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RESUMO 

FERRARI JJF Morcego Hematófago Comum Desmodus rotundus no 

Vale do Paraíba, Estado de São Paulo: Abrigos Diurnos, Agrupamentos, 

Lesões Corporais e Sorologia Antirrábica. São Paulo; 2015 [Tese de 

Doutorado – Faculdade de Saúde Pública da USP] 

 Apesar dos morcegos hematófagos serem muito estudados, diversos 

aspectos de sua biologia e de seu papel na transmissão da raiva ainda não são 

conhecidos. O objetivo da presente tese foi estudar os abrigos diurnos, os 

agrupamentos e o comportamento agonístico do morcego hematófago comum, 

Desmodus rotundus, e sua relação com a raiva dos herbívoros no Vale do 

Paraíba. Foi possível também obter informações sobre as duas outras espécies 

de morcegos hematófagos, especialmente de Diphylla ecaudata. Entre 2011 e 

2014, dados sobre abrigos diurnos, composição dos agrupamentos, lesões 

corporais, diagnóstico de raiva e sorologia antirrábica de D. rotundus foram 

obtidos nos municípios de Jacareí, Paraibuna, Pindamonhangaba, Salesópolis, 

Santa Branca e São Luiz do Paraitinga no Vale do Paraíba, Sudeste do estado 

de São Paulo, Sudeste do Brasil. Foram estudados 14 abrigos diurnos de D. 

rotundus, dos quais 12 eram construções abandonadas na área rural. 

Desmodus rotundus partilhou abrigos diurnos com apenas cinco espécies de 

filostomídeos: Diphylla ecaudata, Chrotopterus auritus, Carollia perspicillata, 

Glossophaga soricina e Anoura caudifer. O tempo de recolonização desses 

abrigos diurnos por D. rotundus foi em média 12,5 meses, com uma variação 

entre três e 25 meses. O tamanho dos agrupamentos variou de dois a 79 

indivíduos, com uma média de 15,6 morcegos/grupo. Fêmeas foram 

encontradas em 15 agrupamentos, com uma média de 13 fêmeas e uma 

variação entre uma e 55 fêmeas/grupo. Por outro lado, machos estiveram mais 

presentes nos agrupamentos, ocorrendo em quase todos (N=21), com uma 

média de 7,1 machos/grupo e uma variação de um a 24 machos. Sete 

agrupamentos foram considerados de machos solteiros. Onze dos 22 

agrupamentos eram constituídos de colônia e grupo de machos solteiros. O 

dimorfismo sexual no comprimento do antebraço de D. rotundus do Vale do 

Paraíba foi estatisticamente significativo e sugere que as fêmeas são maiores 
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do que os machos. Lesões corporais, atribuídas às mordeduras provocadas por 

outros morcegos, foram encontradas em 76,7% dos indivíduos de D. rotundus, 

tanto em machos como em fêmeas. A região mais atingida foram as 

membranas alares, com 68%, porém lesões nas orelhas, face e membros 

foram menos frequentes (23,1% nas fêmeas e 26,9% nos machos). Acredita-se 

que as lesões nessas regiões sejam mais importantes nos mecanismos de 

transmissão de raiva. Apesar de ter analisado 310 amostras de encéfalos de D. 

rotundus do Vale do Paraíba, o resultado foi negativo em todas as amostras. A 

sorologia mostrou que todos os morcegos apresentaram positividade em 

diferentes graus. Contudo, se considerarmos o ponto de corte 0,5 UI/ml, o 

número de indivíduos positivos caiu para 30,1% (N=90), sendo 30,9% nas 

fêmeas e 28,8% em machos. Apesar de nenhum indivíduo de D. rotundus 

positivo para a raiva ter sido encontrado no Vale do Paraíba durante a presente 

tese, a sorologia positiva de, pelo menos, 30% mostra que há vírus da raiva 

circulando em sua população. Essa alta circulação viral pode ter sido 

favorecida pelas interações agonísticas, que causam lesões em mais de 75% 

dos morcegos, a formação compacta (em penca) dos agrupamentos, o 

“grooming” social, a reciprocidade e partilha alimentar. 

 

 

Descritores: Chiroptera, Desmodontinae, Interações sociais, Tamanho dos 

agrupamentos, Dimorfismo sexual, Comportamento agonístico, Mordeduras, 

Raiva, Sudeste do Brasil 
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ABSTRACT:  

FERRARI JJF The Common Hematophagous Bat Desmodus rotundus in 

the Paraíba Valley, State of São Paulo: Diurnal shelters, Groups, Body Injuries 

and rabies sorology. Ferrari J, São Paulo; 2015 [Tese de Doutorado – 

Faculdade de Saúde Pública da USP] 

 Despite the hematophagous bats are very studied, many aspects of their 

biology and their role in the transmission of rabies are not yet known. The aim 

of this thesis was to study the diurnal shelters, groups and the agonistic 

behavior of the common hematophagous, Desmodus rotundus, and its relation 

to the cattle rabies in the Paraíba Valley. It was also possible to obtain 

information about the two other species of vampire bats, especially Diphylla 

ecaudata. Between 2011 and 2014, data on diurnal shelters, composition of 

groups, body injuries, diagnosis of rabies and rabies serology D. rotundus were 

gathered from the cities of Jacarei, Paraibuna, Pindamonhangaba, Salesópolis, 

Santa Branca and São Luiz do Paraitinga in the Valley Paraíba, Southeastern 

of São Paulo State, Southeastern Brazil. Fourteen diurnal shelters of D. 

rotundus were studied here and 12 were abandoned buildings in rural areas. 

Desmodus rotundus shared daytime shelters with only five species of 

phyllostomid bats: Diphylla ecaudata, Chrotopterus auritus, Carollia 

perspicillata, Glossophaga soricina and Anoura caudifer. The time of 

recolonization of these roosts by D. rotundus was on average 12.5 months, 

ranging from three to 25 months. The size of the groups ranged from two to 79 

individuals, with a mean of 15.6 bats/group. Females were found in 15 groups 

with an average of 13 females/group and ranging between one and 55 females. 

Moreover, males were present in most groups from Paraíba Valley, occurring in 

almost all (N = 21), with an average of 7.1 males/group, and a variation of 24 

males. Seven groups were considered to be single males groups. Eleven of the 

22 groups were made up of colony and single male groups. Sexual dimorphism 

in the forearm length of D. rotundus from the Paraíba Valley was statistically 

significant and suggests that females are larger than males. Body Injuries, 

attributed to bites caused by other bats were found in 76.7% of individuals of D. 

rotundus, in both males and females. The most affected region was the wing 

membranes, with 68%, but lesions on the ears, face and limbs were less 
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frequent (23.1% in females and 26.9% in males). It is believed that injuries in 

these regions are more important in the rabies transmission mechanism. 

Despite having analyzed 310 samples of brains of D. rotundus from the Paraíba 

Valley, the result was negative in all samples. Serology showed that all bats 

were positive in varying degrees. However, if we consider the cut off 0.5 IU/ml, 

the number of positive samples dropped to 30.1% (N = 90) and 30.9% in 

females and 28.8% males. Although no individual of D. rotundus positive for 

rabies was found in the Paraíba Valley during this thesis, the positive serology 

at least 30% shows that there is rabies virus circulating in this bat population. 

This high viral circulation may have been favored by agonistic interactions, that 

cause lesions in more than 75% of the bats, the compact formation (in clusters) 

of groups, social grooming, reciprocity and food sharing. 

 

 

Key Words: Chiroptera, Desmodontinae, Social Interactions, Size of Groups, 

Sexual Dimorphism, Agonistic Behavior, Bitting, Rabies, Southeastern Brazil 
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1. INTRODUÇÃO 

Salto para o voo de Desmodus rotundus. É a única 

espécie de morcego capaz de saltar desta maneira. 

Desenhos de Altenbach (1978) modificado por 

F.A.G. Andrade. 
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1.1 Morcegos Hematófagos 

Apesar da Ordem Chiroptera conter cerca de 1.200 espécies, apenas 

três se alimentam de sangue de vertebrados endotérmicos. Estas espécies são 

Diaemus youngii (Jentink, 1893), Diphylla ecaudata Spix, 1823 e Desmodus 

rotundus (E. Geoffroy, 1810). As duas primeiras se alimentam basicamente em 

sangue de aves e a última, em sangue de mamíferos, inclusive do homem, e 

ocasionalmente em sangue de aves (Greenhall et al. 1983; 1984; Greenhall 

1988; Greenhall & Schutt-Jr 1996; Bredt et al. 1996; Uieda 2008). Além disso, 

as duas primeiras espécies são aparentemente menos versáteis na utilização 

dos abrigos diurnos. Diaemus youngii abriga-se basicamente em ocos-de-

árvore o que limita sua ocorrência em áreas florestadas como florestas 

tropicais e matas ciliares (Uieda 2008). Diphylla ecaudata se abriga 

principalmente em cavernas e grutas e 

menos frequentemente em túneis, fornos 

de carvão e casas abandonadas (Uieda 

2008). Essa maior versatilidade na 

ocupação de abrigos pode estar 

relacionada à sua maior frequência no 

ambiente, sendo considerada por alguns 

autores como a segunda espécie em 

abundância. Desmodus rotundus (Figura 

1) é a espécie mais versátil em termos de utilização de diferentes abrigos, 

podendo se abrigar em ocos-de-árvore, grutas, cavernas, bueiros, túneis, 

fornos, poços de água e casas abandonadas (Greenhall et al. 1983; Greenhall 

1988; Brass 1994; Bredt et al. 1996; Uieda 2008). Um estudo recente na 

Colômbia (Castro et al. 2014) mostrou que D. rotundus pode se abrigar até 

mesmo em casa habitada. Essa versatilidade permite que esta espécie possa 

ocupar os mais diferentes tipos de ambientes. Sua limitação, que é das três 

espécies, é a necessidade de abrigos internos que as protejam da grande 

variação diária das intempéries ambientais, como temperatura, umidade, 

luminosidade e chuvas (Uieda 2008). 

Essas três espécies de morcegos hematófagos estão restritas às regiões 

tropicais das Américas do Norte, Central e do Sul, ocorrendo desde o norte do 

Figura 1. Desmodus rotundus (Foto: WUieda) 
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México até a região central da Argentina (Greenhall et al. 1983; Brass 1994; 

Uieda, 2008). Greenhall et al. (1983) relataram que foram encontrados fósseis 

de D. rotundus nos estados do Texas e da Flórida, Estados Unidos, assim 

como em Cuba. Esta distribuição mostra que a sanguivoria em morcegos, 

como nicho alimentar, é um fenômeno tipicamente latino-americano, não 

ocorrendo em outras regiões do mundo (Fenton 1992; Uieda 2008). 

Antes dos europeus introduzirem animais de criação no continente 

americano (Greenhall 1993; Brass 1994), inclusive no Brasil (Uieda 2008), as 

populações de D. rotundus eram aparentemente pequenas e suas fontes de 

alimento eram os animais silvestres, os quais tinham populações pequenas e 

controladas, seja por sanguivoria e/ou por transmissão de doenças, como a 

raiva (Uieda, 2008). Presas grandes e de maior acessibilidade (bovinos e 

equinos), que podem ser criadas em grandes rebanhos e em áreas abertas, e o 

uso de abrigos não naturais (bueiros, casas abandonadas, túneis, etc.) 

contribuíram para o crescimento das populações de morcegos hematófagos. 

Este crescimento populacional, além da capacidade suporte do ambiente, gera 

dispersão de parte das colônias em busca de novas áreas (Uieda 2008). O 

estresse populacional e os deslocamentos podem contribuir para a 

disseminação intra e interespecífica de doenças como a raiva, provocando a 

morte dos rebanhos e consequentemente gerando prejuízos econômicos (Acha 

& Málaga-Alba 1988; Uieda 2008). Além disso, podem acontecer ataques ao 

homem e uma possível ocorrência de raiva humana (Schneider & Uieda 1998; 

Schneider et al. 2009; Belotto et al. 2005), o que representaria um sério 

problema de saúde pública em toda América Latina. 

Apesar das três espécies de morcegos hematófagos já terem sido 

diagnosticadas com raiva no Brasil (Uieda et al. 1996; Sodré et al. 2010), 

apenas D. rotundus tem importância na cadeia de transmissão da raiva dos 

herbívoros e na raiva humana. As outras duas espécies são relativamente 

raras e se alimentam em aves, que não participam da cadeia de transmissão 

dessa zoonose (Uieda 2008). Esse é um dos motivos pelo qual D. rotundus foi 

escolhido para ser estudado nessa tese de doutorado. Outro motivo óbvio é a 

atividade profissional do autor, responsável pelo controle da raiva dos 

herbívoros no município de Jacareí, Vale do Paraíba. 
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1.2. Caracterização de Desmodus rotundus 

Esta espécie é popularmente conhecida como morcego vampiro comum. 

Vários autores mencionam D. rotundus como simplesmente morcego 

hematófago o que não seria correto, uma vez que há duas outras espécies com 

o mesmo hábito alimentar. Possui ampla distribuição geográfica, sendo 

encontrada do norte do México até o centro da Argentina (Greenhall et al. 

1983; Koopman 1988). É considerado um morcego de porte médio, com cerca 

de 30 cm de envergadura. Apresenta polegares longos com três calosidades e 

unhas fortes, além de focinho curto e apêndice nasal reduzido em forma de 

ferradura. O comprimento do seu antebraço varia entre 52 e 63 mm e sua 

massa corporal, entre 25 e 40 g, na fase adulta (Greenhall et al. 1983; Nowak 

1994). A pelagem do seu corpo é habitualmente castanha escura no dorso e 

castanha clara no ventre. Em algumas regiões já foram encontrados indivíduos 

de coloração alaranjada, quase que um dourado brilhante (Uieda 2008). Há 

registro de vários casos de albinismo nesta espécie no Brasil (Uieda 2000). 

De modo geral, um indivíduo adulto ingere em torno de 15 a 25 ml de 

sangue por refeição, podendo consumir uma quantidade equivalente ao seu 

peso corporal (Greenhall 1993). Este autor relatou casos de indivíduos desta 

espécie que mal conseguiam voar pelo excesso de sangue ingerido em uma 

única refeição. Um animal espoliado pode ser fonte alimentar para mais de um 

morcego na mesma noite (Flores-Crespo et al. 1974; Uieda 1994). No México, 

Greenhall et al. (1971) observaram em condições naturais até sete indivíduos 

de D. rotundus se alimentando seguidamente em um mesmo ferimento na 

mesma noite. Este morcego hematófago comum é incapaz de manter níveis de 

glicose sanguínea quando em jejum (Freitas et al. 2003) e não possui reservas 

energéticas, sob a forma de gordura (Greenhall 1970). Por esse motivo, precisa 

se alimentar quase todas as noites e não consegue sobreviver por até dois dias 

sem ingerir sangue (Greenhall 1970; 1993). A alimentação exclusiva em 

sangue e a necessidade de se alimentar diariamente potencializam sua 

participação na transmissão do vírus da raiva, podendo acarretar prejuízos aos 

criadores pela morte de milhares de animais (Lord 1988). A influência do ciclo 

lunar foi mostrada por Flores-Crespo et al. (1976) no México e Uieda (1992) no 
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Brasil e em ambos os países, os autores relataram uma diminuição da 

atividade de forrageamento de D. rotundus, quando sob a claridade lunar.  

Após uma gestação de sete meses, as fêmeas parem um único filhote, 

pesando de 5 a 7 g. Seu desenvolvimento corporal se completa até os 5 meses 

(Burns 1972). Pode se alimentar de leite materno até 10 meses, mas a troca do 

leite pelo sangue é lenta e se inicia aos dois meses de vida (Schimidt et al. 

1980). O filhote recebe o sangue por regurgitação, processo habitualmente 

praticado pela mãe na boca do filhote (Schimidt et al. 1980). Segundo estes 

autores, a partir do 4º mês, o filhote já acompanha a mãe nas atividades 

noturnas e aprende a se alimentar em sangue, sugando-o diretamente da 

presa. Seu alimento é comumente constituído por sangue de animais 

vertebrados de interesse econômico e, ocasionalmente, por sangue humano 

(Greenhall 1970). 

 

1.3 Comportamento Social de Desmodus rotundus 

Nas regiões do Novo Mundo, onde existem atividades pecuárias, as 

colônias de D. rotundus possuem 50 a 100 indivíduos (Greenhall et al. 1983; 

Bredt et al. 1996), mas suas colônias podem ser maiores especialmente nas 

áreas onde seu controle é feito esporadicamente (Uieda 2008). Apesar de 

haver referências na literatura de colônias com mais de 1000 indivíduos de D. 

rotundus, Uieda (2008) não acredita na sua existência, pois a capacidade 

suporte do ambiente não permitiria tal quantidade. Certamente haveria 

dispersão de muitos indivíduos antes de atingir essa quantidade (Uieda 2008). 

Nas regiões naturais preservadas, sem ou com atividades humanas 

controladas, as colônias são bem menores. Segundo Fleming et al. (1972), D. 

rotundus é uma espécie rara em florestas neotropicais preservadas do 

Panamá. Nesses ecossistemas, a unidade social fundamental dessa espécie é 

a formação de harém, no qual um grupo de oito a 12 fêmeas e seus filhotes 

seria protegido por um macho dominante (Wilkinson 1984). As colônias seriam 

pequenas com 15 a 20 indivíduos. Os machos jovens ao completarem um ano 

de idade são expulsos do grupo original, ao passo que as fêmeas são 

recrutadas como futuras companheiras. Os jovens expulsos afastam-se da 

colônia podendo permanecer no mesmo abrigo, em abrigos próximos ou 

mesmo podem se deslocar para outras áreas (Wilkinson 1988). Quando esses 
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machos solteiros se deslocarem para outras áreas, podem se unir a outros 

machos formando agrupamentos de machos solteiros (Brass 1994).  

Dentro do abrigo diurno, os indivíduos de D. rotundus passam a maior 

parte do tempo descansando e dormindo. Esse descanso pode ser 

interrompido por necessidades fisiológicas de micção e eliminação de fezes e 

também por atividades de higiene corporal e interações sociais. Os morcegos, 

em seus abrigos, praticam frequentemente ações de limpeza corporal 

(Greenhall, 1965). Enquanto pendurados pelos pés no teto do abrigo, os 

morcegos lambem seguidamente os pelos do ventre e as membranas alares. 

Quando pendurado por um dos pés, o morcego usa o outro pé para coçar 

freneticamente os pelos das costas e em seguida levá-lo à boca, lambendo 

suas unhas. Esse comportamento de higiene corporal foi descrito como “auto 

grooming” (auto limpeza) por Wilkinson (1984). Segundo esse autor, a auto-

limpeza seria uma forma de manter os pelos do corpo limpos e alinhados, 

diminuindo também a infestação de ectoparasitos. Pouco se sabe sobre suas 

interações sociais, além da formação de haréns, de agrupamentos de machos 

solteiros e hierarquia social. O estabelecimento dessas interações envolve 

intimidações, agressões e lutas corporais, com mordeduras que podem deixar 

lesões que se transformam em cicatrizes. 

Os morcegos hematófagos comuns podem utilizar diferentes abrigos 

diurnos em uma mesma região onde suas colônias podem permanecer 

estáveis (Villa-R 1966; Wimsatt 1969; Lopez-Forment et al. 1971), se não 

houver aumento da oferta de alimento e de abrigos. Os abrigos diurnos de D. 

rotundus são sempre abrigos internos, nos quais suas colônias são protegidas 

contra variações diárias das intempéries ambientais, como luz, calor, umidade 

do ar e ventos. São protegidos também contra possíveis predadores 

visualmente orientados (Bredt et al. 1996; 1999; Uieda 2008). Os abrigos 

internos naturais mais frequentemente utilizados por D. rotundus são cavernas, 

grutas e ocos-de-árvores (Bredt et al. 1996; Uieda 2008). A colonização do 

continente americano trouxe uma maior variedade de abrigos a esta espécie, 

como túneis, bueiros fluviais e pluviais, minas, casas abandonadas e poços de 

água. Na região de Sorocaba, cerca de 60% dos abrigos diurnos de D. 

rotundus eram construídos pelo homem (Gomes & Uieda 2004), o que favorece 

a sua ocupação, por pequenos agrupamentos, mais próximos às criações de 
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animais domésticos. Assim, a colonização das Américas trouxe mais abrigos e 

mais fontes de alimento que permitiram a transformação de uma espécie rara e 

topo de cadeia alimentar em uma espécie comum e em algumas áreas muito 

comum.  

Apesar de ainda não haver um consenso, vários pesquisadores (Flores-

Crespo & Arellano-Sota 1991; Trajano 1996) consideram que o raio médio de 

ação de D. rotundus é de 3 km ao redor de seus abrigos diurnos. Esse raio de 

ação pode variar com o relevo, disponibilidade de abrigos e fontes de alimento. 

Pode ainda variar com as condições ambientais, tais como chuvas torrenciais, 

ventos fortes e presença de luar. 

Wilkinson (1984; 1986), estudando a partilha de alimento entre membros 

de uma colônia de D. rotundus da Costa Rica, relatou que a maioria das 

regurgitações de sangue ocorria entre a mãe e seu filhote, mostrando que o 

cuidado parental é intenso e responsável pela sobrevivência dos filhotes. A 

partilha de alimento, entre indivíduos não diretamente aparentados (entre 

fêmeas dos haréns), acontece quando um membro do grupo falha em 

conseguir alimento e recebe-o de outro membro do grupo, através de 

regurgitação. Esses insucessos alimentares ocorrem especialmente com 

jovens inexperientes (até dois anos de idade) e duas noites seguidas sem se 

alimentar pode representar sua morte. Um indivíduo faminto solicita sangue a 

um indivíduo que se alimentou, posicionando-se ao lado daquele que está 

saciado e lambendo seu ventre (Wilkinson 1984). Então, o morcego alimentado 

coloca sua boca em contato com a boca do indivíduo faminto e regurgita parte 

do sangue que havia ingerido. Esse comportamento de lamber os pelos de 

outro indivíduo da colônia foi chamado de “social grooming” (limpeza ou higiene 

social) (Wilkinson 1984; 1986). A higiene-social ocorre principalmente entre as 

fêmeas de uma colônia, sendo elas forçadas a fazer essa partilha alimentar 

como forma de garantir a sobrevivência da unidade social da colônia. As 

fêmeas que não participam da partilha alimentar podem ser expulsas do grupo 

(Wilkinson 1984; 1986). Observações em cativeiro tem mostrado que a 

regurgitação de sangue entre machos adultos pode ocorrer, inclusive de macho 

para fêmea (DeNault & McFarlane 1995). Segundo Brown (1994), a doação de 

sangue de macho para fêmea pode ter interesse sexual. 
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Na região de Botucatu, Rocha (2005) constatou que 97% dos morcegos 

que adentravam abrigos no início da noite eram indivíduos machos, que 

aparentemente estavam atrás de parceiras reprodutivas e/ou estavam 

explorando novos abrigos. Esse comportamento dos machos de invadir abrigos 

pode transformá-los em possíveis agentes de dispersão da raiva para outras 

colônias. O “grooming” social e a partilha alimentar (regurgitação) aumentam 

substancialmente o contato entre os membros da colônia, transformando as 

fêmeas aparentemente nos principais dispersores da raiva no interior das 

colônias. Por outro lado, a estrutura social baseada em haréns, na qual os 

machos jovens são expulsos da colônia, transforma esses indivíduos em 

possíveis dispersores da enfermidade entre diferentes agrupamentos. 

