Tratamento 1 36 0,30 

Controle X Tratamento 2 47 0,028 

Tratamento 1 X Tratamento 2 34 0,41 
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4. DISCUSSÃO 

Com exceção da natação, voar é o meio mais energeticamente eficiente 

de mover uma determinada massa corporal (NORBERG, 1994). Porém, por 

não possuirem um porte avantajado, morcegos são limitados quanto a carga 

máxima que conseguem sustentar em voo, e este limite pode ser imposto por 

fatores aerodinâmicos nas asas, pela sua capacidade fisiológica do sistema 

respiratório e dos músculos utilizados no voo, ou pela resistência mêcanica das 

asas e cintura escapular (HUGHES; RAYNER, 1991). Além disso, à medida 

que a massa corporal aumenta e o animal se aproxima deste limite, é razoável 

esperar alterações sistemáticas no desempenho do voo, como por exemplo, 

velocidade, aceleração, frequência da batida da asa (HUGHES; RAYNER, 

1991; WINTER, 1999). 

As fêmeas quando grávidas, transportam o filhote consigo durante o voo, 

aumentando assim a carga das suas asas em torno de um terço, ou mesmo 

duplicando-a, em comparação com seus valores quando não estão grávidas 

(DAVIS, 1970; MORRISON, 1980; NORBERG; RAYNER, 1987). Fêmeas de S. 

lilium se enquadram na hipótese da “Big Mother”, conforme descrito no 

Capítulo anterior desta dissertação, pois além de possuírem maior tamanho 

corporal que os machos, ainda apresentam elementos alares maiores que os 

deles. Essas diferenças morfológicas corporais influenciam a superfície alar 

dessas fêmeas, diminuindo a carga alar e tornando o voo mais aerodinâmico, 

sendo mais fácil voar quando se carrega todo o peso gestacional e do filhote 

durante a lactação (MYERS, 1978; NORBERG; RAYNER, 1987; BARCLAY; 

HARDER, 2003; STEVENS; JOHNSON; McCULLOCH, 2013). 

Quando submetidos ao experimento, os machos de S. lilium precisaram 

ajustar suas acelerações durante o arranque de voo para conseguirem 

continuar sustentando esse peso inesperado, principalmente quando 

carregavam 100% do peso simulado do filhote, mostrando as dificuldades e o 

possível aumento de custo energético para realizar essa ação. O risco de 

predação também pode ser uma força importante nas diferenças de 

velocidades de voo, para os dois sexos, pois, se o morcego consegue otimizar 

seu desempenho energético e sua manutenção de voo, pode gerar 

rapidamente forças aerodinâmicas necessárias para iniciar uma manobra de 

fuga (SAHLEY; HORNER; FLEMING, 1993). 
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Trabalhos anteriores foram realizados com experimentos de voo, com 

elaboração de túneis de voo, e pesagem dos animais, fosse logo após a oferta 

de alimento em cativeiro, ou com seu peso natural quando capturado. Winter 

(1999) testou como as mudanças naturais diárias causadas pela alimentação 

em cativeiro afetavam as velocidades de voo de Glossophaga commissarisi, 

Glossophaga soricina, Glossophaga longirostris e Hylonycteris underwoodi, 

através de voos repetidos em um túnel de voo, e concluiu que estes aumentam 

a sua velocidade em resposta aos ganhos de massa corporal durante o 

forrageamento, como pudemos observar com as fêmeas de S. lilium, que 

aumentaram suas acelerações com o ganho de pesos extras. 

Akins e colaboradores (2007) testou a velocidade de voo em 

Glossophaga soricina, Natalus stramineus e Carollia subrufa, também através 

de experimento com túnel de voo, e não encontrou nenhuma diferença na 

velocidade de voo machos e fêmeas de G. soricina, porém, fêmeas voaram 

mais rápido que machos em N. stramineus, e em C. subrufa a amostra foi 

muito pequena para uma avaliação significativa das possíveis diferenças de 

velocidades entre os sexos, e por fim,  ele afirma que as velocidades não 

estavam relacionadas com a massa corporal para nenhuma das espécies. 

Sánchez-Hernández e colaboradores (2006) tiveram uma proposta diferente ao 

submeter machos e fêmeas de Desmodus rotundus à um túnel de voo, pois 

avaliaram a relação entre o comprimento do antebraço e velocidade de voo, 

porém, não encontraram nenhuma correlação significativa entre os dois.  