 

1.4. Importância Econômica e de Saúde Pública de Desmodus 

rotundus na Transmissão da Raiva em Herbívoros e em Seres Humanos 

Antes da chegada dos animais de criação trazidos pelos europeus para 

as Américas, D. rotundus alimentava-se somente em sangue de aves e 

mamíferos silvestres (Uieda 2008). Nesse período suas populações eram 

reduzidas e sua distribuição não era tão ampla, como atualmente (Greenhall 

1993; Uieda 2008). Contudo, a introdução de animais de interesse econômico 

como bovinos, equinos e suínos contribuiu para aumentar substancialmente 

suas populações nos últimos 300 anos (Altringham 1996). Esses animais de 

criação tornaram-se presas muito mais acessíveis ao morcego hematófago 

comum, o que trouxe grandes prejuízos econômicos à pecuária, principalmente 

pela transmissão da raiva a esses herbívoros (Greenhall et al. 1983; Acha & 

Málaga-Alba 1988; Greenhall 1993). 

O morcego hematófago comum é considerado o principal, se não o 

único, transmissor da raiva dos herbívoros (Acha & Malaga-Alba 1988; 

Greenhall 1993; Flores-Crespo 2003) e se distribui de forma ampla na América 

Latina (Greenhall et al. 1983; Koopman 1988; Uieda 2008). Assim, a raiva dos 

herbívoros é endêmica na América Latina, com prejuízos econômicos vultosos 

além de forte impacto social (Acha & Malaga-Alba 1988; Belotto et al. 2005). 

A raiva dos herbívoros (Figura 2) causa a perda anual de 100.000 

cabeças de gado, com prejuízos anuais estimados em 30 de milhões de 

dólares na América Latina (Acha & Malaga-Alba 1988). Dados mais recentes 
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mencionam perdas de centenas de milhares de dólares anuais não apenas 

pela morte de milhares de cabeças, mas 

também pelos gastos com vacinação 

preventiva dos animais e pelo tratamento 

de pessoas expostas ao risco de 

transmissão da doença pelo contato com 

animais suspeitos (BRASIL 2009). 

Segundo Kotait et al. (1998), o 

Brasil é um dos países que mais tem 

sofrido com as perdas causadas pela raiva dos herbívoros. No período de 2002 

e 2012, foi registrada oficialmente uma média de 1.746 casos de raiva em 

bovinos (Figura 3). Considerando um valor atual de R$ 1.740,00 do boi magro 

no Brasil, a perda média anual de R$ 2.770.080,00 ou cerca de um milhão de 

dólares. Contudo, estima-se de que cada boi diagnosticado com raiva, 10 

outros não foram no Brasil (Kotait et al. 1998), esse valor pode subir para 10 

milhões de dólares, apenas com a perda direta dos animais.  

O problema da raiva dos herbívoros é um fenômeno de ampla ocorrência 

em todas as regiões do Brasil, inclusive no Estado de São Paulo. Dados oficiais 

da Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo (Dr. Paulo Fadil, comunicação 

pessoal), sobre herbívoros positivos para a raiva em São Paulo, entre 2004 e 

2014 (Figura 4) mostram uma tendência crescente de aumento de casos para o 

estado paulista, sem a participação do Vale do Paraíba onde a raiva dos 

herbívoros, apesar de endêmica, tem se mantido estável, com uma média de 

14 casos anuais. 

Relatos de casos de raiva humana, transmitida pelo morcego 

hematófago comum, são frequentemente registrados em pelo menos 11 países 

da América Latina (Brass 1994), inclusive no Brasil. Em nosso país, surtos de 

raiva ocorreram principalmente na região amazônica (Schneider et al. 2009), 

onde relatos de ataques a indígenas, ribeirinhos e garimpeiros são comuns 

(Schneider 1996).  

 

Figura 2. Boi no município de Jacareí com 

sintomas de raiva paralítica em 2005 (Foto: 

JFerrari) 



 

25 

 

 

Figura 3. Casos de raiva em bovinos no Brasil no período de 2002 a 2012. Fonte: 
MAPA. 

 

 

 

 

Figura 4. Ocorrência de Raiva em herbívoros no Estado de São Paulo e Vale do 

Paraíba no período de 2004 a 2014. Fonte: Coordenadoria de Defesa 

Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 

São Paulo. 

 

Entre 2004 e 2005, dois grandes surtos de raiva humana por D. rotundus 
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Maranhão), resultando na morte de mais de trinta pessoas no Pará (Rosas et 

al. 2006) e mais de 20 no Maranhão (BRASIL 2005) (Figura 5). Apesar de 

surtos não terem sido mais registrados na região amazônica do Brasil, as 

agressões por D. rotundus ainda são frequentes nessa região (Figura 6). 

Assim, a população humana amazônica ainda continua sujeita a novos surtos 

de raiva transmitida pelo morcego hematófago comum. 

 

 

Figura 5. Raiva humana no Brasil no período de 1986 a 2013, separada por animal 

transmissor. Nos casos de raiva por morcegos, a transmissão foi feita principalmente por 

D. rotundus. Fonte: Palestra apresentada por Eduardo Caldas na REDIPRA14, Lima, Peru, 

de 20 a 22 de agosto de 2013. 

 

 

 

 

Figura 6. Um indivíduo de D. rotundus 
pousado na rede de dormir de um homem 
no Município de Portel, PA, próximo dos 
seus dedos dos pés. Os pés são os locais 
mais sangrados por esta espécie 
hematófaga (Foto: WUieda) 
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1.5. Desmodus rotundus no Vale do Paraíba 

Poucos estudos relataram a presença de morcegos hematófagos no 

Vale do Paraíba. A espécie mais comumente citada foi D. rotundus (ex. Sugay 

& Nilsson 1966; Souza 1995; Almeida et al. 2005a; b; Ferrari 2010). 

O primeiro caso de raiva paralítica em bovinos, transmitida por D. 

rotundus, relatado no Estado de São Paulo, ocorreu em Ubatuba, próximo ao 

Vale do Paraíba, no ano de 1935 (Pace 1943). Na década de 60 do século 

passado, a doença alcançou o Vale do Paraíba, onde foi isolado o vírus da 

raiva em 11 morcegos hematófagos comuns, especialmente nas regiões onde 

ocorreram grandes surtos de raiva bovina, como Guararema, Santa Branca, 

Salesópolis, Santa Izabel e Mogi das Cruzes (Sugay & Nilsson1966). 

Segundo dados do Laboratório de Diagnóstico da Raiva do Instituto 

Pasteur (Figura 7), no período de 2004 a 2011, foram registrados sete casos de 

D. rotundus positivos para a raiva no Estado de São Paulo, com maior 

incidência nos anos de 2005 e 2010. Desses sete casos, quatro ocorreram na 

região do Vale do Paraíba.  

 

 

Figura 7. Número de casos de raiva no morcego hematófago comum D. 

rotundus, registrados no Vale do Paraíba e no Estado de São Paulo no 

período de 2004 a 2011. Fonte: Laboratório de Diagnóstico de Raiva do 

Instituto Pasteur. 
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Esses dados indicam que a presença do vírus da raiva em D. rotundus 

do Vale do Paraíba é um fenômeno antigo e contínuo ao longo dos anos. Essa 

situação pode não estar restrita aos ambientes rurais do Vale do Paraíba. Em 

maio de 2006, foi encontrado um indivíduo de D. rotundus positivo para raiva 

na área urbana de Ubatuba, SP. Apesar da ausência de registros de raiva em 

animais de criação em Ubatuba, nos cinco anos que precederam ao encontro 

do morcego hematófago comum positivo, em dois municípios fronteiriços 

(Caraguatatuba e Natividade da Serra) foram registrados três e dois casos de 

raiva bovina, respectivamente. Esses casos foram registrados entre dezembro 

de 2005 e maio de 2006 (Ferraz et al. 2007). 

No Vale do Paraíba, existem registros de casos de ataques de D. 

rotundus a seres humanos entre 2003 e 2005. Um menino foi sangrado no 

bairro do Ribeirão Branco na zona rural de Paraibuna, enquanto dormia em 

uma casa rústica (Maria Antonia P. Calazans, comunicação pessoal). Nesse 

mesmo período, no Bairro do Cedro, entre Paraibuna e Salesópolis, dois 

trabalhadores rurais também foram sangrados por D. rotundus (Maria Antonia 

P. Calazans, comunicação pessoal). A meu ver, essas agressões ocorreram 

depois da retirada do gado leiteiro, que era fonte de alimento dos morcegos, 

substituída pela plantação de eucaliptos. Em março de 2015, um trabalhador 

rural da Fazenda Santa Paula, Jacareí, quase foi sangrado por um morcego 

que havia adentrado sua rústica casa em uma noite de chuva. O trabalhador, 

que assistia televisão com a luz elétrica apagada, percebeu um animal pousar 

em sua cama próximo de seus pés. Quando acendeu a luz, observou um 

morcego pousado em sua cama e o matou (Jose Ademilson Amaral, 

comunicação pessoal). Pela descrição do comportamento, esse morcego foi 

identificado como D. rotundus, que aparentemente tentava se alimentar de uma 

fonte não usual, mas protegido das chuvas.  

 

1.6. Controle Populacional do Morcego Hematófago Comum 

Os prejuízos advindos do crescimento das populações de D. rotundus, 

especialmente na bovinocultura, fizeram com que se desenvolvessem no 

México métodos não naturais de controle dos morcegos hematófagos comuns 

(Linhart 1972, Lord 1988; Flores-Crespo 2003) nos anos 70 do século passado. 

O método mais utilizado na América Latina e no Brasil envolve a captura dos 
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morcegos hematófagos com auxílio de redes-de-espera e aplicação da pasta 

vampiricida em seu dorso (Figura 8). No início, um morcego assim tratado seria 

capaz de contaminar com essa pasta outros 20 indivíduos da mesma colônia 

(Kotait et al. 1998; Flores-Crespo 2003). Os morcegos podem ser capturados 

junto às fontes de alimento ou em seus abrigos diurnos (Kotait et al. 1998; 

BRASIL 2009) e conhecer esses abrigos faz parte do Programa Nacional de 

Controle da Raiva dos Herbívoros (BRASIL 2009). Dados oficiais mostram que 

o número de D. rotundus capturados é absurdamente elevado, principalmente 

na região sudeste do Brasil (Figura 9). Se a proporção de um morcego tratado 

elimina outros 20 indivíduos (Flores-Crespo 2003), só na região sudeste do 

Brasil foram eliminados mais de 130.000 D. rotundus (6503x20) no primeiro 

semestre de 2013. Um número expressivo de morcegos hematófagos comuns 

eliminados anualmente também ocorre no Estado de São Paulo (Figura 10). 

Em 11 anos (2004 a 2014) o Programa Estadual de Controle da Raiva dos 

Herbívoros de São Paulo tratou com pasta vampiricida 76.083 indivíduos de D. 

rotundus, eliminando um total de mais de um milhão e quinhentos mil morcegos 

em 11 anos de trabalho. 
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Figura 9. Número de sessões de capturas de morcegos (verde) e número de 

morcegos hematófagos comuns tratado com a pasta vampiricida (azul), agrupados por 

regiões geográficas do Brasil. Fonte: Juliana do Amaral M.C. VAZ, VI Seminário Dia 

Mundial Contra a Raiva, Instituto Pasteur, 16-Out-2013. 

 

 

Figura 10. Número total e média de D. rotundus tratados com a pasta vampiricida e de abrigos 

diurnos no Estado de São Paulo no período de 2004 a 2014. Fonte: Coordenadoria de Defesa 

Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. 

9408

8377

14634

6722

4931

4031 3509 3764
2899

7824

9984

2761

3130

3646
4130

2585
2184 1670 1968 1991 1966

3443

6917

2679

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Desmodus rotundus tratados com Pasta Vampiricida e Abrigos Diurnos 
trabalhados no Estado de São Paulo (2004-2014)

D. rotundus Abrigos Média D. rotundus Média Abrigos



 

31 

 

Em relação aos abrigos diurnos de D. rotundus, os números oficiais no 

Brasil também são elevados (Figura 11). Entre 2002 e 2012, uma média de 

7.641 abrigos diurnos foi trabalhada em todo Brasil e destes 38,4% (N=2.935) o 

foram em São Paulo. O trabalho desenvolvido nos abrigos oficialmente 

cadastrados envolve visitas periódicas para acompanhar sua ocupação por 

morcegos hematófagos comuns e o tamanho de seus agrupamentos (MAPA 

2009). Em casos de grandes agrupamentos, é feito o controle com a pasta 

vampiricida (MAPA 2009). 

 

 

Figura 11. Número total e média de abrigos diurnos de D. rotundus trabalhados no 

Brasil e em São Paulo, entre 2002 e 2012. Fonte: Ações de Controle da Raiva dos 

Herbívoros no Brasil, Secretaria de Defesa Agropecuária-MAPA. 

 

Atualmente, a falta de periodicidade nos trabalhos de controle da raiva 

dos herbívoros por parte dos órgãos oficiais aliada à versatilidade de D. 

rotundus faz com que precisemos repensar as estratégias de controle, que já 

demonstram estar defasadas (Uieda 2008).  

Estudos mostram a exclusividade ou a predominância de machos em 

mais de 60% dos agrupamentos estudados no estado de São Paulo (Gomes & 

Uieda 2004; Rocha 2005). Gomes et al. (2006) mostraram que o uso da pasta 

vampiricida, aplicada no dorso do morcego, tem eliminado mais indivíduos 
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fêmeas de D. rotundus o que explicaria o aumento da percentagem de 

indivíduos machos nos abrigos. É provável que a falta de fêmeas para acasalar 

aumente os deslocamentos dos machos solteiros para outros abrigos (Uieda 

2008), podendo ocorrer mais confrontos e ferimentos, propiciando maior 

dispersão da raiva (Brass 1994). Apesar de Rocha (2005) não ter encontrado 

diferença significativa na ocorrência de lesões corporais entre machos e 

fêmeas de D. rotundus, a autora verificou que 97% dos indivíduos que 

adentravam os 11 abrigos estudados na região de Botucatu eram do sexo 

masculino. Rocha (2005) sugeriu que estes machos seriam importantes 

transportadores do vírus da raiva entre agrupamentos de D. rotundus, 

enquanto as fêmeas assumiriam este papel no interior das colônias. 

 

1.7. OBJETIVOS 

Baseado no exposto acima, o objetivo da presente tese foi desenvolver 

um estudo sobre os agrupamentos do morcego hematófago comum e sua 

relação com a raiva dos herbívoros no Vale do Paraíba. 

Os objetivos específicos são: 

a) Conhecer as espécies de morcegos hematófagos da região do Vale 

do Paraíba; 

b) Conhecer e descrever os abrigos diurnos de D. rotundus do Vale do 

Paraíba e as espécies de morcegos que coabitam nesses abrigos; 

c) Estudar a composição sexual, o desenvolvimento ontogenético e o 

estado reprodutivo dos agrupamentos de.D. rotundus do Vale do Paraíba; 

d) Avaliar o dimorfismo sexual em D. rotundus do Vale do Paraíba 

através das variações no comprimento do antebraço entre os diferentes 

agrupamentos; 

e) Caracterizar as lesões corporais e sua distribuição no corpo dos 

indivíduos dos agrupamentos de D. rotundus do Vale do Paraíba; 

f) Pesquisar a presença de vírus da raiva em material encefálico de 

todos os indivíduos capturados nos agrupamentos de D. rotundus do Vale do 

Paraíba; 

f) Pesquisar a presença de anticorpos contra o vírus da raiva dos 

indivíduos de D. rotundus capturados nos agrupamentos existentes nos abrigos 

diurnos do Vale do Paraíba.  
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2. METODOLOGIA 

 

Voo de Desmodus rotundus na Faz. Delta 

Um, Santa Branca, SP. Foto: W.Uieda 
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2.1. Descrição da Área de Estudo 

O Vale do Paraíba (Figura 12) abrange as partes leste do estado de São 

Paulo e sul do estado do Rio de Janeiro, sendo ladeado pelas Serras da 

Mantiqueira e do Mar, tendo entre elas o Rio Paraíba. Estas duas serras, de 

relevo bastante acidentado, propiciam inúmeros abrigos naturais para animais 

silvestres, especialmente para Desmodus rotundus. Além disso, há vários 

abrigos artificiais, legado da ação humana, como: bueiros sob importantes 

rodovias e ferrovias, fornos de carvão em desuso e minas e casas 

abandonadas. O presente estudo foi desenvolvido principalmente nos 

municípios de Jacareí (23º18'S 45º17'W) com área de 459.684 km², altitude de 

567 m e população de 211.214 habitantes, e Santa Branca (23°23'S 45°53’ W) 

com área de 275,25 km², altitude de 648 m e população de 13.763 habitantes. 

Também foram realizados trabalhos nos municípios de Paraibuna (23º23'S 

45º39'W) com área de 809.794km², altitude de 635 m e população de 18.096 

habitantes, Pindamonhangaba (22°55”S 45°27”W) com área de 729,9 km², 

altitude de 540 m e população de 146.995 habitantes, Salesópolis (23°31′S 

45°50′W) com área de 425.842 km², altitude de 850 m e população de 15.639 

habitantes, São Luiz do Paraitinga (23°13′S 45°18′W), com área de 617.148 

km², altitude de 741 m e população de 10.404 habitantes e Igaratá (23º12´S 

46º09´W) com área de 293.322 km2, altitude de 745 m e população de 8.825 

habitantes (Fonte: pt.wikipedia.org) (Figura 13). No município de Igaratá foi 

estudada apenas a espécie Diaemus youngii. 

 

 2.1.1. História da exploração do Vale do Paraíba 

2.1.1.1.Agropecuária 

O Vale do Paraíba, no início do século XVII, era um imenso sertão de 

morraria, habitado por índios. Nesta época chegaram as bandeiras, os 

sertanistas e as entradas oficiais, com o objetivo de alcançar as minas de ouro, 

do outro lado da Serra da Mantiqueira (Weiss & Santos 1990). Com a 

decadência da exploração do ouro nas gerais e a demanda de açúcar na 

Europa, apareceu o cultivo da cana de açúcar no Vale, mas sem alcançar a 

importância que atingiu a região de Piracicaba. 
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Figura 13. Mapa do Vale do Paraíba mostrando os municípios estudados (em 
retângulo vermelho) no presente estudo. Fonte: modificado de 
www.planejamento.sp.gov.br, 05-Mar-2015, 16:30h. 

 

 

Até o ano de 1836, o Vale do Paraíba era coberto por extensa vegetação 

de Floresta Atlântica e nessa época a cultura cafeeira ainda estava se 

instalando. A sua consolidação ocorreu em 1840, sendo muito importante em 

termos sociais, econômicos e políticos para muitos municípios do Vale. Para 

atender o escoamento da produção cafeeira, em 1875 chegava à Cachoeira 

Figura 12. Mapa da localização do Vale do Paraíba, onde foi 

realizado o presente estudo. Fonte: www.mirante45.com.br, 

15 de março de 2015, 15:47h 

http://www.planejamento.sp.gov.br/
http://www.mirante45.com.br/
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Paulista a ferrovia vinda do Rio de Janeiro. Contudo, com o tempo, a 

cafeicultura trouxe, em 1890, o empobrecimento do solo, restando uma 

paisagem desoladora, com propriedades abandonadas, fazendas colocadas à 

venda e as “cidades mortas” (Weiss & Santos 1990).  

No início do século XX, um grupo de religiosos da ordem trapista se 

instalou na Fazenda Maristela, em Tremembé, e introduziu a cultura do arroz 

nas várzeas do rio Paraíba do Sul, além de novas técnicas de plantio e 

irrigação. 

Pelos idos de 1920, vários fazendeiros iniciaram a exploração leiteira na 

região (Figura 14), sendo muitos deles vindos de Minas Gerais. Esta atividade 

fez com que os criadores de gado se unissem na formação de cooperativas 

que recebiam, beneficiavam e comercializavam o leite e seus derivados 

(Caldeira 1932).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra atividade que se iniciou na região, em torno de 1930, foi a 

exploração de minerais como a mica ou malacacheta (Figura 15), usadas como 

isolantes. Com o fim da atividade em 1960, essas escavações foram 

abandonadas (Sr. Américo de Oliveira, comunicação pessoal). 

Os rebanhos leiteiros eram, na sua maioria, de animais mestiços (Figura 

16), mas por volta de 1960, algumas propriedades possuíam até animais 

importados (Caldeira 1932). A pecuária leiteira progrediu até que em meados 

de 1990 a monocultura do eucalipto começou a se intensificar. Essa atividade 

juntamente com a introdução de reprodutores nelore nas vacas de leite, fez 

com que a pecuária leiteira fosse perdendo terreno, inclusive com o 
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fechamento da Cooperativa de Laticínios do Alto Paraíba, com sede em 

Jacareí e filial em Santa Branca. Como a pecuária começou a explorar animais 

de corte, o que exige menor emprego de mão de obra, passou a ser comum, as 

famílias saírem da zona rural para procurar emprego nas cidades, deixando 

muitas casas abandonadas nas antigas fazendas de gado de leite (Dr. Juarez 

Telles de Souza, comunicação pessoal). Essas casas abandonadas servem 

atualmente como abrigo diurno de morcegos, especialmente de D. rotundus. 

 

 

 

 

2.1.1.2. Indústria 

A industrialização do Vale do Paraíba iniciou-se na década de 1940, 

durante o Estado Novo, após um acordo diplomático feito entre Brasil e 

Estados Unidos, que previa um projeto ambicioso: a construção de uma usina 

siderúrgica que suprisse a demanda por aço dos “países aliados” durante a 
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Segunda Guerra Mundial e ajudasse no desenvolvimento do Brasil. No ano de 

1946, foi inaugurado um dos maiores complexos siderúrgicos do mundo e o 

maior da América Latina, a Companhia Siderúrgica Nacional- CSN, instalada 

em Volta Redonda, RJ. O início da produção de aço na CSN serviu de base 

para a industrialização do Vale do Paraíba, com a chegada de empresas 

ligadas à siderurgia na região, assim como a indústria automotiva e 

aeroespacial. 

Toda essa modernização trouxe como consequência, mudanças na 

paisagem, especialmente com a construção de novas grandes vias de 

transportes (Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Carvalho Pinto e Rodovia dos 

Tamoios), as quais, por causa do relevo acidentado, possuem bueiros de 

escoamento de água, excelentes abrigos artificiais para D. rotundus. 

 Apesar de toda essa modernização e do avanço da cultura do eucalipto, 

ainda há um considerável rebanho bovino na região do Vale do Paraíba que 

permite a manutenção de populações de morcegos hematófagos comuns. 

Assim, o Vale fornece abrigos naturais, abrigos artificiais e alimento a esses 

morcegos que sem controle suas populações tenderão a crescer. 

 

2.2.Sessões de Coleta dos Morcegos Hematófagos 

As sessões de coleta de morcegos hematófagos foram realizadas entre 

2011 e 2014, nos municípios de Jacareí, Santa Branca, Paraibuna, 

Pindamonhangaba, Salesópolis, São Luiz do Paraitinga e Igaratá, localizados 

no Vale do Paraíba, Estado de São Paulo. Para a nomenclatura e posição 

taxonômica das espécies registradas no presente estudo foi seguido Nogueira 

et al. (2014). 

 

2.2.1 Distribuição dos Agrupamentos de Desmodus rotundus no 

Interior dos Abrigos Diurnos 

As inspeções dos abrigos diurnos foram realizadas durante os períodos 

da manhã ou da tarde, horários em que os animais estavam em seu interior. Na 

inspeção, foram observados a localização dos agrupamentos, sua disposição 

(grupos compactos com contato corporal, grupos sem contato corporal) e o 

número aproximado (estimativa a olho nu) de morcegos que se encontravam 

nos agrupamentos. 
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De modo geral, visitas aos abrigos diurnos causam estresse aos 

morcegos, principalmente a D. rotundus. A pressão exercida a esta espécie 

pode afetá-la de tal forma levando-a a abandonar seus abrigos (Souza, 1995). 

Nos abrigos habitualmente visitados, observa-se que os morcegos 

aparentavam ser mais arredios, voando de um lado para outro, vocalizando 

com frequência. Durante a vocalização, os morcegos mantinham a boca 

semiaberta e exibindo seus dentes caninos e incisivos superiores. Em vários 

momentos urinavam e defecavam, em outros momentos, se escondiam em 

frestas das paredes e/ou atrás de substratos. Em vários momentos e em 

perturbação prolongada, os morcegos abandonavam seus abrigos, mesmo 

durante o dia. Porém, alguns deles tentavam retornar aos abrigos.  

 

2.2.2. Coleta de Desmodus rotundus no Interior dos Abrigos 

Diurnos 

Os morcegos hematófagos comuns foram coletados diretamente no 

interior de seus abrigos diurnos. Para a análise da composição dos 

agrupamentos de D. rotundus foi necessário capturar todos os indivíduos dos 

abrigos, contudo nem sempre isso foi possível. Assim, nossa amostragem dos 

agrupamentos representa o máximo de esforço de captura a cada sessão de 

coleta. Para isto as saídas do abrigo foram vedadas com panagem (Figura 17) 

para a coleta com auxílio de puçás no seu interior tomando-se a precaução 

para não 

causar 

ferimentos 

aos 

animais. 

Também 

foram 

utilizadas 

redes-de-

espera 

armadas na 

saída do abrigo e a captura dos morcegos ocorria durante a noite (Figura 18). 
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Cada morcego era retirado cuidadosamente do puçá e acomodado 

individualmente em sacos de pano numerados para serem encaminhados ao 

laboratório (Figura 19), Nem sempre foi possível vedar todas as saídas. Em 

abrigos como túneis, essa vedação era deficiente e vários indivíduos 

conseguiram fugir. As sessões de captura ocorreram normalmente entre 

09:00h e 15:00h. Como para o presente estudo apenas os indivíduos de D. 

rotundus interessavam, aqueles das outras espécies eram soltos no próprio 
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abrigo ou em locais próximos, inclusive das outras espécies hematófagas 

(Figura 20). 

 

 

Como a cada sessão de captura em abrigos procurava-se retirar todos 

os morcegos hematófagos comuns existentes naquele momento, consideramos 

como um novo agrupamento os indivíduos capturados em sessões posteriores. 

Em alguns abrigos foram capturados e retirados até cinco agrupamentos 

diferentes de D. rotundus, ao longo do período estudado de quatro anos. Para 

facilitar a apresentação dos agrupamentos encontrados, os mesmos serão 

numerados em ordem crescente à medida que forem apresentados no item 3 

(Resultados), independentemente dos abrigos em que foram encontrados e 
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das datas de coleta. Quando for necessário a descrição da composição do 

agrupamento será feita no próprio texto (geralmente grupos pequenos). 

Quando o número de indivíduos for maior os dados serão apresentados em 

tabelas elucidativas. Em alguns casos serão feitas tabelas para machos e 

fêmeas, em separado. 

 

 

No presente estudo, está sendo considerado como colônia um tipo de 

agrupamento constituído principalmente por fêmeas em diferentes fases 

reprodutivas e de desenvolvimento, seus filhotes e um ou alguns machos 

adultos sexualmente ativos ou não. Quando a colônia contém muitas fêmeas 

com filhote alguns autores (Gomes & Uieda 2004; Rocha 2005) consideravam 

a colônia como maternidade. Geralmente o macho dominante (alfa) da colônia 

está próximo ao seu harém. Nas colônias de D. rotundus o contato corporal é 

intenso, com os indivíduos formando “pencas” penduradas no teto do abrigo 

com auxílio das unhas dos pés. Nessas pencas, ocorre o contato de ventre de 

um indivíduo com o dorso de outro, de ventre com ventre e também o contato 

asa com asa. Quando a colônia se encontrava pendurada no teto do abrigo, as 

fezes e urina desses indivíduos ficavam concentradas abaixo do local 

escolhido, formando um acúmulo circular de fezes e urina (Figura 21). 

 Quando a colônia estava pendurada na parede lateral o acúmulo de 

fezes acompanhava a linha da parede ocupada pelo grupo dentro do abrigo. 
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Os machos solteiros são expulsos da colônia pelo macho dominante e 

podem viver solitariamente ou formar pequenos grupos (Greenhall 1993; Brass 

1994) ou até mesmo grupos de cerca de 40 machos. Esses machos podem se 

abrigar próximos da colônia, no mesmo abrigo, ou em abrigos próximos ou se 

deslocarem para outros locais. Esses agrupamentos serão aqui considerados 

como agrupamento de machos solteiros ou machos satélites. Nesses 

agrupamentos os machos se encontram principalmente nas paredes verticais 

de seus abrigos e os indivíduos se mantem pendurados na parede com auxílio 

das unhas dos pés e ventre separado do substrato, sustentados pelos 

polegares apoiados nas paredes. Nesses agrupamentos, os machos não 

mantem contato físico entre si, comportamento que pode ser evidenciado pelos 

pequenos acúmulos de fezes espalhados nas paredes e no chão sob os 

agrupamentos. (Gomes & Uieda 2004; Rocha 2005). 

As coletas no interior dos abrigos diurnos foram realizadas em oito 

abrigos, num total de 15 agrupamentos. 

 

2.2.3 Coletas de Desmodus rotundus na Saída dos Abrigos Diurnos 

Em abrigos diurnos onde o acesso aos morcegos hematófagos comuns 

era difícil ou havia risco para a equipe de coleta, as redes-de-espera foram 

armadas de fronte a entrada do abrigo, tentando interceptar o voo dos 

morcegos durante a sua emergência.  

À medida que os morcegos caiam nas redes eram cuidadosamente 

retirados das mesmas com auxílio de pinça longa e luvas de raspa de couro ou 

apenas com as luvas. Posteriormente foram acomodados isoladamente em 

sacos de pano numerados e encaminhados ao laboratório. As sessões de 

captura na saída do abrigo ocorreram entre 19:00h e 21:00h. As coletas na 

saída dos abrigos foram realizadas em seis abrigos, num total de sete 

agrupamentos. 
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2.3.Triagem dos Morcegos Hematófagos Comuns 

Todos os indivíduos de D. rotundus foram transportados vivos ao 

Laboratório de Zoonoses e Doenças Transmitidas por Vetores do Centro de 

Controle de Zoonoses (CCZ-SP) para serem triados. Por duas vezes, a triagem 

foi feita em área coberta das propriedades onde se localizavam os abrigos. O 

processo de triagem foi realizado na seguinte sequência: anestesia, coleta de 

sangue intra-cardíaca, sacrifício, medidas morfométricas, sexagem, 

determinação do estágio de desenvolvimento e do estado reprodutivo e coleta 

do tecido cerebral (Figura 22). No campo, cada morcego recebeu o número do 

saco de pano, posteriormente o número RAI (número do laboratório de raiva do 
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CCZ), o número JF (número do autor da tese) e finalmente foram tombados na 

Coleção de Morcegos do Departamento de Zoologia da UNESP/Campus 

Botucatu. 

 

2.3.1. Anestesia dos Morcegos Hematófagos Comuns 

Após ser encaminhado ao CCZ-SP, cada indivíduo de D. rotundus foi 

sedado com cloridrato de ketamina (Ketalar) na dose de 50 mg/kg, via 

intramuscular no músculo peitoral do morcego (Figura 22a, b).  

 

2.3.2. Coleta de Sangue dos Morcegos Hematófagos Comuns 

Após a sedação, o morcego, em posição decúbito dorsal, teve seu 

sangue coletado por punção cardíaca com seringa descartável de 1ml e agulha 

25x6mm. Esse sangue foi centrifugado para obtenção do soro utilizado para 

dosagem de anticorpos anti-vírus da raiva (sorologia antirrábica). O animal foi 

sacrificado em câmara de Dióxido de Carbono (CO2) para obtenção de outros 

dados (Figura 22c,d,e,f). 

Para a detecção de anticorpos do soro sanguíneo dos morcegos 

hematófagos comuns foi utilizado o teste rápido de inibição de focos 

fluorescentes (RFFIT), segundo técnica elaborada por Smith et al. (1973) e 

modificada por Zalan et al. (1979) e Perrin et al. (1985). 

Os resultados da titulação foram divididos em três faixas de sorologia: 

baixa (<0,11 UI/ml a <0,22 UI/ml), média (0,22 UI/ml a 0,44 UI/ml) e alta (0,50 

UI/ml a >1,3 UI/ml). 

 

 2.3.3. Morfometria de Desmodus rotundus 

 De cada morcego hematófago comum foram medidos os 

comprimentos do antebraço direito e esquerdo (mm), sendo essas medidas 

obtidas com auxílio de paquímetro digital (Figura 22h). Inicialmente, as 

informações coletadas foram testadas quanto à simetria, através do teste de 

normalidade de Lillieffors. Esse teste infere o nível de dispersão das amostras, 

já que os valores são agrupados em torno de uma média conhecida como 

curva normal (Hair-Jr et al. 2009).  

Para comparação das diferenças nos valores das medidas do 

antebraço entre machos e fêmeas, foi realizado o teste t (U). Em seguida, a 
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Análise dos Componentes Principais (ACP) foi feita para destacar entre 

antebraço direito e esquerdo, o de maior contribuição na distinção de grupos. 

Para tanto, o componente 1 representou as medidas do antebraço direito, 

enquanto que o Componente 2 as medidas do antebraço esquerdo. 

Também foi aplicada uma análise de cluster para a detecção de 

similaridades entre os agrupamentos mediante as diferenças no tamanho do 

antebraço, utilizando-se para isso a Média de pares de grupos não ponderados 

(Unweighted pair-group average – UPGMA), cuja matriz foi gerada por 

distância Euclidiana. Por fim, para cada grupo sexual foi realizada Análise de 

regressão visando predizer a relação existente entre uma variável dependente, 

a média do tamanho de antebraço, com uma variável independente, a 

abundância de indivíduos. 

 

2.3.4. Composição Sexual, Desenvolvimento Ontogenético e Estado 

Reprodutivo de Desmodus rotundus 

Todos os exemplares coletados foram: sexados; estabelecido seu 

estágio de desenvolvimento; examinada sua condição reprodutiva. A sexagem 

(macho ou fêmea) foi realizada a partir da visualização da genitália masculina 

ou feminina. O estágio de desenvolvimento (jovem ou adulto) foi determinado 

pelo grau de ossificação das epífises dos ossos longos, geralmente dos 

metacarpos e primeiras falanges (Anthony 1988), pois os jovens possuem esta 

região ainda cartilaginosa e nos adultos ela está totalmente calcificada, 

indicando que o morcego não mais crescerá. As asas foram colocadas sobre 

um foco de luz, o que permitiu visualizar as condições das epífises. 

Nas fêmeas foi realizada apalpação do abdômen para detecção da 

presença do feto (Racey 1988). Nesse caso, foi considerado apenas duas 

situações: grávidas ou não grávidas. Fêmeas lactantes foram reconhecidas 

pela presença de leite nos mamilos, que é indicativo de que estão 

amamentando. O desenvolvimento reprodutivo dos machos adultos foi avaliado 

pela presença ou ausência dos testículos na bolsa escrotal, pois quando estão 

ativos reprodutivamente, os testículos são visualmente perceptíveis na bolsa 

escrotal (Figura 22g). Nos machos inativos, os testículos encontram-se na 

cavidade abdominal. 
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2.3.5. Caracterização e Distribuição das Lesões Corporais no 

Morcego Hematófago Comum 

Cada indivíduo dos agrupamentos estudados no presente trabalho teve 

seu corpo examinado cuidadosamente à procura de lesões recentes ou 

cicatrizes. De modo geral, essas lesões foram devidamente registradas em 

fichas criadas especialmente para o presente estudo e modificadas de Rocha 

(2005) (ANEXO 1). Assim como fizeram Rocha (2005) e Silva (2014), estamos 

considerando essas lesões como sendo causadas por confrontos entre 

indivíduos da própria espécie, podendo ser importantes na transmissão da 

raiva. Parte das lesões pode ser consequência de ações de defesa contra 

predadores (Rocha 2005) ou mesmo por acidentes, como choques contra 

obstáculos. 

 

2.3.6. Exame Laboratorial de Raiva em Desmodus rotundus 

A coleta de tecido encefálico para o exame laboratorial de raiva foi feita 

através do forâmen magno (Figura 23), conforme método proposto por 

Iamamoto et al. (2009) e Gonçales et al.(2009). 

Esse método é rápido e preserva o crânio intacto, permitindo que o 

mesmo possa ser utilizado em estudos sobre morfometria cranial. Desmodus 

rotundus é aparentemente a espécie de morcego mais eliminada em toda a 

América Latina, tanto pelo serviço público no controle de suas populações 

como pelas instituições que realizam pesquisas laboratoriais de raiva (W.Uieda, 

comunicação pessoal). Contudo, poucos exemplares dessa espécie 

encontram-se depositados em coleções científicas brasileiras (W.Uieda, 

comunicação pessoal). O presente estudo representa um acréscimo de 344 

exemplares de D. rotundus em coleções científicas brasileiras.  

 O diagnóstico laboratorial de raiva foi feito pelos dois métodos 

tradicionalmente utilizados nos laboratórios de diagnóstico de raiva: 

imunofluorescência direta (IFD) seguindo a técnica originalmente por Coons e 

Kaplan, 1950; Goldwasser & Kissling (1958) com ligeira modificação, descrita 

por Dean et al. (1996) e pela Prova Biológica feita através da inoculação 

intracerebral (ICC) em camundongos com 0,03 ml de inóculo de encéfalo dos 

morcegos, consistindo em suspensão a 20% (p/v), descrita por Webster e 

Dawson, (1935) e adaptada por Koprowski, (1996), para isolamento do vírus 
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rábico. O período de observação dos animais inoculados variou de 21 a 30 

dias, à procura de sinais de raiva, conforme metodologia descrita por 

Koprowski (1996). 
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 2.4. Análise Quantitativa 

O teste do qui-quadrado foi utilizado para verificar diferenças entre as 

associações das variáveis qualitativas categóricas, idade, estado reprodutivo e 

lesões, tanto para machos quanto para fêmeas de D. rotundus coletados 

durante os anos de 2011 a 2014 em diferentes agrupamentos.  

Os valores de qui-quadrado observados (X²observado) foram considerados 

significantes quando ultrapassaram o valor de X²crítico ao nível de 5% (α=0,05), 

admitindo-se um erro de 5%, caindo na área de aceitação da hipótese 

alternativa que representa a associação entre as variáveis analisadas. 

As variáveis, idade e estado reprodutivo, categorizadas respectivamente 

em jovem, adulto, grávida, não grávida e lactante para fêmeas, ativos e inativos 

para machos, foram analisadas contra a variável lesão, categorizada em lesão 

de face, lesão de orelha, lesão de membrana alar e/ou uropatágio e lesão de 

membros.  

O mesmo teste de qui-quadrado foi utilizado para análise das variáveis, 

idade e estado reprodutivo contra faixas de titulação sorológica para o vírus da 

raiva. Os valores de titulação sorológica obtidos em UI/ml representam valores 

de variável quantitativa contínua, porém, como nossos registros para a variável 

apresentavam valores abertos, como por exemplo, <0,11, <0,16, <0,22, ˃1,30, 

o que impede a escolha de um teste de inferência que trate essa variável como 
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quantitativa contínua, decidiu-se por tratá-los como variável qualitativa ordinal 

criando três faixas de titulação sorológica: <0,11 __ <0,22, 0,22 __ 0,44, 0,50 

__ ˃1.30, respectivamente faixas, baixa, média e alta de titulação para D. 

rotundus. 

As lesões registradas para machos e fêmeas de D. rotundus, também 

foram analisadas contra as faixas de titulação por meio do teste de qui-

quadrado.  

Análise de resíduos de acordo com (Pereira 2001) foi utilizada, quando o 

teste de qui-quadrado foi significante (p<0,05), para determinar a importância 

probabilística de cada casela na tabela de contingência com relação à 

significância de qui-quadrado. Ou seja, a análise de resíduos respondeu quais 

caselas da tabela de contingência seriam “responsáveis” pelo resultado do 

teste de qui-quadrado. Os resíduos foram padronizados e expressos em 

unidades de desvio padrão. Representaram valores de relação biunívoca com 

probabilidade de ocorrência. Valores de resíduos maiores (+ 1,96) ou menores 

(-1,96) têm poucas chances de ocorrência (± 2,5%) e instruem pontos de corte 

para um nível de significância de excesso ou falta de ocorrências 

respectivamente.  

 

 2.5. Comitê de Ética 

 O projeto da presente tese de doutorado foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de 

Saúde Pública da USP e recebeu parecer favorável à sua realização (ANEXO 

2).  

 

  



 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 

 

  

Agrupamento de Desmodus rotundus da Faz. 

Delta Um, Santa Branca, SP. Foto: J.Ferrari 
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3.1. Espécies de Morcegos Hematófagos do Vale do Paraiba 

 As três espécies de morcegos hematófagos (Figura 24) já foram 

registradas na região do Vale do Paraíba. A espécie mais comum é Desmodus 

rotundus que já foi registrada em quase todos os municípios da região do Vale 

e objeto principal do presente estudo. Por isso esta espécie está presente em 

todos os abrigos diurnos estudados, nos agrupamentos, nos itens sobre lesões 

corporais, exames laboratoriais de raiva e sorologia. A segunda espécie em 

ocorrência é Diphylla ecaudata que foi encontrada em cinco dos abrigos 

estudados no presente trabalho. Nas áreas próximas a estes abrigos havia 

muita reclamação de proprietários das fazendas e sítios sobre ataques e 

mortes de aves, principalmente de 

galinhas d`Angola que pernoitavam 

empoleiradas em árvores. A terceira 

espécie é Diaemus youngii, que não foi 

encontrada se abrigando em nenhum 

dos abrigos diurnos estudados por se 

abrigar basicamente em ocos-de-árvores 

(Uieda 2008), mas ocorre no Vale do 

Paraíba. É a mais rara e mais ameaçada 

das três espécies hematófagas. As duas 

últimas espécies estão na Lista Oficial 

das Espécies Ameaçadas de extinção no 

Estado de São Paulo publicada em 2014. 

Pela sua raridade, D. youngii foi 

encontrada em apenas duas 

oportunidades. Em uma delas, quando 

realizava captura junto à fonte de 

alimentação, no município de Jacareí em 

maio de 2006. As redes-de-espera foram 

armadas ao redor de um curral com 

bovinos no seu interior, para a captura 

de D. rotundus. Nessa noite, além do 

morcego hematófago comum, foi capturado um casal do morcego hematófago 
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de asas brancas D. youngii. Cabe salientar que próximo ao curral havia um pé 

de manga onde pernoitavam diversas galinhas que eram sangradas por esta 

espécie (Figura 25).  Na outra oportunidade, em 2011, foi registrada a presença 

da espécie no interior de um jequitibá rosa, no município de Igaratá, SP, em 

uma colônia com mais de 30 exemplares, a maior colônia conhecida para o 

morcego hematófago de asas brancas (Uieda et al. 2013) (Figura 26). 

 

 

 

 3.2. Abrigos Diurnos, Coabitação e Agrupamento de Desmodus 

rotundus no Vale do Paraíba 

No período de 2011 a 2014, foram visitados 14 abrigos diurnos de D. 

rotundus em seis municípios do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, dos 

quais 12 eram artificiais e apenas dois naturais (Tabela 1) (Figura 27). Abaixo é 

apresentada uma breve descrição de cada abrigo, as espécies de morcegos 

que foram encontradas em seu interior e os agrupamentos observados de D. 

rotundus. 

 

3.2.1. Abrigo Diurno Mina Faz. Delta Um  

O abrigo diurno da Faz. Delta Um (23°29’12”S 45°48’57” W) (Figura 28) 

se localiza no município de Santa Branca, próximo à divisa com o município de 

Salesópolis.  
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Na Fazenda Delta Um há um rebanho de gado mestiço Pardo Suíço com 

Guzerá e cavalos Mangalarga Marchador, além de suínos e aves. O 

proprietário da fazenda sempre relatou ataques dos morcegos aos bovinos e 

equinos. Algumas aves, especialmente as galinhas d´Angola, eram também 

sangradas aparentemente pelo morcego hematófago das pernas peludas 

Diphylla ecaudata. Após a captura do agrupamento 1 de D. rotundus os 

ataques cessaram, porém voltaram gradativamente a acontecer após cerca de 

seis meses. 
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Tabela 1. Abrigos diurnos e agrupamentos de D. rotundus em seis municípios do Vale do 
Paraíba, SP, estudados entre 2011 e 2014. 
 

Abrigo Diurno Horário Municipio Agrupa 
mentos 

Data de 
Captura 

Mina Faz. Delta Um Diurno Santa Branca 1 16/05/2011 
Mina Faz. Delta Um Diurno Santa Branca 2 10/06/2013 
Mina Faz. Delta Um Diurno Santa Branca 3 02/09/2014 
Casa Faz. Santa Hilda Diurno  Jacareí 4 02/08/2011 
Casa Faz. Santa Hilda Diurno Jacareí 5 22/03/2012 
Casa Faz. Santa Hilda Diurno Jacareí 6 14/06/2012 
Casa Faz. Santa Hilda Diurno Jacareí 7 28/02/2013 
Casa Faz. Santa Hilda Diurno Jacareí 8 31/10/2013 
Poço Sitio Paraíso Noturno Jacareí 9 23/08/2011 
Poço Sitio Paraíso Noturno Jacareí 10 31/01/2013 
Casa Faz. 
Gomeatinga 

Diurno Santa Branca 11 12/09/2011 

Casa Sítio Galvão Diurno Santa Branca 12 29/03/2012 
Casa Sítio Galvão Diurno Santa Branca 13 26/07/2014 
Túnel Fibria-CP Diurno Jacareí 14 20/05/2012 
Casa Faz. João Bento Diurno São Luiz do 

Paraitinga 
15 10/10/2012 

Bueiro Anhanguera Noturno Pindamonhangaba 16 17/01/2013 
Gruta Sitio das Antas Noturno Paraibuna 17 12/06/2013 
Mina Sítio João Souza Diurno Santa Branca 18 11/06/2013 
Bueiro Carvalho Pinto Diurno Jacareí 19 28/11/2013 
Erosão Sítio Resende Noturno Pindamonhangaba 20 20/02/2013 
Bueiro Piracuama Noturno Pindamonhangaba 21 14/02/2013 
Mina Faz. Irmãos 
Rennó 

Noturno Paraíbuna 22 14/08/2014 

14 abrigos  5 municípios 22 agrupa 
mentos 

2011-2014 

 

 

3.2.1.1. Composição do Agrupamento 1 de Desmodus rotundus 

A primeira sessão de captura no Abrigo Diurno Mina Faz. Delta Um foi 

realizada em 16 de maio de 2011. Ao adentrar o abrigo, foi observado a cerca 

de 10 m da entrada um agrupamento de quatro indivíduos de D. ecaudata, 

pousado no teto. Mais três metros à frente havia um grupo de seis a oito 

indivíduos de D. rotundus pousado nas paredes verticais do abrigo, sem 

contato corporal. Ao perceberem nossa presença começaram a vocalizar e em 

seguida voaram em direção ao fundo do abrigo.  

A colônia foi encontrada mais ao fundo e se alojava na parte superior do 

abrigo. Nesse agrupamento observou-se que os morcegos mantinham contato 

corporal entre si, contudo não foi possível estimar seu tamanho.  
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O agrupamento 1 de D. rotundus no Abrigo Diurno Mina Faz. Delta Um 

foi inteiramente capturado e continha 61 indivíduos. Os dados sobre sua 

composição encontram-se na Tabela 2. 