Alguns trabalhos além da suplementação alimentar dada aos animais 

antes dos experimentos de voo, ainda elaboravam pesos artificiais como os 

utilizados neste estudo. Davies e Cockrum (1965) quiseram determinar quais 

seriam os pesos máximos reais que poderiam ser transportados por Macrotus 

californicus, Antrozous pallidus, Tadarida brasiliensis, Myotis velifer, e 

Corynorhinus townsendii, e elaboraram pequenas caixas de madeira cheias de 

argila e chumbada, que aumentavam o peso progressivamente e eram coladas 

no dorso de cada animal, até que o peso se tornasse tão excessivo, que os 

morcegos não conseguiam levantar voo. Hughes e Rayner (1991) elaboraram 

cargas extras com chumbada que foi colada também no dorso de Plecotus 

auritus para os voos no túnel, e suas velocidades caíram para ambos os sexos, 
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como se os dois estivessem tentando manter a velocidades, mas eram 

incapazes de superar a desvantagem do aumento da carga e do arrasto.  

Os resultados deste capítulo demonstram uma clara capacidade de 

morcegos para regular sua velocidade de voo em resposta a pequenas 

mudanças na massa corporal, onde fêmeas de S. lilum são adaptadas a 

carregar pesos extras, enquanto os machos não são adaptados a essa 

situação, pois o único peso que carregam é o de seus alimentos. Este é um 

trabalho pioneiro na área de velocidade de voo relacionado a cargas extras e 

reprodução, necessitando ainda de mais estudos, para uma completa 

compreensão do mesmo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A hipótese da “Big Mother”, de que as fêmeas podem ser maiores que 

os machos em seu tamanho absoluto pode ser aceita para quatro espécies: S. 

lilium, A. lituratus, M. izecksohni e H. velatus. Porém, quando se trata do 

tamanho relativo das asas, pode-se aceitar a hipótese para oito das nove 

espécies das três Famílias, com exceção de M. rufus, onde os machos foram 

maiores em mais variáveis do que as fêmeas, podendo a seleção sexual estar 

agindo sobre estes. Este maior tamanho relativo dos elementos alares em 

fêmeas leva a uma menor carga alar, o que pode ser uma adaptação das 

fêmeas destas espécies para carregar os pesos extras da reprodução, 

permitindo um melhor desempenho de voo.  

Em S. lilium foi verificado o melhor desempenho em fêmeas, 

confirmando que a hipótese da “Big Mother” pode ser uma boa explicação para 

a SSD em morcegos, tanto em sua abordagem morfométrica quanto funcional 

(desempenho de voo). Dessa forma, ser maior está relacionado à um melhor 

desempenho aerodinâmico durante a gestação, e depois, durante a lactação 
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Números tombos e localidades de procedência dos animais utilizados no 

Capítulo I: 

Carollia perspicillata: DZUP - UFPR: 25, 26, 27 (Parque Estadual Intervales - 

SP); 207 (Morretes - PR); 801; 802; 803; 804; 805; 806; 1653; 1654; 1660 

(Parque Estadual Pico Marumbi, Morretes - PR); 506; 923; 924; 941; 943; 945; 

946; 947; 948; 949; 950; 952; 953 (RPPN Reserva Natural Salto Morato, 

Guaraqueçaba - PR); 1664; 1665; 1669; 1672; 1673; 1674; 1907 (Parque 

Estadual do Palmito, Paranaguá - PR); 1978; 1979 (Parque Estadual das 

Lauráceas, Adrianópolis - PR). 

Sturnira lilium: DZUP - UFPR: 204, 205 (Distrito do Bugre, Balsa Nova - PR); 

237 (São José dos Pinhais - PR); 221, 430, 431, 480, 481, 482, 483, 484 (Serra 

de São Luíz do Purunã, Campo Largo - PR); 556 (Palmas - PR); 562 (Porto 

Vitória - PR); 1218, 1219, 1220, 1221 (Mauá da Serra - PR); 1336, 1337, 1339 

(Candói - PR); 2055, 2056, 2059, 2060, 2062, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091 

(Parque Municipal São Francisco da Esperança, Guarapuava - PR); 2102, 

2103, 2104, 2105, 2106, 2119, 2133, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156 (Jardim 

Botânico Faxinal do Céu, Pinhão - PR).  