 

 

 

3.2.1.2. Composição do Agrupamento 2 de D. rotundus 

A segunda sessão de captura no Abrigo Diurno Mina Faz. Delta Um foi 

realizada em 10 de junho de 2013, pouco mais de dois anos após a primeira 

sessão. Apenas cinco indivíduos de D. rotundus foram observados no interior 

do abrigo, a cerca de 12 m da entrada. Encontravam-se pousados nas paredes 

verticais dos dois lados do abrigo sem contato corporal.  
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Tabela 2. Composição sexual, etária e reprodutiva do Agrupamento 1 de D. rotundus no 
Abrigo Diurno Mina Faz. Delta Um em 2011, localizado em Santa Branca, SP. 
TE=testículo escrotado e TA=testículo abdominal. 
 

 Filhote Jovem Grávida Não 
Grávida 

TE TA Total 

Fêmeas - 4 3 31 - - 38 

Machos 1 2 - - 13 7 23 

Total 1 6 3 31 13 7 61 
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Nesta segunda sessão, apenas um exemplar de D. ecaudata foi 

observado. O indivíduo encontrava-se pousado no teto do abrigo a cerca de 3 

m da entrada e não aparentou incômodo com a nossa presença.  

O agrupamento 2 de D. rotundus era composto apenas por indivíduos 

adultos, sendo uma fêmea lactante e quatro machos inativos sexualmente. O 

filhote desta fêmea em lactação não foi observado no interior do abrigo. 

 

3.2.1.3. Composição do Agrupamento 3 de D. rotundus 

A terceira sessão de captura de D. rotundus no Abrigo Diurno Mina Faz. 

Delta Um foi realizada em 02 de setembro de 2014, cerca de 14 meses depois 

da segunda sessão e 39 meses após a primeira. Na 3ª. sessão, foi encontrado 

apenas D. rotundus no abrigo. A cerca de 8 m da entrada foi observado seis 

indivíduos pousados em ambas paredes verticais do abrigo. Imediatamente 

começaram a vocalizar e urinar, demonstrando estar incomodados com nossa 

presença. Em seguida, voaram para o fundo do abrigo, ora pousando em uma 

parede ora noutra. Aproximadamente a 15 m da entrada foram observados os 

outros indivíduos do agrupamento 3, os quais mantinham contato corporal 

entre si. A nossa presença no interior do abrigo provocou inquietação nesses 

morcegos que também se deslocaram para o fundo do abrigo. À medida que 

avançamos em direção ao fundo da mina, alguns indivíduos voaram em nossa 

direção, passando por nós e se deslocando para a entrada do abrigo que se 

encontrava fechada com a panagem. Foram capturados um total de 41 

indivíduos e seus dados sobre a composição encontram-se na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Composição sexual, etária e reprodutiva do Agrupamento 3 de D. rotundus no 
Abrigo Diurno Mina Faz. Delta Um em 2014, localizado em Santa Branca, SP. 
TE=testículo escrotado e TA=testículo abdominal. 
 

 Filhote Jovem Grávida Não 
Grávida 

TE TA Total 

Fêmeas - 2 8 16 - - 26 

Machos 1 2 - - 6 6 15 

Total 1 4 8 16 6 6 41 

 

No presente estudo, foram encontrados no Abrigo Diurno Mina Faz. 

Delta Um três agrupamentos totalmente diferentes, uma vez que todos os 
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indivíduos de D. rotundus foram capturados a cada sessão de captura. O 

tempo de recolonização desse abrigo variou de um a dois anos. Nas três 

sessões de capturas foi coletado um total de 107 indivíduos do morcego 

hematófago comum, dos quais 65 eram fêmeas e 42 machos.  

 

3.2.2. Abrigo Diurno Casa Faz. Santa Hilda  

O abrigo diurno de D. rotundus é uma casa abandonada (23°21’44”S 

45°58’83”W) (Figura 29), situada na Fazenda Santa Hilda, no município de 

Jacareí.  

É uma edificação construída em alvenaria com aproximadamente 70 m² 

de área e forrada com madeira. Possui três cômodos (quarto, sala e quarto) em 

linha e ao fundo mais três cômodos, sendo um quarto, uma cozinha e um 

banheiro. Nas cinco sessões de captura realizadas nesse abrigo, os 

agrupamentos de D. rotundus abrigavam-se no quarto que apresentava forro 

intacto, sem avarias, e era o cômodo mais escuro dessa edificação. A presença 

de forro tornou possível a coleta de todos os morcegos hematófagos comuns. 

Em todas as cinco sessões de captura, a panagem foi usada para fechar a 

abertura da porta do quarto e os puçás, para coletar os morcegos em seu 

interior. 

Pelo fato do telhado já apresentar goteiras, o forro dos dois outros 

quartos estava bastante danificado, apresentando buracos. Foram realizadas 

cinco coletas nesse abrigo. 

A Fazenda Santa Hilda criava bovinos (nelore cruzado com Santa 

Gertrudis e Simental), equinos Quarto de Milha e suínos. Ataques de morcegos 

hematófagos comuns ocorriam nas três espécies animais de criação, com 

maior número de reclamação relacionada aos equinos. Próximo desta fazenda 

estava a Fazenda Três Moleques, onde já haviam sido atendidas reclamações 

de mordeduras de morcegos em equinos e, em menor quantidade, em aves. 

Os ataques às aves foram atribuídos ao morcego hematófago das pernas 

peludas, algumas vezes observados no Abrigo Diurno Casa Faz. Santa Hilda. 

Em relação à coabitação com outras espécies de morcegos, D. ecaudata 

foi observada somente na primeira sessão de captura no Abrigo Diurno Casa 

Faz. Santa Hilda, enquanto que o morcego nectarívoro Glossophaga soricina 
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(Pallas, 1766) e Carollia perspicillata (Figura 29c) foram observados nas cinco 

sessões realizadas entre 2011 e 2013. 

 

 

 

3.2.2.1. Composição do Agrupamento 4 de Desmodus rotundus 

A primeira sessão de captura no Abrigo Diurno Casa Faz. Santa Hilda foi 

realizada em 02 de agosto de 2011. O agrupamento 4 continha oito indivíduos 

de D. rotundus, sendo quatro fêmeas adultas não grávidas e quatro machos, 

dos quais dois estavam ativos sexualmente. Quatro deles, aparentemente as 

fêmeas, estavam pousados na parede vertical próximo ao teto e em contato 

corporal. No chão, sob esse grupo havia um acúmulo de fezes junto ao pé da 

parede. Um outro indivíduo, supostamente o macho dominante, encontrava-se 

pousado na parede a cerca de 20 cm do grupo. Outros três indivíduos 

(aparentemente machos solteiros) estavam pousados, sem contato corporal, na 

parede vertical do outro lado do quarto. Também observou-se no mesmo 

cômodo três indivíduos de D. ecaudata, pousados ao redor do bocal de 

lâmpada do teto no centro do quarto. No quarto dos fundos foram observados 
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cerca de 30 indivíduos de G. soricina e C. perspicillata. Os indivíduos de G. 

soricina penduravam-se separadamente, sem contato corporal, enquanto que 

C. perspicillata, ora pousava isoladamente, ora em grupos com estreito contato 

corporal (pencas). Apesar de estarem na mesma edificação das duas espécies 

hematófagas, tanto o morcego nectarívoro como o frugívoro abrigava-se em 

cômodos diferentes.  

 

3.2.2.2. Composição do Agrupamento 5 de Desmodus rotundus 

A segunda sessão de captura de D. rotundus no Abrigo Diurno Casa 

Faz. Santa Hilda foi realizada em 22 de março de 2012, cerca de oito meses 

após a primeira sessão. Na segunda sessão, o agrupamento 5 era composto 

por sete indivíduos de D. rotundus, todos machos, sendo seis adultos e um 

subadulto. Quatro dos indivíduos adultos estavam ativos sexualmente. O abrigo 

era o mesmo do agrupamento 4. Um grupo de quatro indivíduos estava 

pousado na parede vertical em frente à abertura da porta e os outros três 

estavam pousados na parede no canto à esquerda da porta. Em ambos os 

grupos, os indivíduos machos não mantinham contato corporal. 

No quarto dos fundos observou-se aproximadamente 25 indivíduos de 

G. soricina. Outros cinco indivíduos estavam sozinhos no outro quarto da casa. 

 

3.2.2.3. Composição do Agrupamento 6 de Desmodus rotundus 

A terceira sessão de captura no Abrigo Diurno Casa Faz. Santa Hilda foi 

realizada em 14 de junho de 2012, cerca de três meses após a segunda 

sessão. Nessa terceira sessão foram encontrados apenas dois indivíduos 

machos adultos de D. rotundus. Ambos estavam inativos sexualmente. No 

quarto dos fundos da casa foram observados aproximadamente 30 indivíduos 

de G. soricina e C. perspicillata. 

 

3.2.2.4. Composição do Agrupamento 7 de Desmodus rotundus 

A quarta sessão de captura no Abrigo Diurno Casa Faz. Santa Hilda foi 

realizada em 28 de fevereiro de 2013, cerca de sete meses depois da terceira 

sessão. O agrupamento 7 de D. rotundus era composto por seis indivíduos 

machos adultos que ocupavam o mesmo quarto do agrupamento 6. Três deles 

estavam em atividade sexual. Dois machos foram observados pousados na 
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parede vertical em frente à abertura da porta e quatro outros estavam na 

parede do lado esquerdo do quarto. Nos dois grupos, os machos mantinham-se 

separados uns dos outros, sem contato corporal entre si. No quarto dos fundos 

foram observados novamente cerca de 30 indivíduos de G. soricina e C. 

perspicillata. Outros 10 indivíduos de ambas espécies estavam se abrigando 

isoladamente no outro quarto da casa abandonada da Fazenda Santa Hilda.  

 

3.2.2.5. Composição do Agrupamento 8 de Desmodus rotundus 

A quinta sessão de captura no Abrigo Diurno Casa Faz. Santa Hilda foi 

realizada em 31 de outubro de 2013, cerca de oito meses após a quarta 

sessão. O agrupamento 8 de D. rotundus continha apenas três indivíduos 

machos sem atividade sexual. Abrigavam-se no mesmo cômodo da casa 

abandonada em que foram observados os agrupamentos anteriores. Todos os 

três estavam pousados na parede vertical em frente à abertura da porta e não 

mantinham contato corporal entre si. No quarto dos fundos desta casa também 

foram observados cerca de 30 indivíduos de G. soricina e C. perspicillata. 

Nas cinco sessões de captura realizadas entre 2011 e 2013 no Abrigo 

Diurno Casa Faz. Santa Hilda foram coletados 26 indivíduos de D. rotundus, 

sendo apenas quatro fêmeas e os outros 22 eram machos. Como todos os 

indivíduos do morcego hematófago comum foram retirados a cada sessão de 

captura, esse abrigo era recolonizado rapidamente (três a oito meses) por 

grupos principalmente de machos dessa espécie. Nessa edificação sempre 

observou-se a presença de G. soricina e C. perspicillta, porém estavam em um 

cômodo diferente daquele que abrigava D. rotundus. Outra espécie hematófaga 

(D. ecaudata) foi observada somente na primeira sessão, na qual havia apenas 

três indivíduos pousados ao redor do bocal de luz, no mesmo quarto que D. 

rotundus. Recentemente, em janeiro de 2015, um indivíduo de D. ecaudata foi 

observado no mesmo local da primeira observação (Figura 30), cerca de 3,5 

anos depois da primeira observação.  
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3.2.3. Abrigo Diurno Poço Sítio Paraíso  

O Abrigo Diurno Poço Sítio Paraíso está localizado no Sítio Paraíso 

(23°21’78”S 45°59’61”W) no município de Jacareí, SP. O abrigo (Figura 31) 

localizava-se em um poço abandonado e sem água, com aproximadamente 15 

m de profundidade e 1,5 m de diâmetro. Possui uma tampa de concreto com 

uma abertura de aproximadamente 30x30 cm² (Figura 31b). O poço está 

instalado no interior de um cômodo rústico de alvenaria (Figura 31a) que o 

protege das chuvas e foi construído com manilhas de concreto, com o sistema 

de encaixe voltado para baixo (Figura 31c). Esses encaixes deixam uma 

saliência entre os anéis que permite que indivíduos de D. rotundus se abriguem 

sob a saliência.  

A captura dos indivíduos de D. rotundus no Abrigo Diurno Poço Sitio 

Paraíso foi feita com auxílio de uma rede-de-espera armada em frente à 

abertura da porta do cômodo em noites de lua minguante e nova. Nas duas 

sessões noturnas realizadas nesse abrigo foi possível capturar todos os 

indivíduos que compunham os agrupamentos. Em nenhum momento, 

morcegos foram capturados adentrando este abrigo. 

No Sítio Paraíso observou-se a presença de algumas cabeças de gado 

mestiço, uma mula e alguns cavalos Mangalarga. Os ataques dos morcegos 

foram relatados principalmente sobre os equinos e os muares. O proprietário 

também reclamou de ataques às aves, especialmente sobre as galinhas 

d`Angola que pernoitavam em árvores.  
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3.2.3.1. Composição do Agrupamento 9 de Desmodus rotundus 

A primeira sessão de captura de D. rotundus no Abrigo Diurno Poço Sítio 

Paraíso foi realizada em 23 de agosto de 2011. O agrupamento 9 era composto 

por seis indivíduos, dos quais duas eram fêmeas adultas, estando uma delas 

grávida. Os outros quatro indivíduos eram machos adultos e apenas um estava 

ativo sexualmente. Os morcegos hematófagos comuns se abrigavam sob a 

saliência das manilhas do poço. Um grupo de três indivíduos, sem contato 

corporal, se abrigava pendurado sob a saliência a cerca de 5 m de distância da 

boca do poço. O outro grupo com três indivíduos foi observado se abrigando 

pendurado e em contato corporal, sob a saliência da manilha a cerca de 8 m de 

profundidade. 

 

3.2.3.2. Composição do Agrupamento 10 de Desmodus rotundus 

A segunda sessão de captura de D. rotundus no Abrigo Diurno Poço 

Sitio Paraíso foi realizada no dia 31 de janeiro de 2013, cerca de 17 meses 

após a primeira sessão. O agrupamento 10 consistia de apenas quatro 

indivíduos fêmeas adultas, estando três delas grávidas. Esse agrupamento foi 

observado se abrigando sob a saliência da manilha a cerca de 6 m de 
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profundidade. Três delas estavam pousados lado a lado e em contato corporal, 

enquanto a outra distava 10 cm do grupo. 

Nas duas sessões de captura realizadas, foram encontrados dois 

agrupamentos diferentes no Abrigo Diurno Poço Sítio Paraíso. Como em cada 

sessão, todos os indivíduos foram retirados, esse abrigo foi recolonizado em 

menos de 17 meses. No total foram coletados 10 indivíduos de D. rotundus no 

abrigo poço do Sítio Paraíso, sendo seis fêmeas e quatro machos, todos 

adultos. 

 

3.2.4. Abrigo Diurno Casa Faz. Gomeatinga 

O Abrigo Diurno Casa Faz. Gomeatinga (23°24’46”S 45°48’39”W) 

(Figura 32) está localizado na Fazenda Gomeatinga, no município de Santa 

Branca, SP. A casa foi construída em alvenaria com cobertura de telha 

cerâmica e sem forro. Possui aproximadamente 50 m² de área, dividida em 

uma sala, dois quartos e uma cozinha e está atualmente abandonada. O 

banheiro localizava-se na área externa. Como não há forro, os morcegos 

podem voar de um cômodo para outro passando por cima das paredes 

verticais. Para a captura nesse abrigo foi armada uma rede-de-espera no seu 

interior, de fronte a abertura da porta para bloquear a saída dos morcegos. 

Além disso, puçás foram utilizados para capturar os morcegos que voavam no 

interior do abrigo. 

Na Fazenda Gomeatinga havia gado Nelore cruzado com Simental e 

gado girolando, com poucos casos de agressão aos animais. Contudo na 

Fazenda Caetê, localizada nas proximidades, havia constantes reclamações de 

ataques dos morcegos principalmente aos equinos Quarto de Milha. Por outro 

lado, pequenos criadores da região não reclamavam dos ataques dos 

morcegos aos seus animais. 

 

3.2.4.1. Composição do agrupamento 11 de Desmodus rotundus 

A única sessão de captura de D. rotundus no Abrigo Diurno Casa Faz. 

Gomeatinga foi realizada em 12 de setembro de 2011. Nessa sessão, todos os 

indivíduos do agrupamento 11 de D. rotundus foram capturados. O grupo era 

constituído por quatro fêmeas não grávidas e dois machos inativos 

sexualmente, todos adultos. O agrupamento estava pousado na viga de 
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madeira do telhado da sala. Quatro deles estavam pendurados um sobre o 

outro, em contato corporal e os outros dois encontravam-se pousados em uma 

ripa transversal a cerca de 40 cm do primeiro grupo, sem contato físico entre si. 

 

 

Na cozinha desta casa observou-se 10 indivíduos de Carollia 

perspicillata (Linnaeus, 1758) pousados no madeiramento do telhado, 

formando uma penca onde os morcegos mantinham estreito contato corporal. 

No chão, sob esta colônia havia muitas fezes com sementes e talos de 

pimenta-de-macaco (Piper spp.), uma planta pioneira dos primeiros estágios de 

sucessão ecológica (Bredt et al. 2012). 

 

3.2.5. Abrigo Diurno Casa Sítio Galvão  

O Abrigo Diurno Casa Sítio Galvão (23°22’16”S 45°39’37”W) (Figura 33) 

está localizado no Sítio do Dr. Roberto Galvão em Santa Branca, SP. 

 A casa abandonada é de alvenaria, com telhado cerâmico e sem forro, 

medindo aproximadamente 50 m² de área. É composta por sala, quarto, 

cozinha e banheiro. Havia duas aberturas das portas da sala e da cozinha que 

foram bloqueadas com redes-de-espera armadas junto às aberturas, mas do 
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lado de fora da casa. Além das redes, capturas foram feitas também com 

puçás. Apesar disso, alguns indivíduos do agrupamento 13 conseguiram fugir 

do bloqueio, porém parte deles foi capturada em redes tentando retornar ao 

abrigo. Aparentemente todos os indivíduos do agrupamento 12 e a grande 

maioria do agrupamento 13 foram capturados. Como a captura foi diurna, 

acredita-se que todos os indivíduos capturados adentrando o abrigo foram 

aqueles que fugiram desse abrigo enquanto tentava-se capturá-los com puçás. 

Próximo ao Sítio do Dr. Roberto Galvão havia várias pequenas 

propriedades onde se criavam bovinos mestiços, equinos, suínos e aves. A 

principal reclamação ocorrida foram as agressões às aves que pernoitavam em 

árvores, que foram atribuídas às sangrias provocadas por D. ecaudata.  

 

3.2.5.1 Composição do Agrupamento 12 de Desmodus rotundus 

A primeira sessão de captura no Abrigo Diurno Casa Sítio Galvão foi 

feita em 29 de março de 2012. Na ocasião foram observados no interior dessa 

casa sete indivíduos de D. rotundus pousados no canto da parede, junto ao 

madeiramento do telhado, em frente à abertura da porta do quarto. Observou-

se também que havia apenas um indivíduo de D. ecaudata pendurado na telha, 

a cerca de 2 m do agrupamento 12 de D. rotundus. Dos sete indivíduos 

capturados, seis eram fêmeas, das quais quatro eram adultas não grávidas e 

duas jovens. Das quatro fêmeas adultas, uma estava em lactação. O indivíduo 

macho era adulto e não estava ativo sexualmente.  

Além das duas espécies hematófagas, foi observado um indivíduo do 

morcego carnívoro Chrotopterus auritus (Peters, 1856) que se abrigava, 

naquela ocasião, próximo a uma caixa de água no canto da casa, distante 

cerca de 7 m do agrupamento 12. Após ser perturbado pela nossa presença 

esse morcego voou e pousou na parede, junto ao teto, ao lado do agrupamento 

de D. rotundus, distante em 20 cm, onde foi fotografado (Figura 33f). No chão, 

sob esse pouso do morcego carnívoro foi observado um acumulo de fezes de 

cor mais clara, que destoava em relação às fezes características (pastosa, 

negra e cheiro de amônia) de D. rotundus. Essas fezes mais claras foram 

atribuídas por nós a C. auritus (Figura 33h). 
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3.2.5.2. Composição do Agrupamento 13 de Desmodus rotundus 

A segunda sessão de captura no Abrigo Diurno Casa Sítio Galvão foi 

realizado em 26 de julho de 2014, cerca de 18 meses após o agrupamento 12 

de D. rotundus ter sido totalmente retirado desse abrigo. O agrupamento 13 

estava pousado na parede do canto superior, junto ao telhado, em frente à 

porta do quarto. Os indivíduos desse agrupamento vocalizavam muito, exibindo 

seus dentes incisivos e caninos e voavam de uma parede para outra. Alguns 

deles procuravam se posicionar entre a parede e o telhado e por cima dos 

caibros que sustentam as telhas cerâmicas, aparentemente se protegendo de 

nossa presença. Havia um indivíduo que se mantinha isolado dos outros 

integrantes do grupo e distava 30 cm, permanecendo pendurado na parede 

vertical junto ao telhado. 

Na segunda sessão, foram capturados 16 indivíduos do agrupamento 

13, dos quais nove eram fêmeas (8 adultos e um jovem). Das oito fêmeas 

adultas apenas duas estavam grávidas. Dos sete machos capturados, seis 

eram adultos ativos sexualmente. Havia apenas um macho jovem. 

 O agrupamento 13 de D. rotundus, coabitava a mesma edificação com 

outra espécie hematófaga (D. ecaudata), duas espécies nectarívoras Anoura 

caudifer (E. Geoffroy, 1818) e G. soricina e uma espécie frugívora C. 

perspicillata. Contudo, apenas D. ecaudata se abrigava no mesmo cômodo da 

casa, as três outras espécies habitavam o cômodo da cozinha, tendo pouco ou 

nenhum contato com as espécies hematófagas. O agrupamento de D. 

ecaudata continha 48 indivíduos e as demais espécies tinham em conjunto 

cerca de 30 a 40 indivíduos.  

Nas duas sessões de captura realizadas no Abrigo Diurno Casa Sítio 

Galvão foi capturado um total de 23 indivíduos de D. rotundus. Desse total, 15 

eram fêmeas e oito eram machos. 

 

3.2.6. Abrigo Diurno Túnel Fibria-CP 

O Abrigo Diurno Túnel Fibria-CP (23°22’50”S 46°01’08”W) está 

localizado na área de reflorestamento da Empresa Fibria Celulose e Papel no 

município de Jacareí, SP. É um túnel ferroviário desativado (Figura 34) há mais 

de 20 anos e por onde circulava o trem que ligava os municípios de Jacareí e 

Guararema. Possui aproximadamente 5 m de largura, 8 m de altura e cerca de 
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100 m de comprimento. Construído inteiramente em pedras encaixadas de 

granito, com seu teto arredondado, onde é possível observar reentrâncias que 

deixam buracos onde os morcegos se abrigavam e se escondiam. Uma das 

aberturas do túnel se encontrava inacessível por causa do acúmulo de água no 

chão. O formato e as grandes dimensões do túnel não permitiram que redes-

de-espera fossem utilizadas.  

Na abertura seca foi colocada uma grande panagem para bloquear a 

saída dos morcegos (reveja Figura 18f), mas isso não impediu que alguns 

morcegos fugissem. Além disso, as reentrâncias entre as pedras do teto e das 

paredes permitiram que outros morcegos se escondessem dificultando nossa 

observação. A captura foi feita principalmente com auxílio de puçás com cabos 

longos para alcançar o teto do túnel (revejam Figuras 18c,d,e).  

Na região da empresa Fibria Celulose e Papel, a família Martinez possui 

uma propriedade onde havia cerca de 70 cabeças de gado Nelore, porém não 

havia reclamações de ataques de morcegos a esses animais. O túnel da Fibria 

Celulose e Papel está localizado próximo dos abrigos estudados no presente 

trabalho na Fazenda Santa Hilda e no Sítio Paraíso.  

 

3.2.6.1. Composição do Agrupamento 14 de Desmodus rotundus 

Estimou-se que o tamanho do agrupamento 14 de D. rotundus no Abrigo 

Diurno Túnel Fibria-CP era de cerca de 50 morcegos. Uma parte desse 

agrupamento, cerca de 30 indivíduos, se abrigava em uma reentrância entre 

duas pedras do teto do túnel. O formato linear dessa reentrância fez com que 

esse grupo de morcegos também tivesse a forma linear, seguindo o espaço 

entre as duas pedras retangulares do teto (Figura 34e). O formato linear do 

agrupamento não foi provocado pela nossa presença e pode ser confirmado 

pelo formato alongado do acúmulo de suas fezes no chão (Figura 34g).  

No chão sob esse grupo, havia um acúmulo de fezes e urina fresca. Dois 

pequenos grupos de quatro a cinco indivíduos foram observados em outras 

reentrâncias (buracos pequenos) no teto cerca de 3 a 4 m de distância do 

grupo maior. Pequenos acúmulos de fezes podiam ser observados ao longo 

das paredes verticais do túnel. 
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Na sessão de captura realizada no dia 20 de maio de 2012 foram 

coletados 25 indivíduos de D. rotundus, representando cerca da metade dos 

animais estimados (Tabela 4).  

O túnel Fibria-CP era também um abrigo diurno para um agrupamento 

de aproximadamente 15 indivíduos do morcego das pernas peludas, D. 

ecaudata. Um grupo de cerca de 10 indivíduos foi observado pousado no teto 

do abrigo, se agarrando às asperezas das pedras com auxílio das unhas dos 

pés e dos polegares e em estreito contato corporal (Figura 34f). O formato 

arredondado do agrupamento é refletido no formato também arredondado do 

acúmulo de fezes e urina observado no chão sob o agrupamento (Figura 34h). 

Apesar desta espécie ser também hematófaga, suas fezes de cor preta são 

mais consistentes mantendo formato cilíndrico de cerca de 1 cm de 

comprimento, diferentemente das fezes de D. rotundus que após o contato com 

a urina se tornam pastosas. Outros indivíduos de D. ecaudata foram 

observados pousados isoladamente nas paredes e no teto do túnel. 

 

Tabela 4. Composição sexual, etária e reprodutiva do Agrupamento 14 de D. rotundus no 
Abrigo Diurno Túnel Fibria-CP em 2012, localizado em Jacareí, SP. TE=testículo 
escrotado e TA=testículo abdominal. 
 

 Jovem Não Grávida TE TA Total 

Fêmeas - 12 - - 12 

Machos 2 - 6 5 13 

Total 2 12 6 5 25 

 

 

3.2.7. Abrigo Diurno Casa Faz. João Bento 

O Abrigo Diurno Casa Faz. João Bento (23°12’11”S 45°20’46”W) está 

localizado na Fazenda João Bento, no município de São Luiz do Paraitinga, 

SP. O abrigo é uma casa abandonada em alvenaria (Figura 35) e com 

cobertura em telha cerâmica, sem forro, o que permite aos morcegos voarem 

livremente entre os cômodos por sobre as paredes. A casa mede 

aproximadamente 70 m² e contém uma sala, cozinha, dois quartos e banheiro. 

Três janelas em madeira estavam quebradas e permaneciam abertas (Figura 

35a). 
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 A captura dos morcegos foi feita com redes-de-espera armadas ao 

redor da casa e com puçás no seu interior. Apenas o morcego hematófago 

comum foi observado nesta casa abandonada. 

 

 

 

O proprietário desta fazenda arrenda suas terras para um criador de 

vacas mestiças e bezerros. O trabalho feito no Abrigo Diurno Casa Faz. João 

Bento foi realizado em consequência de foco de raiva bovina na fazenda 

vizinha, que pertencia ao Sr. Luiz Bento, irmão de João Bento. O Sr. Luiz Bento  

não relatou casos de ataques dos morcegos aos seus animais. 

 

3.2.7.1. Composição do Agrupamento 15 de Desmodus rotundus 

A sessão de captura no Abrigo Diurno Casa Faz. João Bento foi 

realizada em 10 de outubro de 2012 por causa de caso de raiva bovina 

ocorrido em 21 de junho de 2012 na Fazenda Luiz Bento (23°12’46”S 
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45°20’57”W), a cerca de 1500 m de distância desse abrigo. Na casa foi 

encontrado apenas o morcego hematófago comum. O agrupamento principal 

com cerca de 70 morcegos, encontrava-se pousado junto da viga central do 

telhado (cumeeira). As fotos desse agrupamento (Figuras 35b seta,c) mostram 

um formato linear com os morcegos pendurados lado a lado na viga, outros 

indivíduos estavam pousados no dorso daqueles que estavam junto a viga, 

outros ainda sobre estes, ocorrendo até quatro camadas de morcegos em forte 

contato corporal. Havia também morcegos nas ripas e asperezas das telhas 

cerâmicas. É possível observar manchas mais escuras, aparentemente 

oleosidade da pelagem dos morcegos, nas telhas, na ripa e caibro. A foto  

(Figura 35c) parece ser de uma colônia já perturbada pela nossa presença. 

Suspeita-se que a oleosidade do teto e o formato do acúmulo de fezes e urina 

no chão (Figura 35e) sob a colônia indicam que o formato original era de 

penca. A menos de 1 m desta colônia foi observado um grupo de seis 

indivíduos próximos, mas sem contato corporal (Figura 35d).  

Durante a sessão de captura de D. rotundus nesse abrigo 79 indivíduos 

foram capturados, cujos dados biológicos encontram-se na Tabela 5. Como a 

quantidade de animais era grande, apesar de a casa ter sido devidamente 

cercada por redes de neblina, vários indivíduos conseguiram sair. Alguns 

desses foram capturados nas redes enquanto tentavam retornar ao abrigo. 

Acreditamos que o Abrigo Diurno Casa Faz. João Bento abrigava um total de 

90 indivíduos de D. rotundus, dos quais 79 foram capturados em 10 de outubro 

de 2012. 

 

3.2.8. Abrigo Diurno Bueiro Anhanguera  

O Abrigo Diurno Bueiro Anhanguera (22°51’15”S 45°33’04”W) está 

localizado num duto coletor de água da Pedreira Anhanguera no município de 

Pindamonhangaba, SP (Figura 36). Encontra-se próximo ao pé da Serra da 

Mantiqueira, onde a topografia é bastante acidentada. O bueiro é formado por 

módulos retangulares de concreto, com 1,6 m de altura, 0,8 m de largura e 30 

m de profundidade. No fundo do túnel havia um tipo de respiro (manilha de 

concreto de 0,8m de diâmetro) no teto. A captura dos morcegos foi noturna e 

feita com auxílio de rede-de-espera armada defronte ao túnel e em nenhum 
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momento, capturamos indivíduos de D. rotundus adentrando o abrigo. Apenas 

esta espécie foi encontrada nesse abrigo. 

 

Tabela 5. Composição sexual, etária e reprodutiva do Agrupamento 15 de D. rotundus no 
Abrigo Diurno Casa Faz. João Bento em 2012, localizado em São Luiz do Paraitinga, SP. 
TE=testículo escrotado e TA=testículo abdominal. 
 

 Jovem Subadulto Grávida Não 
Grávida 

TE TA Total 

Fêmeas 6 1 4 44 - - 55 

Machos 6 - - - 8 10 24 

Total 12 1 4 44 8 10 79 

 

 

 

Na região próxima a este bueiro havia pequenas propriedades, mas não 

havia reclamação sobre ataques de morcegos aos animais. Também próxima 

ao bueiro, encontra-se a Fazenda Piracuama de João Jorge Saad, que criava 

gado Simental.  

 

3.2.8.1. Composição do agrupamento 16 de D. rotundus 

A sessão de captura no Abrigo Diurno Bueiro Anhanguera foi realizada 

em 17 de janeiro de 2013. Nessa sessão, foram capturados seis machos 

adultos em atividade sexual. Estavam pousados nas paredes laterais sem 

contato corporal. Pequenas manchas de fezes escuras foram observadas nas 
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paredes. Por causa da água acumulada no chão não foi possível observar 

acúmulos de fezes.  

Em 2005, esse bueiro continha uma colônia de cerca 70 indivíduos de D. 

rotundus que se abrigava na manilha redonda no teto do túnel. A maioria ou 

todos apresentavam coloração alaranjada e, na ocasião, foram controlados 

com o uso de pasta vampiricida no dorso dos morcegos. Em janeiro de 2013, 

apenas seis machos foram encontrados. Em janeiro de 2015, o bueiro estava 

encoberto por água, sem morcegos no seu interior. 

 

3.2.9. Abrigo Diurno Gruta Sítio das Antas  

 O abrigo Diurno Gruta Sítio das Antas (23°20’16”S 45°39’39”W) situa-se 

na propriedade da família Rennó, município de Paraibuna, SP. É um dos dois 

abrigos naturais do presente estudo. A gruta (Figura 37) é um espaço existente 

entre diversas pedras grandes arredondadas sobrepostas umas às outras e 

está cercada por uma plantação de palmeiras juçara (Figura 37a) e de 

eucaliptos e localizada em um remanescente de Mata Atlântica. 

Em seu interior corria uma nascente d`água que mantinha uma 

temperatura amena e umidade elevada do ar. A entrada da gruta media 

aproximadamente 1,2 m de altura e 3,0 m de largura (Figura 37b,c). Após 

adentrar, foi observado um salão de formato irregular, com medidas 

aproximadas de 2,0 m altura, 5,0 m de largura e 3,0 m de profundidade. 

Verificou-se que havia diversas fendas entre as grandes pedras que não 

permitiram a entrada do observador. Com isso não foi possível observar o 

agrupamento de D. rotundus em seu interior. Por esse motivo, a captura dos 

morcegos foi feita durante a sua saída, com auxílio de rede-de-espera armada 

na entrada do abrigo. Apenas esta espécie foi observada utilizando esta gruta 

como abrigo diurno. 

Na propriedade da família Rennó (Sítio das Antas) não havia animais de 

criação, pois sua atividade econômica era o plantio de eucaliptos. A visita a 

este abrigo, realizada em junho de 2013, fez parte do trabalho de mutirão para 

o controle populacional do morcego hematófago comum, desenvolvido pela 

Coordenadoria Estadual de Defesa Agropecuária (CDA), Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. 
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3.2.9.1. Composição do Agrupamento 17 de Desmodus rotundus 

A sessão de captura no Abrigo Diurno Gruta Sítio das Antas foi realizada 

em 12 de junho de 2013. Na observação diurna, foi possível visualizar apenas 

seis indivíduos de D. rotundus pousados no teto da gruta. Ao serem iluminados 

aparentaram estar incomodados com a nossa presença e voaram em direção 

de uma das fendas entre pedras das paredes da gruta. Estas fendas eram 

muito estreitas não permitindo a passagem do observador. Acúmulos de fezes 

escuras e urina não foram observados no chão e nas paredes. 

A sessão de captura ocorreu entre 18:00 e 23:00 h e foram capturados 

34 indivíduos do morcego hematófago comum (Tabela 6). Em nenhum 

momento, foram capturados indivíduos de D. rotundus na rede-de-espera do 

lado de fora, como se estivessem adentrando esta gruta.  

Acredita-se que a falta de acessibilidade às fendas da gruta, onde 

aparentemente estavam alojados os morcegos, não permitiu capturar todos ou 

quase todos os animais do agrupamento 17 do Abrigo Diurno Gruta Sítio das 

Antas. 
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Tabela 6. Composição sexual, etária e reprodutiva do Agrupamento 17 de D. rotundus no 
Abrigo Diurno Gruta Sítio das Antas em 2013, localizado em Paraibuna, SP. TE=testículo 
escrotado e TA=testículo abdominal. 
 

 Filhote Jovem Grávida Não 
Grávida 

Lactante TE TA Total 

Fêmeas 1 1 1 18 4 - - 25 

Machos - - - - - - 9 9 

Total 1 1 1 18 4 - 9 34 

 

 

3.2.10. Abrigo Diurno Mina Sítio João Souza  

O Abrigo Diurno Mina Sítio João Souza (23°25’46”S 45°53’15”W) é uma 

mina abandonada de mica ou malacacheta que está localizada na propriedade 

do Sr. João Rodrigues de Souza, no município de Santa Branca, SP. A mina 

possuía uma pequena entrada de aproximadamente 0,6 m de altura por 0,6 m 

de largura (Figura 38a). Havia uma descida e um corredor tortuoso que se 

alongava por aproximadamente 40 m. Havia perigo de desmoronamento. A 

captura dos morcegos foi diurna e feita com puçá em seu interior. A abertura foi 

fechada com panagem para impedir a saída dos morcegos. 

Uma outra mina de mica (Figura 38b), cerca de 500 m de distância da 

primeira mina, foi fechada pelos produtores rurais por abrigar uma colônia do 

morcego hematófago das pernas peludas, que sangrava galinhas caipiras e 

angolas, trazendo transtornos. Por ser considerada uma espécie ameaçada de 

extinção no Estado de São Paulo, o controle de sua colônia não foi realizado 

pelo programa oficial. 

Em 2005 havia muitas reclamações de ataques dos morcegos aos 

bovinos, equinos e aves do Sítio do Sr. João Rodrigues de Souza e das 

propriedades vizinhas. Nessa época, foram capturados um total de 103 

indivíduos de D. rotundus nas duas minas e cerca de 30 deles receberam a 

pasta vampiricida em seu dorso. Esse controle resolveu o problema das 

agressões aos mamíferos domésticos, porém não resolveu as agressões às 

aves. Por esse motivo, os proprietários da região resolveram fechar com tela 

de arame (Figura 38b) a mina que abrigava a colônia de D. ecaudata. 
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3.2.10.1. Composição do Agrupamento 18 de Desmodus rotundus 

 A sessão de captura no Abrigo Diurno Mina Sítio João Souza foi 

realizada em 11 de junho de 2013. Apenas dois indivíduos de D. rotundus 

foram observados em seu interior. Os morcegos estavam pousados na parede 

lateral a cerca de 10 m da entrada, parte já escura da mina. Manchas de fezes 

novas e antigas foram observadas nas paredes. Um grande acúmulo de fezes 

secas e antigas foi observado no fundo da mina, sugerindo que este abrigo não 

era ocupado há um bom tempo por um grande agrupamento de D. rotundus. 

Foram coletados com puçás apenas dois morcegos hematófagos 

comuns, machos, adultos e inativos sexualmente. 

 

 

3.2.11. Abrigo Diurno Bueiro Carvalho Pinto 

O Abrigo Diurno Bueiro Carvalho Pinto (23°20’16”S 45°56’29”W) é um 

túnel de água fluvial localizado sob a Rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí, SP. 

O bueiro foi construído com manilhas de concreto de forma ovalada e 

encaixadas umas às outras, com aproximadamente 1,6 m de altura, 1,0 m de 

largura e 70 m de comprimento (Figura 39a). Foram observadas três espécies 

neste abrigo: D. rotundus, C. perspicillata e A. caudifer. 

Para a captura, as duas aberturas do túnel foram fechadas com 

panagem e puçás foram utilizados na coleta diurna.  
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Em 2002, havia diversas reclamações de ataques de morcegos aos 

bovinos e equinos, o que levou os técnicos a vistoriar o bueiro da Carvalho 

Pinto, que é um abrigo já cadastrado no Programa de Controle da Raiva dos 

Herbívoros. Em 2002 foram capturados 47 indivíduos de D. rotundus, dos quais 

15 foram tratados com a pasta vampiricida. Em 2006 foram capturados outros 

cinco indivíduos de D. rotundus dos quais dois receberam a pasta vampiricida, 

dois foram soltos sem tratamento e um foi enviado para exame laboratorial de 

raiva, com resultado negativo para a raiva. 

 

3.2.11.1. Composição do Agrupamento 19 de Desmodus rotundus 

A sessão de captura no Abrigo Diurno Bueiro Carvalho Pinto foi 

realizada em 28 de novembro de 2013. No bueiro, observou-se a cerca de 30 

m da abertura, um pequeno grupo de seis indivíduos de D. rotundus pousados 

nas paredes laterais, sem contato corporal. Nas paredes laterais, pequenas 

manchas de fezes secas e outras úmidas foram observadas. Na captura com 

puçá, apenas três machos adultos com testículos escrotados foram coletados. 

Os três outros aparentemente se esconderam nas juntas das manilhas e não 

foram coletados.  

Indivíduos não hematófagos foram observados no bueiro (Figura 39a). 

Numa das juntas das manilhas, havia um agrupamento misto de cerca de 30 

indivíduos de C. perspicillata e de A. caudifer, que se penduram em forma de 
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penca em estreito contato corporal (Figura 39b). No chão, sob a colônia havia 

fezes com muitas sementes, além de talos de Piper sp. 

 

3.2.12. Abrigo Diurno Erosão Sítio Resende  

O Abrigo Diurno Erosão Sítio Resende (22°52’36”S 45°31’44”W) está 

localizado no Sítio Odir Resende no município de Pindamonhangaba, SP. O 

abrigo é um buraco natural provocado pela erosão da água das chuvas que 

descem o morro. (Figura 40) Tem cerca de 2,5 m de diâmetro na abertura que 

aflora do chão, sendo cercado pela vegetação herbácea e arbustiva (Figura 

40a). Depois da abertura há um desnível de 3,0 m e a erosão assume um 

formato sinuoso e de contorno irregular com dimensões variadas, que 

permitem que uma pessoa possa ficar em pé (Figura 40b,c). Contudo, não foi 

possível examinar toda a sua extensão, observar o local do grupo principal e 

nem estimar o tamanho do agrupamento 20 de D. rotundus. O formato da 

erosão também não permitiu a captura dos morcegos com puçá em seu 

interior.  

Entre 18:00 e 23:00h três redes-de-espera foram armadas em frente a 

abertura da erosão, cercando o abrigo.  

 O morcego hematófago comum coabitava a erosão do Sitio Odir 

Resende com duas outras espécies da família Phyllostomidae, C. perspicillata 

e A. caudifer. 

 No Sitio, foi observado cerca de 50 bovinos mestiços dos quais pelo 

menos três apresentavam mordeduras recentes de D. rotundus. Além disso, 

foram também observados três equinos de montaria e diversas galinhas 

caipiras.  

 

3.2.12.1. Composição do Agrupamento 20 de Desmodus rotundus 

A sessão de captura com redes-de-espera no Abrigo Diurno Erosão Sítio 

Resende foi realizada em 20 de fevereiro de 2013. Na inspeção interna a esse 

abrigo, não foi possível observar nenhum indivíduo de D. rotundus. Contudo, 

pequenos acúmulos de fezes enegrecidas, secas e úmidas, se espalhavam nas 

paredes laterais da erosão, entre 1 m e 1,5 m de altura (Figura 40d). Esse tipo 

de fezes é um indicativo da presença do morcego hematófago comum se 

abrigando na erosão. 



 

82 

 

 

 

 

Foram capturados nove indivíduos de D. rotundus, todos caíram nas 

redes-de-espera do lado da erosão indicando que estavam saindo do abrigo 

para sua atividade noturna. Nenhum individuo foi capturado adentrando o 

abrigo. Do total de nove morcegos hematófagos comuns capturados, quatro 

eram fêmeas e cinco eram machos, todos adultos. Das fêmeas, três não 

estavam grávidas e uma, pelo leite observado em seus mamilos, estava em 

lactação. Dos cinco machos, quatro estavam ativos sexualmente e apenas um 

era inativo.  

Não foi possível quantificar separadamente as duas outras espécies de 

filostomídeos, mas acredita-se que eram 15 indivíduos no total. 
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3.2.13. Abrigo Diurno Bueiro Piracuama 

O Abrigo Diurno Bueiro Piracuama (22°52’46”S 45°34’39”W) é um bueiro 

de água fluvial do rio Piracuama, localizado sob a ferrovia do Bondinho 

Piracuama, no município de Pindamonhangaba, SP. O túnel de 1 m de altura, 

0,8 de largura e 35 m de comprimento, foi construído com pedras justapostas, 

mas com muitos espaços entre elas. (Figura 41) 

 

 

Por causa das pequenas dimensões, o deslocamento em seu interior foi 

prejudicado e a observação dos morcegos no seu interior foi deficiente, não 

sendo possível estimar o tamanho do agrupamento de D. rotundus. 

No período de 18:00 às 23:00h, duas redes-de-espera foram armadas, 

uma em cada abertura do túnel à espera dos morcegos saindo para sua 

atividade noturna. Numa das aberturas a rede foi armada entre o túnel e a mata 

ciliar e na outra, entre o túnel, o rio e uma área aberta. 

 A ferrovia do Bondinho Piracuama é uma atração turística de 

Pindamonhangaba e nas proximidades do bueiro onde se encontra o abrigo 

diurno não foram observados animais de criação que pudessem servir de 

fontes de alimento ao morcego hematófago comum. Porém na região existem 

várias pequenas propriedades que possuem poucos bovinos e equinos de 

subsistência. 
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3.2.13.1. Composição do Agrupamento 21 de Desmodus rotundus 

A sessão de captura noturna no Abrigo Diurno Bueiro Piracuama foi 

realizada em14 de fevereiro de 2013. A observação dos morcegos dentro do 

túnel não permitiu identificar os locais onde se penduravam. As paredes 

irregulares das pedras (Figura 41b) escondiam os morcegos e não permitiram 

observá-los a uma certa distância. A medida que se deslocava dentro do 

bueiro, os morcegos voavam e se afastavam para outros pontos do abrigo. 

Poucas manchas de fezes foram observadas espalhadas pelas paredes 

laterais. Não se observou acúmulos de fezes pretas no chão por causa da água 

fluvial corrente. 

 Entre 18:00 e 23:00h, sete indivíduos de D. rotundus foram capturados 

em apenas uma das redes-de-espera, que estava armada no lado do túnel que 

se abria para o rio e uma área aberta. Dos sete morcegos, duas eram fêmeas 

adultas não grávidas e cinco eram machos, sendo quatro adultos e um jovem. 

Entre os machos adultos apenas dois estavam ativos sexualmente. Nenhum 

indivíduo foi capturado adentrando o bueiro. 

 

3.2.14. Abrigo Diurno Mina Faz. Rennó  

O Abrigo Diurno Mina Faz. Rennó (23°27’59”S 45°46’58”W) está situado 

na Fazenda Irmãos Rennó, no município de Paraibuna, SP. A mina (Figura 

42a), atualmente abandonada, era usada para extração de mica e possuía uma 

abertura com 1,8 m de altura, 1,0 m de largura e 11,0 m de profundidade. Não 

havia água em seu interior. Infelizmente, a presença de acúmulos de fezes e 
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urina de D. rotundus não foi observada, anotada e nem documentada 

fotograficamente. 

Na Fazenda dos Irmãos Rennó, foi encontrado uma outra mina 

abandonada, também para a extração de mica, situada a 800 m de distância da 

primeira. Nessa segunda mina observou-se um pneu queimado (Figura 42b) 

não recentemente e não havia sinais da presença de morcegos. Não foi 

encontrado também carcaças desses animais. 

Uma rede-de-espera foi armada para a captura noturna dos morcegos 

que se abrigavam na mina dos irmãos Rennó. Por volta das 22:00h uma forte 

chuva provocou o encerramento da sessão de captura. 

 A principal atividade econômica da Fazenda Irmãos Rennó é a plantação 

de eucaliptos, existindo apenas alguns bovinos mestiços soltos na fazenda. 

Num exame nesses animais, verificou-se que alguns deles estavam com 

mordeduras recentes de D. rotundus, apesar de não haver reclamações dos 

proprietários. 

 Em 2013, na fazenda do Sr. Imparato havia relatos de ataques de 

morcegos ao seu rebanho bovino nelore de aproximadamente 200 cabeças, 

além de alguns equinos. Como não foram localizados abrigos de D. rotundus 

na Fazenda Imperato, a equipe de trabalho deslocou-se para a Fazenda 

Irmãos Rennó, onde foi localizado a presente mina (Abrigo Diurno Mina Faz. 