Artibeus lituratus: DZUP - UFPR: 586 (Doutor Camargo - PR); 604, 621, 623, 

624, 625, 626, 627, 631, 632,633 (Parque do Ingá, Maringá - PR); 628, 629 

(Bosque dos Pioneiros, Maringá - PR); 688, 689, 690, 691, 692, 693, 724, 725, 

726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739 (Frederico 

Westphalen - RS) 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 779 (Derrubadas - 

RS). 

Myotis izecksohni: DZUP - UFPR: 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

85, 86, 87, 88, 92, 93, 96, 97, 99, 105, 107, 108, 109, 110, 112 (Parque 

Estadual de Campinhos, município?? - PR); 196, 197, 198, 199, 200 (Distrito do 

Bugre, Balsa Nova - PR); 410, 419, 420, 421, 422 (Serra de São Luíz do 

Purunã, Campo Largo - PR); 1919 (Parque Municipal do Rio Jordão, 

Guarapuava - PR); 1920,1921, 1922, 1923 (Parque Municipal das Araucárias, 

Guarapuava - PR); 2113, 2114, 2125, 2132, 2136, 2148, 2149, 2150 (Jardim 

Botânico Faxinal do Céu, Pinhão - PR); 2069 (Parque Municipal São Francisco 

da Esperança, Guarapuava - PR). 
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Eptesicus furinalis: DZUP - UFPR: 082 (Distrito do Bugre, Balsa Nova - PR); 

408, 416 424, 425, 426, 427, 466, 467 (Serra de São Luíz do Purunã, Campo 

Largo - PR); 551 (Palmas - PR); 1854, 1856 (Araucária - PR); 1871 (Tibagi - 

PR); 1901 (Floresta Estadual Metropolitana, Piraquara - PR); 2075 (Parque 

Municipal São Francisco da Esperança, Guarapuava - PR); 2110, 2117, 2123, 

2127, 2135 (Jardim Botânico Faxinal do Céu, Pinhão - PR). 

Histiotus velatus: DZUP - UFPR: 401, 402, 403 (Passos Maia - SC); 407, 409, 

524, 748 (Serra de São Luíz do Purunã, Campo Largo - PR); 560, 561 (Porto 

Vitória - PR); 1372, 1373, 1374 (Ponte Alta do Norte - SC); 1940, 1941 (Parque 

Municipal da Araucárias, Guarapuava - PR); 2057, 2061, 2070, 2085 (Parque 

Municipal São Francisco da Esperança, Guarapuava - PR); 2109, 2115, 2116, 

2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147 (Jardim 

Botânico Faxinal do Céu, Pinhão - PR). 

Tadarida brasiliensis: DZUP - UFPR: 404, 405, 406 (Passos Maia - SC); 411 

(Centro Politécnico UFPR, Curitiba - PR); 550 (Palmas - PR); 569 (Frederico 

Westphalen - RS); 1273, 1274, 1275, 1305, 1306. 1307, 1308, 1309, 1310 

(Parque Estadual Pico Marumbi, Morretes - PR); 1378, 1379, 1380, 1381 (São 

José dos Ausentes - RS);    

Molossus molossus: DZUP - UFPR: 532, 1344 (Centro Politécnico UFPR, 

Curitiba - PR); 807, 808, 1254, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 

1303, 1304 (Parque Estadual Pico Marumbi, Morretes - PR); 1367, 1368, 1369 

(Serra de São Luíz do Purunã, Campo Largo - PR); 1928, 1929, 1930, 2041, 

2092, 2093, 2094, 2095, 2099 (Parque Municipal das Araucárias, Guarapuava - 

PR); 2107 (Jardim Botânico Faxinal do Céu, Pinhão - PR). 

Molossus rufus: DZUP - UFPR: 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 

789, 790, 791, 792, 793, 795, 796, 797(Derrubadas - RS); 798, 799, 800 

(Parque Estadual Pico Marumbi, Morretes - PR); 962, 963 (RPPN Reserva 

Natural Salto Morato, Guaraqueçaba - PR). 

 

 

 

 