Rennó) com o agrupamento 22 de morcegos hematófagos comuns.  

 

3.2.14.1. Composição do Agrupamento 22 de Desmodus rotundus 

A sessão de captura de D. rotundus no Abrigo Diurno Mina Irmãos 

Rennó foi realizada no dia 14 de agosto de 2014. Nesse abrigo foi estimado 

que havia um agrupamento de cerca de 20 morcegos hematófagos comuns. A 

5 m da abertura da mina observou-se um grupo de oito indivíduos pousados 

nas duas paredes verticais a cerca de 1 m do chão, sem contato corporal. Mais 

ao fundo, foi encontrado um grupo de 10 exemplares pendurados no teto, 

formando uma penca compacta com intenso contato corporal. Dois outros 

morcegos estavam separados dessa penca, a cerca de 0,2 m e 0,3 m. 

Entre 18:00 e 22:00h, sete morcegos hematófagos comuns foram 

capturados antes da chuva. Desses sete, três eram fêmeas adultas não 
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grávidas, um era macho adulto ativo sexualmente e três, machos adultos 

inativos. Nenhum indivíduo foi capturado enquanto adentrava esse abrigo. 

 

3.3. Dimorfismo Sexual de Desmodus rotundus do Vale do Paraíba 

As médias e a amplitude de variação (mímina e máxima) das medidas 

de antebraços direito e esquerdo dos indivíduos dos agrupamentos de D. 

rotundus do Vale do Paraíba encontram-se nas Tabelas 7 e 8. Na Tabela 7 

encontram-se as medidas dos indivíduos fêmeas adultas de apenas 15 

agrupamentos, nos quais elas faziam parte. Por outro lado, indivíduos machos 

foram encontrados nos 22 agrupamentos de D. rotundus do Vale do Paraíba 

(Tabela 8) 

 

Tabela 7. Medidas (mínima, média e máxima) de antebraços direito e esquerdo 
de fêmeas adultas de Desmodus rotundus em 15 agrupamentos do Vale do 
Paraíba, entre 2011-2014. 

Fêmeas  Antebraço Direito Antebraço Esquerdo 

Agrupamentos N Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima 

1 34 61,8 65,0 68,4 61,3 64,9 68,5 
2 1 65,9 65,9 65,9 62,6 62,6 62,6 
3 24 62,3 64,5 66,4 62,0 64,4 66,6 
4 4 61,5 64,1 66,8 61,9 64,1 66,1 
9 2 64,5 66,0 67,5 64,7 66,3 67,9 

10 4 62,8 64,0 65,1 63,0 64,2 65,5 
11 4 64,1 65,5 67,5 64,3 65,6 67,7 
12 4 61,0 64,5 66,7 61,4 64,0 64,6 
13 8 62,6 63,5 66,3 62,3 63,5 66,3 
14 12 62,8 65,4 67,4 62,7 65,1 67,5 
15 48 61,5 64,5 68,8 60,8 64,5 68,6 
17 23 61,9 64,1 67,2 62,1 64,2 67,3 
20 4 62,7 64,0 65,2 63,1 64,0 64,9 
21 2 63,0 64,5 65,9 63,1 64,1 65,0 
22 3 64,2 64,9 65,4 64,7 65,0 65,4 

Total (N=15) 177 61,0 64,7 68,8 60,8 64,6 68,6 

 

O teste de normalidade realizado nos valores coletados de antebraço 

revelou distribuição normal dos mesmos em torno da média, sendo esta para 

os machos (n=132) de 61,15±1,59 e para as fêmeas (n=177) de 64,7 ±1,55. O 

teste de comparação dos dados de antebraço entre ambos os sexos confirmou 

o dimorfismo sexual entre machos e fêmeas, sendo o mesmo bastante 

significativo (t = 19,62; g.l=2; p=0,0001).  
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Tabela 8. Medidas (mínima, média e máxima) de antebraços direito e esquerdo 
de machos adultos de Desmodus rotundus em 21 agrupamentos do Vale do 
Paraíba, entre 2011-2014. 

Machos  Antebraço Direito Antebraço Esquerdo 

Agrupamentos N Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima 

1 20 59,2 61,1 63,4 59,2 61,0 63,5 
2 4 59,9 60,6 61,5 58,9 60,7 61,4 
3 12 59,6 61,5 62,9 59,7 61,3 63,6 
4 4 60,0 62,0 65,6 60,8 62,6 66,0 
5 6 60,3 62,3 64,7 60,1 61,6 63,4 
6 2 59,8 60,6 61,3 59,7 60,7 61,6 
7 6 58,5 60,4 61,8 58,8 60,1 61,0 
8 3 60,0 61,2 63,6 60,0 61,3 63,5 
9 4 61,2 61,9 62,7 61,9 62,0 62,3 

11 2 62,7 63,3 63,9 62,1 63,3 64,5 
12 1 63,5 63,5 63,5 61,7 61,7 61,7 
13 6 57,1 60,7 62,5 57,3 60,6 62,5 
14 11 60,1 62,3 65,5 59,9 62,1 64,9 
15 18 58,1 61,1 65,1 58,0 60,7 65,0 
16 6 59,5 60,9 62,4 59,2 61,2 62,3 
17 9 57,0 60,0 62,3 56,8 59,9 62,6 
18 2 59,7 59,9 60,0 59,3 59,9 60,5 
19 3 60,1 60,8 61,4 60,5 60,8 61,3 
20 5 58,9 60,6 61,3 58,7 60,6 61,4 
21 4 61,1 62,2 62,9 61,6 62,4 63,2 
22 4 57,9 60,6 62,6 57,7 60,4 62,6 

Total (N=21) 132 57,1 61,2 65,6 56,8 61,1 66,0 

 

 

NA ACP, o primeiro componente (PC1 - antebraço direito) explicou 

98,02% da relação total observada e o segundo (PC2 - antebraço esquerdo) 

explicou 1,97%, o que indica que a medida de antebraço direito parece ser uma 

variável importante para detectar o dimorfismo sexual (Figura 43).  

Quanto à abundância dos agrupamentos, no geral resultaram em uma 

média de 11 machos e seis fêmeas. Quando realizada a comparação da 

abundância de machos e fêmeas entre os agrupamentos, segundo o teste de 

Student (t), a diferença não foi significativa (t = -0,4966; gl= 35; p>0,05).  

A análise de regressão linear entre o comprimento do antebraço de 

machos e agrupamentos com baixa abundância fêmeas (n>9) revelou uma 

associação decrescente bem como não significativa (F=1,4366; p =0,6031) – 

(Figura 44a). Mas em agrupamentos com mais de nove fêmeas, a analise 

constatou uma relação crescente, onde o coeficiente de determinação ajustado 

(R2), indicou que 20,59% da variação no antebraço poderia ser explicada pela 

variável preditiva (aumento do número de fêmeas) (Figura 44b). Outra 

possibilidade testada seria a presença de mais de sete machos no 
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agrupamento, a qual indicou 38% de influência no tamanho do antebraço 

(Figura 44c). Contudo, todos os valores de R2 foram baixos para assegurar 

qualquer influência, devendo haver outros fatores atuando como preditores do 

aumento no tamanho do antebraço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Análise dos Componentes Principais (PCA) destacando a priori 
os grupos sexuais e os componentes de maior contribuição, sendo o 
componente 1 as medidas do antebraço direito, enquanto que o 
Componente 2, as medidas do antebraço esquerdo. 

 

 

3.4. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Vale do Paraíba 

No presente estudo considerou-se como lesões corporais as perfurações 

nas membranas alares e interfemural, os cortes na pele, mutilações 

representadas por ausência de pequenas partes do corpo, principalmente das 

orelhas e cicatrizes de ferimentos não recentes. Essas lesões foram 

consideradas como resultado de encontros agonísticos interespecífico ou 

intraespecífico ou ainda consequência de predação. Algumas lesões podem 

ser consequência de acidentes durante o voo ou mesmo enquanto nos abrigos. 

Como não se conhece estudos sobre essas lesões acidentais e sua frequência, 

está sendo desconsiderada sua ocorrência, supondo que não tenham um papel 

epidemiológico na transmissão da raiva.  

 

 

Machos 

Fêmeas 
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Figura 44. Analise de regressão entre a abundância de machos e a presença de 

fêmeas em agrupamentos com menos de nove fêmeas (a), em agrupamentos com 

mais de nove fêmeas (b) e agrupamentos com presença de mais de sete machos (c). 
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 As lesões corporais 

encontradas em D. rotundus foram 

provocadas por mordidas aplicadas 

com os dentes incisivos superiores e 

os caninos superiores e inferiores 

(Figura 45). Os incisivos superiores em 

forma côncava e cortante foram 

projetados para retirar pedaços da pele 

de sua fonte de alimento, durante o 

processo alimentar. Contudo, podem 

ser usados também como mecanismo de defesa, no qual, ao morder, o 

morcego tenta retirar parte do corpo de seus oponentes (Figura 46). Segundo 

Fenton (1992), esses incisivos superiores desenvolvidos estão inseridos em um 

osso premaxilar robusto e forte que permite ao morcego aplicar mordidas 

eficientes para retirar pedaços da pele de seus oponentes e de hospedeiros. As 

mordeduras defensivas ou agressivas de D. rotundus geralmente envolvem os 

dentes caninos também, além dos grandes incisivos superiores, e podem ser 

mordeduras laterais (envolvendo os caninos superior e inferior de um dos 

lados) e frontais (envolvendo somente os caninos inferiores). As mordeduras 

alimentares envolvem basicamente os dois incisivos superiores (Figura 47). 

Ausência de pedaços de pele é mais frequentemente observado no pavilhão 

auditivo. Em um levantamento rápido nas fotos da cara de D. rotundus que 

aparecem no Google (https//www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=imagens%20desmodus%20desmodus) no 

dia 24 de janeiro de 2015 (17:00 às 22:30h) verificou-se que de 20 fotos 

postadas no Google, 14 (70%) apresentaram algum tipo de lesão facial, seja 

nas orelhas ou na folha nasal (Figura 48). 
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Nos itens a seguir apresentaremos as lesões corporais observadas nos 

indivíduos de D. rotundus capturados na região do Vale do Paraíba. 

 

3.4.1. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 1  

O agrupamento 1 no Abrigo Diurno Mina Faz. Delta Um era constituído 

por 61 indivíduos, dos quais 35 (57,4%) apresentaram algum tipo de lesão 

corporal (Tabela 9). Nesta tabela estão discriminadas as lesões por região 

corporal, sexo e condição reprodutiva. 

 

Tabela 9. Lesões corporais em indivíduos de D. rotundus do Agrupamento 1 do Abrigo 

Diurno Mina Faz. Delta Um. Estão discriminadas as lesões por região do corpo, sexo e 

estado reprodutivo. 

 Total1 Face Orelha Membrana Membro  

  N (%) N (%) N (%) N (%)  

Fêmea (N=20) 38 - 11 13 2  

  Jovem (N=1)  - - 1 -  

  Adulta (N=19)  - 11 12 2  

    Grávida  - - 1 -  

    Não Grávida  - 11 11 2  

    Lactação  - - - -  

Macho (N=15) 23 - 9 12 -  

  Jovem  - - 1 -  

  Adulto  - 9 11   

    Ativo  - 7 7 -  

    Inativo  - 2 4 -  

Total (N=35) 61 - 20 25 2  

1Total de fêmeas e de machos do agrupamento, independentemente de estar 

lesionado. 

 

 

3.4.2. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 2  

O agrupamento 2 do Abrigo Diurno Mina Faz. Delta Um continha cinco 

indivíduos (quatro machos adultos inativos e uma fêmea lactante) e todos 

apresentaram lesões somente nas membranas alares.  
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3.4.3. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 3 

O agrupamento 3 do Abrigo Diurno Mina Faz. Delta Um era constituído 

por 41 morcegos, dos quais 38 (92,7%) apresentaram algum tipo de lesão 

corporal (Tabela 10).  

 

3.4.4. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 4  

O agrupamento 4 do Abrigo Diurno Casa Faz. Santa Hilda continha oito 

morcegos, sendo quatro fêmeas adultas não grávidas, dois machos adultos 

ativos sexualmente e dois machos inativos. Dos oito, quatro (50%) 

apresentaram algum tipo de lesão corporal. Duas fêmeas adultas não grávidas 

e dois machos adultos e ativos sexualmente apresentaram lesões nas 

membranas alares, ao passo que um desses machos ativos apresentou 

também uma lesão no pavilhão auditivo. 

 

Tabela 10. Lesões corporais em indivíduos de D. rotundus do Agrupamento 2 do Abrigo 

Diurno Mina Faz. Delta Um. Estão discriminadas as lesões por região do corpo, sexo e 

estado reprodutivo. 

 Total1 Face Orelha Membrana Membro  

  N (%) N (%) N (%) N (%)  

Fêmea (N=24) 26 - 5 22 -  

  Jovem  - - 2 -  

  Adulta  - 5 20 -  

Grávida  - 2 6 -  

    Não Grávida  - 3 14 -  

Lactante  - - - -  

Macho (N=14) 15 1 1 13 -  

  Jovem  - - 2 -  

  Adulto  1 1 11 -  

Ativo  1 1 5 -  

Inativo  - - 6 -  

Total (N=38) 41 1 6 35 -  

1Total de fêmeas e de machos do agrupamento independentemente de estar 
lesionado. 
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3.4.5. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 5 

No agrupamento 5 do mesmo Abrigo Diurno Casa Faz. Santa Hilda 

foram coletados sete machos, sendo seis adultos e um jovem. Encontrou-se 

lesões na região das membranas em dois machos adultos em atividade sexual 

e em um macho jovem. 

 

3.4.6. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 6  

O agrupamento 6, que utilizava o mesmo Abrigo Diurno Casa Faz. Santa 

Hilda que os agrupamentos 4 e 5, continha apenas dois machos adultos 

inativos sexualmente e ambos apresentaram lesões corporais apenas nas 

membranas alares. 

 

3.4.7. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 7  

O agrupamento 7, que utilizou o mesmo abrigo que os três 

agrupamentos anteriores, era composto por seis machos adultos, sendo três 

ativos e três inativos sexualmente. As lesões corporais foram observadas em 

cinco machos (83,3%), sendo dois machos adultos ativos com lesões nas 

orelhas e três inativos com lesões nas membranas alares. 

 

3.4.8. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 8 

No agrupamento 8, também do Abrigo Diurno Casa Faz. Santa Hilda, 

foram coletados somente três machos adultos inativos sexualmente e dois 

deles (66,7%) apresentaram lesões nas membranas alares.  

 

3.4.9. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 9 

O agrupamento 9 estava no Abrigo Diurno Poço Sítio Paraíso e era 

composto por seis indivíduos, sendo um macho adulto ativo sexualmente, três 

machos adultos inativos, uma fêmea grávida e uma fêmea não grávida. 

Sobre as lesões corporais, uma fêmea adulta não grávida e dois machos 

inativos apresentaram lesões nas membranas alares, um desses machos tinha 

também uma lesão em uma das falanges da asa. Um macho ativo sexualmente 

apresentou uma lesão na orelha. 
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3.4.10. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 

10 

Do agrupamento 10, que também utilizou o mesmo Abrigo Diurno Poço 

Sítio Paraíso, foram coletadas três fêmeas adultas grávidas e uma fêmea 

adulta não grávida e todas elas apresentaram lesões nas membranas alares. 

 

3.4.11. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 

11 

O agrupamento 11 utilizou o Abrigo Diurno Casa Faz. Gomeatinga e era 

composto por seis morcegos, dos quais quatro eram fêmeas adultas não 

grávidas e dois machos adultos inativos sexualmente. Dos seis, cinco (83,3%) 

apresentaram lesões corporais e todas ocorreram nas membranas alares e/ou 

no uropatágio. Apenas uma fêmea não grávida não apresentou lesões. 

 

3.4.12. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 

12 

O agrupamento 12 do Abrigo Diurno Casa Sítio Galvão continha sete 

morcegos, sendo três fêmeas adultas não grávidas, uma fêmea adulta lactante 

e duas fêmeas jovens, além de um macho adulto inativo sexualmente. Dos 

sete, seis (85,7%), todas fêmeas, apresentaram lesões corporais. Uma fêmea 

jovem tinha uma lesão no pavilhão auditivo, três fêmeas não grávidas, uma 

lactante e uma jovem apresentaram lesões nas membranas alares. 

 

3.4.13. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 

13 

O agrupamento 13 utilizava também o Abrigo Diurno Casa Sítio Galvão 

e continha 16 morcegos dos quais duas eram fêmeas adultas grávidas, seis 

eram fêmeas adultas não grávidas, uma fêmea jovem, seis machos adultos 

ativos sexualmente e um macho jovem. Do total, 13 (81,3%) apresentaram um 

ou mais tipos de lesão corporal. Na Tabela 11 estão discriminadas as lesões 

por região corporal, sexo e condição reprodutiva dos morcegos do 

agrupamento 13. 
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3.4.14. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 

14 

Do agrupamento 14, encontrado no Abrigo Diurno Túnel Fibria-CP, 

foram coletados 25 morcegos, sendo 12 fêmeas adultas não grávidas, seis 

machos adultos ativos sexualmente, cinco machos adultos inativos e dois 

machos jovens. Dos 25, 13 (52%) apresentaram lesões corporais 

aparentemente causadas por algum tipo de interação agonística. As lesões 

foram observadas mais em indivíduos adultos do sexo masculino (N=8, 61,5%), 

principalmente naqueles que se encontravam inativos sexualmente (Tabela 

12). 

 

 

Tabela 11. Lesões corporais em indivíduos de D. rotundus do Agrupamento 13 do Abrigo 

Diurno Casa Sítio Galvão. Estão discriminadas as lesões por região do corpo, sexo e 

estado reprodutivo. 

 Total1 Face Orelha Membrana Membro  

  N (%) N (%) N (%) N (%)  

Fêmea (N=6) 9 - 1 6 -  

  Jovem  - - - -  

  Adulta  - 1 6 -  

Grávida  - - 2 -  

Não Grávida  - 1 4 -  

    Lactante  - - - -  

Macho (N=7) 7 - 1 6 3  

  Jovem  - - 1 -  

  Adulto  - 1 5 3  

Ativo  - 1 5 3  

Inativo  - - - -  

Total (N=13) 16 - 2 12 3  

1Total de fêmeas e de machos do agrupamento independentemente de estar 
lesionado. 
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Tabela 12. Lesões corporais em indivíduos de D. rotundus do Agrupamento 14 do Abrigo 

Diurno Túnel Fibria-CP. Estão discriminadas as lesões por região do corpo, sexo e 

estado reprodutivo. 

 Total1 Face Orelha Membrana Membro  

  N (%) N (%) N (%) N (%)  

Fêmea (N=5) 12 - 1 5 -  

  Jovem  - - - -  

  Adulta  - 1 5 -  

Grávida  - - - -  

    Não Grávida  - 1 5 -  

    Lactante  - - - -  

Macho (N=8) 13 - - 8 -  

  Jovem  - - - -  

  Adulto  - - 8 -  

Ativo  - - 3 -  

 Inativo  - - 5 -  

Total (N=13) 25 - 1 13 -  

1Total de fêmeas e de machos do agrupamento independentemente de estar 
lesionado. 
 

 

3.4.15. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 

15 

O agrupamento 15 do Abrigo Diurno Casa Faz. João Bento continha 79 

morcegos, sendo quatro fêmeas adultas grávidas, 44 fêmeas adultas não 

grávidas, sete fêmeas jovens, oito machos adultos ativos sexualmente, 10 

machos adultos inativos e seis machos jovens. Dos 79, 69 (87,3%) 

apresentaram algum tipo de lesão corporal, com mais frequência as fêmeas 

(N=47; 68,1%). Nos indivíduos sem lesões estavam principalmente fêmeas 

adultas e jovens (80%). As lesões corporais mais frequentes foram as 

perfurações nas membranas alares e/ou interfemurais, com 66 (83,5%) dos 

morcegos apresentando algum tipo de perfuração nas membranas (Tabela 13). 
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Tabela 13. Lesões corporais em indivíduos de D. rotundus do Agrupamento 15 do Abrigo 

Diurno Casa Faz. João Bento. Estão discriminadas as lesões por região do corpo, sexo e 

estado reprodutivo. 

 Total1 Face Orelha Membrana Membro  

  N (%) N (%) N (%) N (%)  

Fêmea (N=47) 55 - 14 44 -  

  Jovem  - 1 5 -  

  Adulta  - 13 39 -  

    Grávida  - 1 4 -  

    Não Grávida  - 12 35 -  

    Lactante  - - - -  

Macho (N=22) 24 - 5 22 -  

  Jovem  - - 5 -  

  Adulto  - 5 17 -  

   Ativo  - 4 8 -  

    Inativo  - 1 9 -  

Total (N=69) 79 - 19 66 -  

1Total de fêmeas e de machos do agrupamento independentemente de estar 
lesionado. 
 

 

 

3.4.16. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 

16 

O agrupamento 16 do Abrigo Diurno Bueiro Anhanguera tinha apenas 

seis machos adultos ativos sexualmente. No exame dos indivíduos verificou-se 

que todos os seis machos apresentavam lesões nas orelhas, enquanto que 

quatro apresentavam também lesões nas membranas alares (Tabela 14). 
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Tabela 14. Lesões corporais em indivíduos de D. rotundus do Agrupamento 16 do Abrigo 

Diurno Bueiro Anhanguera. Estão discriminadas as lesões por região do corpo, sexo e 

estado reprodutivo. 

 Total1 Face Orelha Membrana Membro  

  N (%) N (%) N (%) N (%)  

Macho (N=6) 6 - 6 4 -  

  Jovem  - - - -  

  Adulto  - 6 4 -  

Ativo  - 6 4 -  

Inativo  - - - -  

Total (N=6) 6 - 6 4 -  

1Total de machos do agrupamento independentemente de estar lesionado. 
 

3.4.17. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 

17 

O agrupamento 17 do Abrigo Diurno Gruta Sítio das Antas apresentou 

34 morcegos, sendo 25 fêmeas uma fêmea adulta grávida, 18 fêmeas adultas 

não grávidas, quatro fêmeas adultas em lactação, duas fêmeas jovens e nove 

machos adultos inativos sexualmente. Dos 34, 26 (76,5%) apresentaram um ou 

mais tipos de lesão corporal, principalmente em fêmeas (N=19; 73,1%). As 

lesões ocorreram principalmente nas membranas alares (88,5%) (Tabela 15).  

 

3.4.18. Lesões Corporais em D. rotundus do Agrupamento 18  

Do agrupamento 18 do Abrigo Diurno Mina João Souza foram coletados 

dois morcegos machos inativos sexualmente. Um deles apresentou apenas 

uma lesão na orelha e o outro tinha uma lesão na orelha e na membrana alar.  

 

3.4.19. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 

19  

Do agrupamento 19 do Abrigo Diurno Bueiro Carvalho Pinto coletou-se 

três machos adultos ativos sexualmente. Um deles não apresentou nenhum 

tipo de lesão corporal. Um outro macho tinha uma lesão (cicatriz) somente na 

membrana alar. Finalmente o outro macho apresentou lesões na orelha e na 

membrana alar.  
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Tabela 15. Lesões corporais em indivíduos de D. rotundus do Agrupamento 17 do Abrigo 

Diurno Gruta Sítio das Antas. Estão discriminadas as lesões por região do corpo, sexo e 

estado reprodutivo. 

 Total1 Face Orelha Membrana Membro  

  N (%) N (%) N (%) N (%)  

Fêmea (N=19) 25 - 8 17 -  

  Jovem  - -  -  

  Adulta  - 8 17 -  

Grávida  - - - -  

    Não Grávida  - 7 14 -  

    Lactante  - 1 3 -  

Macho (N=7) 9 - 2 6 -  

  Jovem  - - - -  

  Adulto  - 2 6 -  

Ativo  - - - -  

Inativo  - 2 6 -  

Total (N=26) 34 - 10 23 -  

1Total de fêmeas e de machos do agrupamento independentemente de estar 
lesionado. 
 

 

3.4.20. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 

20 

Do agrupamento 20 do Abrigo Diurno Erosão Sítio Resende foram 

coletados nove morcegos, sendo três fêmeas adultas não grávidas, uma fêmea 

lactante, quatro machos adultos ativos sexualmente e um macho adulto inativo. 

Dos nove, sete (77,8%) apresentaram lesões corporais, principalmente em 

machos (57,1%) e todos os quatros estavam ativos sexualmente (Tabela 16). 

 

3.4.21. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 

21  

O agrupamento 21 utilizava o Abrigo Diurno Bueiro Piracuama e sete 

morcegos foram coletados, sendo duas fêmeas adultas não grávidas, três 

machos ativos sexualmente e um macho inativo e um jovem macho. Dos sete, 

seis (85,7%) apresentaram lesões corporais principalmente os indivíduos 
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machos (N=5; 83,3%). Todos os seis indivíduos possuíam lesões nas 

membranas alares. Um dos machos apresentava muitas pequenas lesões nas 

membranas alares. 

 

Tabela 16. Lesões corporais em indivíduos de D. rotundus do Agrupamento 20 do Abrigo 

Diurno Erosão Sítio Resende. Estão discriminadas as lesões por região do corpo, sexo e 

estado reprodutivo. 

 Total1 Face Orelha Membrana Membro  

  N (%) N (%) N (%) N (%)  

Fêmea (N=3) 4 - 2 1 -  

  Jovem  - - - -  

  Adulta  - 2 1 -  

Grávida  - - - -  

    Não Grávida  - 1 1 -  

Lactante  - 1 - -  

Macho (N=4) 5 - 4 2 -  

  Jovem  - - - -  

  Adulto  - 4 2 -  

Ativo  - 4 2 -  

Inativo  - - - -  

Total (N=7) 9 - 6 3 -  

1Total de fêmeas e de machos do agrupamento independentemente de estar 
lesionado. 
 

 

3.4.22. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Agrupamento 

22 

Do agrupamento 22 do Abrigo Diurno Mina Faz. Irmãos Rennó foram 

coletados sete indivíduos dos quais três fêmeas adultas não grávidas, um 

macho adulto ativo sexualmente e três machos adultos inativos. Todos os sete 

morcegos apresentaram lesões corporais, um macho inativo tinha uma lesão 

na orelha e outras nas membranas alares. Nos outros seis, as lesões foram 

observadas somente nas membranas. 
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 3.4.23. Lesões Corporais em Desmodus rotundus nos 22 

Agrupamentos do Vale do Paraíba 

 Dos 344 indivíduos de D. rotundus capturados em seis municípios do 

Vale do Paraíba, 263 (76,5%) apresentaram um ou mais tipos de lesões 

corporais, principalmente nas membranas alares e/ou uropatágio (88,6%) 

(Tabelas 17, 18, 19) (Figura 49). Contudo, lesões mais marcantes e visíveis 

são aquelas localizadas na cabeça, principalmente nas orelhas (Figura 50).  

 

 

Tabela 17 - Lesões, por região corporal, por sexo e por condição reprodutiva, no total de 

morcegos hematófagos comuns analisados, capturados em 14 abrigos diurnos, num total 

de 22 agrupamentos no período de 2011 a 2014. 

 Total1 Face Orelha Membrana Membro Total 

  N (%) N (%) N (%) N (%)  

Fêmea 195 - 43 128 2 145 

  Jovem  - 2 9 -  

  Adulta  - 41 119 2  

    Grávida  - 3 16 -  

    Não Grávida  - 36 98 2  

    Lactante  - 2 5 0  

Macho 149 1 35 106 4 119 

  Jovem  - - 11 -  

  Adulto  1 35 95 4  

    Ativo  1 28 44 3  

    Inativo  - 7 51 1  

Total 344      

1Total de fêmeas e de machos do agrupamento independentemente de estar lesionado. 
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Tabela 18 - Frequência de ocorrência (%) das lesões corporais em indivíduos de Desmodus 

rotundus na região do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, capturados entre 2011 e 2014. 

Os dados estão separados por sexo, idade e condição reprodutiva.  

Sexo/Idade/Cond. Repr. Sem lesão-N (%) Com lesão-N (%) Total-N (%) 

Fêmeas Jovens 8 (44,4%) 10 (55,6%) 18 (9,2%) 

Fêmeas Grávidas 5 (22,7%) 17 (77,3%) 22 (11,2%) 

Fêmeas Não Grávidas 37 (23,9%) 118 (76,1%) 155 (79,5%) 

Total de Fêmeas 50 (25,6%) 145 (74,4%) 195 (56,7%) 

Machos Jovens 6 (35,2%) 11 (64,8%) 17 (11,4%) 

Machos ativos 10 (15,2%) 56 (84,8%) 66 (44,3%) 

Machos inativos 14 (21,2%) 52 (78,8%) 66 (44,3%) 

Total de Machos 30 (20,1%) 119 (79,9%) 149 (43,3%) 

Total Geral 80 (23,3%) 264 (76,7%) 344 

 

 

 

 

Tabela 19 - Frequência de ocorrência (%) das lesões corporais em indivíduos de D. rotundus 

(N=344) na região do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, capturados entre 2011 e 2014. Os 

dados estão separados por sexo e região do corpo lesionada.  

 Face (%) Orelhas 

(%) 

Membranas 

(%) 

Membros 

(%) 

Total lesões 

(%) 

Total 

Fêmeas - 43(22,1%) 128(65,6%) 2(1,0%) 173(88,7%) 195 

Machos 1(0,7%) 35(23,5%) 106(71,1%) 4(2,7%) 146(98,0%) 149 

Total 1(0,3%) 78(22,7%) 234(68,0%) 6(1,7%) 319(92,7%) 344 
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 3.4.23.1. Análise Quantitativa das Lesões Corporais em Fêmeas de 

Desmodus rotundus do Vale do Paraíba 

 

 Para fazer análise de qui-quadrado dos dados sobre as fêmeas de D. 

rotundus foram agrupados na Tabela 20.  
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Tabela 20. Número de fêmeas de D. rotundus do Vale do Paraíba distribuídas de acordo 
com as categorias de idade e lesão capturadas de 2011 a 2014 em diferentes 
agrupamentos. 

Fêmeas Lesão Orelha Lesão Membrana Membros Total 

Jovem 2 9 0 11 

Adulta 41 119 2 162 

  Grávida 3 16 0 19 

  Não grávida 36 98 2 136 

  Lactante 2 5 0 7 

Total 84 247 4 335 
 

    

 

 

A Tabela 20 mostra o número de fêmeas de D. rotundus para as 

variáveis, idade, categorizada em jovem e adulta, estado reprodutivo, 

categorizada em grávida, não grávida e lactante para fêmeas que 

apresentaram lesão de orelha, de membrana e/ou uropatágio e membros, 

coletadas em diferentes agrupamentos de 2011 a 2014 no Vale do Paraíba. O 

maior número de fêmeas (N=162) com lesão foi observado na fase adulta 

sendo que 136 eram não grávidas. Dessas, 98 apresentaram lesão de 

membrana e 36 lesões de orelha. Apenas 19 fêmeas foram registradas 

grávidas com lesão sendo que, 16 dessas lesões foram de membrana e três de 

orelha, nenhuma apresentou lesão de membro. Foram observadas apenas 11 

fêmeas jovens com lesão sendo que nove dessas foram registradas para 

membrana e duas para orelha. O menor número de fêmeas, sete, foi registrado 

para as lactantes sendo que cinco apresentaram lesão de membrana e duas, 

lesão de orelha. A análise de qui-quadrado para as variáveis supracitadas ao 

nível de 5% (α = 0,05), 8 graus de liberdade, revelou-se não significante (X² 

observado = 1,95; X² crítico = 15,51; p˃0.05). A análise estatística não mostrou 

significância para ocorrência de lesões entre fêmeas jovens (11) e adultas 

(162). Isso também ocorreu, quando se analisou os diferentes estados 

reprodutivos das fêmeas adultas. 

Quando se retirou o número de fêmeas adultas com as diferentes 

lesões, da tabela 18 e, portanto, da análise, a linha que corresponde aos 

valores marginais da tabela, total nas colunas e total nas linhas evidentemente 

se modificaram, todavia os resultados registrados para a análise continuaram 
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não significantes (p ˃ 0,05). O valor de qui-quadrado observado foi de (X² 

observado = 1,985; 6 g.l e X² crítico = 16,92).  

Também não foi observada estatística significante (p˃0,05) para o teste 

do qui-quadrado (X²) quando se comparou o número de fêmeas jovens com 

adultas de D. rotundus com relação aos tipos de lesões e tão pouco adultas, 

grávidas, não grávidas e lactantes para as mesmas lesões. Os resultados para 

essas associações ao nível de 5% (α=0,05) foram respectivamente: 

(X²observado=0,44; 2 g.l; X²crítico=5,99), (X²observado=1,504; 4 g.l; X² crítico=9,49). 

 

 3.4.23.2. Análise Quantitativa das Lesões Corporais em Machos de 

Desmodus rotundus do Vale do Paraíba 

 

 Para fazer análise de qui-quadrado dos dados sobre os machos de D. 

rotundus foram agrupados na Tabela 21. 

 

Tabela 21. Número de machos de D. rotundus, distribuídos de acordo com as 
categorias de idade e lesão, capturados entre 2011 e 2014 no Vale do Paraíba. 

Machos lesão orelha lesão membrana membro face total 

Jovem 0 11 0 0 11 

Adulto 35 95 4 1 135 

Ativo 28 44 3 1 76 

Inativo 7 51 1 0 59 

Total 70 201 8 2 281 

 

 

A Tabela 21 mostra o número de machos de D. rotundus, jovens e 

adultos (ativos e inativos) com lesões de orelha, membrana e/ou uropatágio, 

membro e face. Observa-se que dos 135 adultos 76 estavam ativos na época 

em que foram coletados. Desses, 44 apresentaram lesão de membranas alares 

e/ou uropatágio, 28 apresentaram lesão de orelha e apenas três tinham lesão 

em membros e um na face. Dos adultos inativos a maioria, 51 apresentou lesão 

de membrana e /ou uropágio, e apenas, sete e um apresentaram 

respectivamente lesão de orelha e membro. Todos os 11 jovens foram 

registrados com lesão de membrana e/ou uropatágio.  

Diferentemente dos resultados registrados para as fêmeas de D. 

rotundus a análise de qui-quadrado revelou que as associações entre o número 
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de machos registrados, na Tabela 21, para as variáveis de idade, estado 

reprodutivo e lesões foram significantes (p<0,05) no nível de 5% (α=0,05) com 

(X²observado = 18,06; 9 g.l; X² crítico=16,92). A análise estatística mostrou que há 

diferenças significantes entre o número de machos para as variáveis idade, 

estado reprodutivo e lesões. Mesmo com exclusões de diferentes 

categorizações, as análises continuaram significativas. Contudo quando foram 

analisadas apenas as variáveis jovem e adulto, não houve significância. 

Com a análise de resíduos constatou-se que a menor ocorrência de 

lesão nas membranas para machos adultos ativos de D. rotundus (44 

indivíduos = frequência observada contra 54,36 = frequência esperada) com 

(Zres = -3,08) foi a medida de maior probabilidade para a diferença significante 

do teste de qui-quadrado. Outras caselas com importância probabilística na 

interpretação do teste de qui-quadrado foram constadas para o maior número 

de machos adultos inativos, 59 exemplares = frequência observada contra 42,2 

exemplares de frequência esperada com (Zres = 2,85) seguido de 28 machos 

adultos ativos igual a frequência observada contra 18,9 exemplares registrados 

para a frequência esperada com (Zres = 2.81). 

Retirando-se da Tabela 21 a variável adulto e posteriormente jovens e 

adultos, portanto, com alteração na soma, nos dois casos dos totais das 

colunas e linhas, as associações entre as variáveis continuaram significantes 

com (p<0,05) no nível de 5%, respectivamente, registrou-se (X²observado=18,32; 

6 g.l; X²crítico=12,59) para as associações entre machos, ativos e inativos e os 

diferentes tipos de lesões e (X² observado=13,456; 3g.l; X²crítico=7,82) para 

associações entre as variáveis adultos ativos e inativos e lesões em suas 

diferentes categorias.  

Análise de resíduos revelou que na comparação de machos de D. 

rotundus, jovens, e adultos ativos e inativos a medida de maior importância 

probabilística na significância de qui-quadrado também foi a falta de 

ocorrências, Zres inferior a -1,96, registrada para a comparação de 44 

exemplares de machos ativos de D. rotundus com lesão de membranas, 

frequência observada, contra 55,2 exemplares, frequência esperada com 

(Zres= -4,15). O excesso de ocorrências, Zres˃1,96 obtido para machos ativos 

de D. rotundus com lesão de orelha teria sido a segunda medida de maior 

importância (Zres = 3,79) para o resultado significativo do teste de qui-
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quadrado. Na terceira posição foi observada para os 51 machos inativos com 

lesão de membranas, cuja frequência observada de 51 exemplares contra a 

esperada de 42,8 resultou em Zres=3,09. 

Quanto à comparação dos resíduos para os machos adultos de D. 

rotundus, ativos e inativos, associados com lesões de orelha, membrana e 

membro, praticamente, o mesmo padrão supracitado foi observado. Ou seja, a 

falta de ocorrências (Zres= -3,60) entre as frequências observadas e esperadas 

respectivamente, (44 e 53,4), para os machos ativos com lesão de membrana 

foi o grande responsável pelo resultado significante de qui-quadrado. Todavia, 

dessa vez o segundo maior excesso de ocorrências (Zres= 3.60) foi registrado 

para machos inativos com lesão de membrana na comparação das frequências 

observada e esperada, respectivamente (51 e 41,5). Foi registrado (Zres= 3,28) 

para os 28 machos ativos com lesão de orelha, cujas frequências observada e 

esperada foram respectivamente de 28 e 19,7. 

Contudo, não foram significantes (p˃0.05) as associações entre jovens e 

adultos e as diferentes categorias das lesões (X²observado=4,49; 3 g.l; 

X²crítico=7,82). 

 
 

 

3.5. Exame Laboratorial de Raiva em Desmodus rotundus do Vale 

do Paraíba 

 

Entre 2011 e 2014 foram capturados no presente estudo 344 indivíduos 

de D. rotundus em seis municípios do Vale do Paraíba, SP. Destes, 310 

indivíduos (90,1%) foram submetidos a exame laboratorial de raiva 

(Imunofluorescência Direta e Prova Biológica) no CCZ/SP (Tabela 22). Do 

restante (9,9%), o material foi perdido por problemas de conservação, 

principalmente em 2011 e 2013.  
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Tabela 22 - Indivíduos de D. rotundus capturados entre 2011 e 2014 no Vale do 

Paraíba, SP, submetidos a exame laboratorial de raiva no CCZ/SP. 

 Jovem Grávida Não 
Grávida 

Lactante Macho 
Ativo 

Macho 
Inativo 

Total 

Fêmea        

   2011 4 4 36 - - - 44 

   2012 9 4 59 1 - - 73 

   2013 2 4 19 5 - - 30 

   2014 3 10 25 - - - 38 

Total 18 22 139 6 - - 185 

Macho        

   2011 3 - - - 16 12 31 

   2012 9 - - - 18 20 47 

   2013 - - - - 3 18 21 

   2014 4 - - - 13 9 26 

Total 16 - - - 50 59 125 

Total 34 22 139 6 50 59 310 

(%) 11,0 7,1 44,9 1,9 16,1 19,0  

 

 

 A maior parte das amostras foi tirada de indivíduos fêmeas (N= 185) 

(59,7%), principalmente daquelas adultas que não estavam grávidas (N=139) 

(83,2%). O material dos machos representou 40,3% (N=125) do total das 

amostras e foi retirado principalmente de indivíduos adultos (N=109). Em 

relação ao seu estado reprodutivo, a proporção foi semelhante, com 54,1% 

(N=59) em estado inativo e 45,9% (N=50) em atividade sexual. 

 Apesar dessa diversidade de estados de desenvolvimento ontogenético, 

reprodutivo e sexual dos indivíduos de D. rotundus do Vale do Paraíba, o 

exame laboratorial de raiva foi negativo para as 310 amostras analisadas. 

 

3.6. Sorologia Antirrábica dos Indivíduos de Desmodus rotundus 

dos Agrupamentos do Vale do Paraíba 

 

 O exame sorológico das amostras sanguíneas de D. rotundus dos 

agrupamentos estudados nos seis municípios do Vale do Paraíba foi realizado 

no CCZ/SP entre 2011 e 2014. Contudo, não foi possível realizar exames nos 

indivíduos de seis (6, 7, 11, 16, 20 e 21) dos 22 agrupamentos do presente 

estudo. As sorologias dos outros 16 agrupamentos encontram-se abaixo. 
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3.6.1. Sorologia Antirrábica no Agrupamento 1 de Desmodus 

rotundus 

No abrigo diurno Mina Faz. Delta Um capturamos o agrupamento 1, 

composto por 61 morcegos hematófagos comuns. Nas Tabelas 23 e 24 estão 

os resultados da sorologia antirrábica respectivamente das 38 fêmeas e 23 

machos desse agrupamento, segundo idade e estado reprodutivo.  

A análise sorológica do sangue mostrou que todos os exemplares desse 

abrigo tiveram contato com o vírus da raiva, mas apenas dois apresentaram 

titulação acima do ponto de corte (maior ou igual a 0,50 UI/ml), representando 

3,3% do total. 

 

 

3.6.2. Sorologia Antirrábica no Agrupamento 2 de Desmodus 

rotundus 

No abrigo diurno Mina Faz. Delta Um capturamos o agrupamento 2, 

composto por cinco morcegos hematófagos comuns. Na Tabela 25 estão os 

resultados da sorologia antirrábica de quatro machos e uma fêmea desse 

agrupamento, segundo idade e estado reprodutivo.  

Os morcegos desse agrupamento não apresentaram titulação acima do 

ponto de corte. 

 

 

3.6.3. Sorologia Antirrábica no Agrupamento 3 de Desmodus 

rotundus 

No abrigo diurno Mina Faz. Delta Um capturamos o agrupamento 3, 

composto por 41 morcegos hematófagos comuns. Nas Tabelas 26 e 27 estão 

os resultados da sorologia antirrábica de, respectivamente, 25 indivíduos 

fêmeas e 13 machos desse agrupamento, segundo idade e estado reprodutivo. 

Não foi possível obter soro sanguíneo de uma fêmea e de dois machos.  

A prevalência nesse agrupamento foi de 26,3 %. 
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Tabela 23 – Sorologia antirrábica dos 38 indivíduos fêmeas 

de D. rotundus do Agrupamento 1 encontrado no Abrigo 

Diurno Mina Faz. Delta Um. Os dados estão separados por 

estágio de desenvolvimento e estado reprodutivo. 

Idade Estado Reprodutivo Sorologia 

Jovem - <0,11 

Adulta Grávida <0,11 

Adulta Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Não Grávida <0,11 

Adulta Grávida 0,11 

Adulta Não Grávida 0,11 

Adulta Não Grávida 0,11 

Adulta Não Grávida 0,11 

Adulta Não Grávida 0,11 

Adulta Não Grávida 0,16 

Adulta Não Grávida 0,16 

Jovem Não Grávida 0,22 

Adulta Não Grávida 0,22 

Adulta Não Grávida 0,22 

Jovem - 0,33 

Adulta Não Grávida 0,33 

Jovem - 0,66 
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Tabela 24 – Sorologia antirrábica dos 23 indivíduos machos de D. 

rotundus do Agrupamento 1 encontrado no Abrigo Diurno Mina Faz. 

Delta Um. Os dados estão separados por estágio de desenvolvimento 

e estado reprodutivo. 

Idade Estado Reprodutivo Sorologia 

Jovem - <0,11 

Adulto Ativo <0,11 

Adulto Ativo <0,11 

Adulto Ativo <0,11 

Adulto Ativo <0,11 

Adulto Ativo <0,11 

Adulto Ativo <0,11 

Adulto Ativo <0,11 

Adulto Ativo <0,11 

Adulto Ativo <0,11 

Adulto Ativo <0,11 

Adulto Ativo <0,11 

Adulto Inativo <0,11 

Adulto Inativo <0,11 

Adulto Inativo 0,11 

Jovem - 0,16 

Adulto Inativo 0,22 

Adulto Inativo 0,22 

Adulto Inativo 0,22 

Jovem - 0,33 

Adulto Ativo 0,33 

Adulto Inativo 0,44 

Adulto Ativo 0,88 

 

 

 

Tabela 25 – Sorologia antirrábica dos indivíduos de D. rotundus do 

Agrupamento 2 encontrados no Abrigo Diurno Mina Faz. Delta Um. 

Os dados estão separados por estágio de desenvolvimento e estado 

reprodutivo. 

Sexo Idade Estado Reprodutivo Sorologia 

Macho Adulto Inativo 0,16 

Macho Adulto Inativo 0,22 

Fêmea Adulto Lactante 0,33 

Macho Adulto Inativo 0,33 
Macho Adulto Inativo 0,44 

 

 

 

 



 

114 

 

 

Tabela 26 – Sorologia antirrábica de 25 indivíduos fêmeas de D. 

rotundus do Agrupamento 3 encontrados no Abrigo Diurno Mina Faz. 

Delta Um. Os dados estão separados por estágio de desenvolvimento 

e estado reprodutivo. 

Idade 
Estado 

Reprodutivo Sorologia 

Adulta Grávida <0,22 

Adulta Grávida <0,22 

Adulta Grávida <0,22 

Adulta Não Grávida <0,22 

Adulta Não Grávida <0,22 

Adulta Não Grávida <0,22 
Adulta Grávida 0,22 

Adulta Não Grávida 0,22 

Adulta Não Grávida 0,22 

Jovem Não Grávida 0,33 

Adulta Grávida 0,33 

Adulta Grávida 0,33 

Adulta Não Grávida 0,33 

Adulta Não Grávida 0,33 

Adulta Não Grávida 0,33 

Jovem Não Grávida 0,44 

Adulta Grávida 0,44 

Adulta Grávida 0,44 

Adulta Não Grávida 0,44 

Adulta Não Grávida 0,44 

Adulta Não Grávida 0,66 

Adulta Não Grávida 0,66 

Adulta Não Grávida 0,66 

Adulta Não Grávida 0,66 
Adulta Não Grávida 0,66 
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Tabela 27 – Sorologia antirrábica de 13 indivíduos machos de D. 

rotundus do Agrupamento 3 encontrados no Abrigo Diurno Mina Faz. 

Delta Um. Os dados estão separados por estágio de desenvolvimento 

e estado reprodutivo. 

Idade 
Estado 

Reprodutivo Sorologia 

Adulto Ativo <0,22 

Adulto Inativo <0,22 

Adulto Inativo <0,22 

Adulto Inativo <0,22 

Jovem - 0,33 

Adulto Ativo 0,33 

Adulto Inativo 0,44 

Adulto Inativo 0,44 

Jovem - 0,66 

Jovem - 0,66 

Adulto Ativo 0,66 

Adulto Inativo 0,66 

Adulto Ativo 0,88 

 

 

3.6.4. Sorologia Antirrábica no agrupamento 4 de Desmodus 

rotundus 

No abrigo diurno Casa Faz. Santa Hilda capturamos o agrupamento 4, 

composto por oito morcegos hematófagos comuns. Na Tabela 28 estão os 

resultados da sorologia antirrábica de quatro indivíduos fêmeas e quatro 

machos desse agrupamento, segundo idade e estado reprodutivo.  

A prevalência foi de 75% nesse agrupamento. 

 

Tabela 28 – Sorologia antirrábica de oito indivíduos de D. rotundus do 

Agrupamento 4 encontrados no Abrigo Diurno Casa Faz. Santa Hilda. 

Os dados estão separados por estágio de desenvolvimento e estado 

reprodutivo. 

Sexo Idade Estado Reprodutivo Sorologia 

Macho Adulto Ativo 0,25 

Macho Adulto Inativo 0,25 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,5 

Macho Adulto Inativo 0,66 

Fêmea Adulta Não Grávida 1 

Fêmea Adulta Não Grávida 1 

Macho Adulto Ativo 1,3 
Fêmea Adulta Não Grávida >1,3 
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3.6.5. Sorologia Antirrábica no agrupamento 5 de Desmodus 

rotundus 

No abrigo diurno Casa Faz. Santa Hilda capturamos o agrupamento 5, 

composto por sete machos de morcegos hematófagos comuns. Na Tabela 29 

estão os resultados da sorologia antirrábica de seis dos sete indivíduos desse 

agrupamento, segundo idade e estado reprodutivo. Nenhum morcego atingiu o 

ponto de corte nesse agrupamento. 

 

Tabela 29 – Sorologia antirrábica de seis indivíduos machos de D. 

rotundus do Agrupamento 5 encontrados no Abrigo Diurno Casa Faz. 

Santa Hilda. Os dados estão separados por estágio de 

desenvolvimento e estado reprodutivo. 

Idade 
Estado 

Reprodutivo Sorologia 

Jovem Inativo <0,16 

Adulto Inativo <0,16 

Adulto Inativo <0,16 

Adulto Ativo <0,16 

Adulto Ativo <0,16 
Adulto Ativo <0,16 

 

 

3.6.6. Sorologia Antirrábica no Agrupamento 8 de Desmodus 

rotundus 

No abrigo diurno Casa Faz. Santa Hilda capturamos o agrupamento 8, 

composto por três machos de morcegos hematófagos comuns. A sorologia dos 

três machos inativos mostrou o seguinte resultado positivo: < 0,11; 0,11 e 0,16. 

 

 

3.6.7. Sorologia Antirrábica no Agrupamento 9 de Desmodus 

rotundus 

No abrigo Poço Sítio Paraíso capturamos o agrupamento 9, constituído 

por seis morcegos hematófagos comuns. O resultado da sorologia desses seis 

morcegos é mostrado na Tabela 30, separados por sexo, idade e estado 

reprodutivo. A prevalência entre os indivíduos desse agrupamento foi de 

83,3%.  
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Tabela 30 – Sorologia antirrábica de seis indivíduos de D. rotundus 

do Agrupamento 9 encontrados no Abrigo Diurno Poço Sítio Paraíso. 

Os dados estão separados por estágio de desenvolvimento e estado 

reprodutivo. 

Sexo Idade Estado Reprodutivo Sorologia 

Macho Adulto Ativo 0,25 

Macho Adulto Inativo 0,5 

Macho Adulto Inativo 0,5 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,66 

Fêmea Adulta Grávida 1 
Macho Adulto Inativo 1 

 

 

3.6.8.  Sorologia Antirrábica no Agrupamento 10 de Desmodus 

rotundus 

No abrigo Poço Sítio Paraíso coletamos o agrupamento 10, composto 

por quatro fêmeas, sendo duas grávidas, com sorologia menores que 0,1, uma 

não grávida com sorologia 0,22 e uma grávida com sorologia 0,44. Nenhum 

elemento teve titulação acima do ponto de corte. 

 

3.6.9. Sorologia Antirrábica no Agrupamento 12 de Desmodus 

rotundus 

No abrigo diurno Casa Sítio Galvão foi capturado o agrupamento 12 

composto por sete morcegos hematófagos comuns. Foi realizada a sorologia 

em todos eles e o resultado, segundo sexo, idade e estado reprodutivo, 

encontra-se na Tabela 31. 

Nenhum elemento atingiu titulação acima do ponto de corte. 

 

3.6.10. Sorologia Antirrábica no agrupamento 13 de Desmodus 

rotundus 

No abrigo diurno Casa Sítio Galvão foi coletado o agrupamento 13, 

formado por 16 morcegos hematófagos comuns. O exame sorológico 

antirrábico foi realizado em todos os exemplares, cujos dados estão separados 

por sexo, idade e estado reprodutivo (Tabela 32). 

A prevalência de titulação acima do ponto de corte foi de 37,5%. 
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Tabela 31 – Sorologia antirrábica de sete indivíduos de D. rotundus 

do Agrupamento 12 encontrados no Abrigo Diurno Casa Sítio Galvão. 

Os dados estão separados por estágio de desenvolvimento e estado 

reprodutivo. 

Sexo Idade Estado Reprodutivo Sorologia 

Fêmea Jovem - <0,16 

Fêmea Jovem - <0,16 

Fêmea Adulta Não Grávida <0,16 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,16 

Macho Adulto Inativo 0,16 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,22 
Fêmea Adulta Lactante 0,33 

 

 

Tabela 32 – Sorologia antirrábica de sete indivíduos de D. rotundus 

do Agrupamento 13 encontrados no Abrigo Diurno Casa Sítio Galvão. 

Os dados estão separados por estágio de desenvolvimento e estado 

reprodutivo. 

Sexo Idade 
Estado 

Reprodutivo Sorologia 

Fêmea Adulta Grávida <0,22 

Macho Adulto Ativo <0,22 

Macho Adulto Ativo <0,22 
Fêmea Adulta Grávida 0,33 

Macho Adulto Ativo 0,33 

Macho Adulto Ativo 0,33 

Fêmea Jovem - 0,44 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,44 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,44 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,44 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,66 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,66 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,66 

Macho Adulto Ativo 0,66 

Macho Jovem - 0,66 
Macho Adulto Ativo 0,88 

 

3.6.11. Sorologia Antirrábica no agrupamento 14 de Desmodus 

rotundus 

No abrigo diurno Túnel Fibria-CP foi coletado o agrupamento 14, 

constituído por 25 morcegos hematófagos comuns, dos quais o exame 

sorológico foi realizado em 23 exemplares (Tabela 33). Apresentaram titulação 



 

119 

 

acima do ponto de corte 10 exemplares, representando 43,5% do total de 

morcegos examinados. 

 

Tabela 33 – Sorologia antirrábica de 23 indivíduos de D. rotundus do 

Agrupamento 14 encontrados no Abrigo Diurno Túnel Fibria-CP. Os 

dados estão separados por estágio de desenvolvimento e estado 

reprodutivo. 

Sexo Idade 
Estado 

Reprodutivo Sorologia 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,25 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,25 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,25 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,25 

Macho Jovem - 0,25 

Macho Adulto Ativo 0,25 

Macho Adulto Inativo 0,25 

Macho Adulto Inativo 0,25 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,33 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,33 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,33 

Macho Adulto Ativo 0,33 

Macho Adulto Inativo 0,33 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,5 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,5 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,5 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,5 

Macho Adulto Ativo 0,5 

Macho Adulto Ativo 0,5 

Macho Adulto Ativo 0,5 

Macho Adulto Inativo 0,66 

Macho Jovem - 1,0 
Macho Adulto Inativo 1,3 

 

 

3.6.12. Sorologia Antirrábica no Agrupamento 15 de Desmodus 

rotundus 

O agrupamento 15 do abrigo diurno Casa Faz. João Bento apresentou 

maior tamanho entre aqueles estudados no presente trabalho. Foram coletados 

79 morcegos hematófagos comuns, tendo sido feita a sorologia antirrábica de 

77 exemplares. Não foi possível obter soro sanguíneo de uma fêmea e de um 

macho. Nas Tabelas 34 e 35 encontram-se os resultados da sorologia, 

respectivamente, de 54 das 55 fêmeas e de 23 dos 24 machos do 

agrupamento 15, segundo idade e estado reprodutivo. 
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A prevalência de titulação acima do ponto de corte foi significativa, 

representando 54,5 %. 

 

3.6.13. Sorologia Antirrábica no Agrupamento 17 de Desmodus 

rotundus 

No abrigo Gruta Sítio das Antas foi coletado o agrupamento 17, 

composto por 34 morcegos hematófagos comuns dos quais o exame 

sorológico antirrábico foi realizado em 33 exemplares. O resultado da sorologia 

é mostrado na Tabela 36 e encontra-se separado segundo sexo, idade e 

estado reprodutivo.  

A soro prevalência dos indivíduos do agrupamento 17 foi de 12,1 %. 

 

3.6.14. Sorologia Antirrábica no Agrupamento 18 de Desmodus 

rotundus 

No abrigo diurno Mina Sítio João Souza foi capturado o agrupamento 18 

composto apenas por dois machos adultos inativos. O resultado de seu exame 

sorológico antirrábico foi 0,16 e 0,33. Os dois animais apresentaram título 

menor que o ponto de corte. 

 

3.6.15. Sorologia Antirrábica no Agrupamento 19 de Desmodus 

rotundus 

No abrigo diurno Bueiro Carvalho Pinto foi coletado o agrupamento 19 

de D. rotundus, composto somente por três machos sexualmente inativos. O 

resultado do exame sorológico antirrábico de dois machos foi 0,33 e de outro 

0,5. A prevalência foi de 33,3 %. 

 

 

3.6.16. Sorologia Antirrábica no Agrupamento 22 de Desmodus 

rotundus 

No abrigo diurno Mina Faz. Irmãos Rennó foi capturado o agrupamento 

22, com somente sete morcegos hematófagos comuns. Na Tabela 37 estão os 

resultados do exame sorológico antirrábico dos sete indivíduos desse 

agrupamento e sua prevalência foi de 57,1 %. 
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Tabela 34 – Sorologia antirrábica de 54 indivíduos 

fêmeas de D. rotundus do Agrupamento 15 encontrados 

no Abrigo Diurno Casa Faz. São Bento. Os dados estão 

separados por estágio de desenvolvimento e estado 

reprodutivo. 

Idade 
Estado 

Reprodutivo Sorologia 

Adulta Não Grávida <0,16 

Adulta Não Grávida 0,16 

Adulta Não Grávida 0,16 

Adulta Não Grávida 0,16 

Adulta Não Grávida 0,16 

Jovem - 0,25 

Adulta Não Grávida 0,25 

Adulta Não Grávida 0,25 

Adulta Não Grávida 0,25 

Adulta Não Grávida 0,25 

Adulta Não Grávida 0,25 

Adulta Não Grávida 0,25 

Adulta Não Grávida 0,25 

Jovem - 0,33 

Jovem - 0,33 

Adulta Grávida 0,33 

Adulta Grávida 0,33 

Adulta Não Grávida 0,33 

Adulta Não Grávida 0,33 

Adulta Não Grávida 0,33 

Adulta Não Grávida 0,33 

Adulta Não Grávida 0,33 

Adulta Grávida 0,5 

Adulta Não Grávida 0,5 

Adulta Não Grávida 0,5 

Adulta Não Grávida 0,5 

Adulta Não Grávida 0,5 

Adulta Não Grávida 0,5 

Adulta Não Grávida 0,5 

Adulta Não Grávida 0,5 

Adulta Não Grávida 0,5 

Jovem - 0,66 

Adulta Grávida 0,66 

Adulta Não Grávida 0,66 

Adulta Não Grávida 0,66 

Adulta Não Grávida 0,66 

Jovem - 1 

Adulta Não Grávida 1 

Adulta Não Grávida 1 

Adulta Não Grávida 1 

Adulta Não Grávida 1 

Adulta Não Grávida 1 

Adulta Não Grávida 1 

Adulta Não Grávida 1 

Adulta Não Grávida 1 
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Adulta Não Grávida 1 

Adulta Não Grávida 1 

Jovem - >1,3 

Jovem - >1,3 

Adulta Não Grávida >1,3 

Adulta Não Grávida >1,3 

Adulta Não Grávida >1,3 

Adulta Não Grávida >1,3 
Adulta Não Grávida >1,3 

 

 

 

Tabela 35 – Sorologia antirrábica de 23 indivíduos 

machos de D. rotundus do Agrupamento 15 encontrados 

no Abrigo Diurno Casa Faz. São Bento. Os dados estão 

separados por estágio de desenvolvimento e estado 

reprodutivo. 

Idade 
Estado 

Reprodutivo Sorologia 

Adulto Ativo <0,16 

Adulto Ativo 0,16 

Jovem - 0,25 

Adulto Ativo 0,25 

Adulto Ativo 0,25 

Adulto Inativo 0,25 

Jovem - 0,33 

Adulto Ativo 0,33 

Adulto Ativo 0,33 

Adulto Inativo 0,33 

Adulto Inativo 0,33 

Adulto Inativo 0,33 

Adulto Inativo 0,33 

Jovem - 0,5 

Jovem - 0,5 

Adulto Inativo 0,5 

Adulto Inativo 0,5 

Adulto Inativo 0,5 

Jovem - 0,66 

Adulto Ativo 0,66 

Adulto Inativo 1 

Adulto Inativo 1 
Jovem - >1,3 
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Tabela 36 – Sorologia antirrábica de 34 indivíduos de D. rotundus do 

Agrupamento 17 encontrados no Abrigo Diurno Gruta Sítio das Antas. 

Os dados estão separados por estágio de desenvolvimento e estado 

reprodutivo. 

Sexo Idade 
Estado 

Reprodutivo Sorologia 

Fêmea Adulta Não Grávida <0,11 

Fêmea Adulta Não Grávida <0,11 

Fêmea Adulta Lactante <0,11 

Macho Adulto Inativo <0,11 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,11 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,11 

Fêmea Adulta Lactante 0,11 

Fêmea Adulta Lactante  

Macho Adulto Inativo 0,11 

Fêmea Jovem - 0,16 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,16 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,16 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,16 

Macho Adulta Inativo 0,16 

Macho Adulto Inativo 0,16 

Fêmea Adulta Grávida 0,22 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,22 

Fêmea Jovem - 0,33 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,33 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,33 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,33 

Fêmea Adulta Lactante 0,33 

Macho Adulto Inativo 0,33 

Macho Adulto Inativo 0,33 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,44 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,44 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,44 

Macho Adulto Inativo 0,44 

Macho Adulto Inativo 0,44 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,66 

Macho Adulto Inativo 0,66 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,88 
Fêmea Adulta Não Grávida 0,88 
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Tabela 37 – Sorologia antirrábica de sete indivíduos de D. rotundus 

do Agrupamento 22 encontrados no Abrigo Diurno Mina Faz. Irmãos 

Rennó. Os dados estão separados por estágio de desenvolvimento e 

estado reprodutivo. 

Sexo Idade 
Estado 

Reprodutivo Sorologia 

Macho Adulto Inativo <0,22 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,25 

Macho Adulto Inativo 0,25 

Fêmea Adulta Não Grávida 0,5 

Macho Adulto Inativo 0,66 

Macho Adulto Inativo 0,66 
Fêmea Adulta Não Grávida 1 

 

 3.6.17. Sorologia Antirrábica de Desmodus rotundus do Vale do 
Paraíba 
 

 3.6.17.1. Sorologia Antirrábica e Sexo, Estado Reprodutivo e Faixa 

Etária de Desmodus rotundus 

Considerando o ponto de corte de 0,5 UI/ml, a prevalência global de 

anticorpos antirrábico em soro de D. rotundus do Vale do Ribeira, entre 2011 e 

2014, foi de 30,1% ou de 90 soros reagentes em 299 analisados (Tabela 38). 

As porcentagens foram calculadas em relação ao total de fêmeas 

(N=181) e machos (N=118) de D. rotundus do Vale do Paraíba submetidos à 

sorologia antirrábica e apresentadas respectivamente nas Tabelas 39 e 40. 

Na Tabela 39, verifica-se o número de fêmeas de D. rotundus do Vale do 

Paraíba de acordo com a idade, estado reprodutivo e faixas de titulação para a 

sorologia do vírus da raiva. O maior número de fêmeas distribuídas pelas três 

faixas de titulação foi registrado para as adultas, sendo que 135 eram não 

grávidas. Dessas, 48 foram registradas na faixa alta, 45 na baixa e 42 na 

média. Das 22 fêmeas grávidas, 10 estão registradas na faixa média. Apenas 

seis fêmeas estavam lactantes três dessas ocorreram na faixa baixa as outras 

ocorreram na faixa média de sorologia. 

Com relação aos machos da espécie nota-se na Tabela 40 que dos 102 

exemplares adultos 57 estavam inativos e dentre esses, 23 na faixa média e 19 

na faixa baixa de titulação para o vírus da raiva. O mesmo número de 
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indivíduos (19) foi compartilhado entre machos ativos e inativos, na faixa baixa 

de titulação.  

 

Tabela 38 - Sorologia no intervalo de 0,5 a > 1,3, por sexo, estado reprodutivo e por nível 

sorológico de 90 amostras de D. rotundus do Vale do Paraíba, no período de 2011 a 2014 

Título 

sorológico 

0,5(N%) 0,66(N%) 0,88(N%) 1,0(N%) 1,3(N%) >1,3(N%)  

Fêmea 15 (8,3) 16 (8,8) 2 (1,1) 15 (8,3) - 8 (4,4) 56 

 Jovem - 2 - 1 - 2 5 

 Adulta 15 14 2 14 - 6 51 

   Grávida 1 1 - 1 - - 3 

   Não Grávida 14 13 2 13 - 6 48 

   Lactante - - - - - - - 

Macho 11 (9,3) 13 (11,0) 3 (2,5) 4 (3,4) 2 (1,7) 1 (0,8) 34 

 Jovem 2 4 - 1 - 1 8 

 Adulto 9 9 3 3 2 - 26 

   Ativo 4 3 3 1 1 - 12 

   Inativo 5 6 - 2 1 - 14 

Total 26 29 5 19 2 1 90 

 

 

 

 

Tabela 39. Distribuição do número de fêmeas de D. rotundus, 
coletadas em diferentes agrupamentos (N=181) de 2011 a 2014, de 
acordo com a idade, estado reprodutivo e títulos de anticorpos para o 
vírus da raiva. 

 

sorologia antirrábica (faixas de titulação) 

 

 

<0,11 - <0,22 0,22 – 0,44 0,50 - >1,30 

 Fêmeas baixa média alta Total 

Jovens 4 9 5 18 

Adultas 57 55 51 163 

  Grávidas 9 10 3 22 

  não grávidas 45 42 48 135 

  Lactantes 3 3 0 6 

Total* 118 119 107 344 

 *Esses valores não representam o número de fêmeas analisadas. 
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Tabela 40. Distribuição do número de machos de D. rotundus coletados 
em diferentes agrupamentos no Vale do Paraíba, entre 2011 e 2014, de 
acordo com a idade, estado reprodutivo e faixas de sorologia para o 
vírus da raiva. 

 sorologia anti rábica (faixas de titulação)  

 <0,11 - <0,22 0,22 – 0,44 0,50 - ˃1.30  

Machos baixa média alta Total 

 Jovens 3 5 8 16 

 Adultos 38 38 26 102 

   Ativos 19 15 11 45 

   Inativos 19 23 15 57 

Total* 79 81 60 220 

*Esses valores não representam o número de machos analisados. 

 

Análise de qui-quadrado das fêmeas de D. rotundus revelou-se não 

significante (p˃0,05) para todos os tipos de associações possíveis entre as 

variáveis da Tabela 39. O mesmo ocorreu para a distribuição dos machos 

jovens, adultos, ativos e inativos, com relação às três faixas de sorologia para o 

vírus da raiva (Tabela 40).  

A análise estatística não se mostrou significante para todas as 

associações possíveis de sorologia antirrábica com sexo, estado reprodutivo e 

faixa etária de fêmeas e machos de D. rotundus do Vale do Paraíba. 

 

 

 3.6.17.2. Sorologia Antirrábica e Distribuição das Lesões Corporais 

de Desmodus rotundus 

 

Na Tabela 41, verifica-se que 163 fêmeas foram registradas com lesão 

de orelha, membrana alar e/ou uropatágio e membro em relação às faixas 

sorológicas para o vírus da raiva. A maior frequência numérica de fêmeas (120) 

foi registrada com lesão na membrana alar e/ou no uropatágio. Dessas, 46 

fêmeas foram registradas na faixa sorológica média de 0,22-0,44, 34 delas na 

faixa baixa (<0,11-<0,22) e 40 na faixa alta (0,66-˃1,3). A menor frequência foi 

registrada para duas fêmeas com lesão de membro na menor faixa sorológica 

(<0,11-<0,22). Quarenta e uma (41) fêmeas foram registradas com lesão de 
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orelha sendo que dessas, 18 e 14 foram registradas respectivamente nas 

faixas baixa e média.  

 

Tabela 41. Distribuição do número de fêmeas de D. rotundus, com 
lesões de orelha, membrana e membro em relação às diferentes faixas 
sorológicas para o vírus da raiva, coletadas e registradas durante os 
anos de 2011 a 2014. 
Faixa 

Sorologia Lesão OR Lesão MAU 

Lesão 

Membro Total 

<0,11 - <0,22 18 34 2 54 

0,22 – 0,44 14 46 0 60 

0,50 - ˃1,30 9 40 0 49 

Total 41 120 2 163 
 

  
    Legenda: OR = orelha, MAU = membrana alar/uropatágio 
 

 

 Observa-se na tabela 42, o total de 110 machos de D. rotundus 

registrados para três diferentes tipos de lesões relacionadas a três faixas 

sorológicas, baixa (<0,11 - <0,22), média (0,22 – 0,44) e alta (0,50 - ˃1,30). 

Desses, a maioria, 85 estão distribuídos pelas três faixas sorológicas com 

lesão de membrana e/ou uropatágio. Trinta e dois deles estão assinalados na 

faixa média. Vinte e um exemplares apresentaram lesão de orelha, sendo que 

10 foram registrados na faixa baixa de sorologia. Apenas quatro exemplares 

apresentaram lesão de membro, sendo dois na faixa baixa, um na média e um 

na faixa alta de sorologia. 

 

 

Tabela 42. Distribuição do número de machos de D. rotundus, com 
lesões de orelha, membrana e membro em relação às diferentes 
faixas sorológicas para o vírus da raiva, coletados no Vale do 
Paraíba entre 2011 e 2014. 

Faixa Sorológica Lesão OR Lesão MAU 

Lesão 

Membro Total 

<0,11 - <0,22 10 27 2 39 

0,22 – 0,44 8 32 1 41 

0,50 - ˃1,30 3 26 1 30 

Total 21 85 4 110 
    Legenda: OR = orelha, MAU = membrana alar/uropatágio 

 

Análise de qui-quadrado também não mostrou diferença significante 

(p˃0,05) quando se compararam fêmeas e machos de D. rotundus com suas 
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lesões relacionadas com as três faixas sorológicas (baixa, média e alta), para o 

vírus da raiva. 

Ao realizar a análise estatística confrontando as diferentes faixas de 

titulação das fêmeas ou dos machos de D. rotundus do Vale do Paraíba com as 

lesões em distintas regiões do seu corpo não foi encontrada nenhuma relação 

significativa. 
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4. DISCUSSÃO 

 

Voo de Desmodus rotundus. 
Desenho: José Pisani 
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 4.1. Espécies de Morcegos Hematófagos do Vale do Paraíba 

 O presente estudo mostrou que a região do Vale do Paraíba é agraciada 

com as três espécies de morcegos hematófagos existentes no mundo. O Vale 

está localizado dentro da área de distribuição geográfica das três espécies 

hematófagas, conforme dados de Koopman (1988). Além disso, a região 

apresenta topografia bastante acidentada com grandes possibilidades de 

presença de grutas e cavernas, abrigos habitualmente utilizados pelas duas 

espécies mais frequentes (Desmodus rotundus e Diphylla ecaudata) (Greenhall 

et al. 1983; 1984; Greenhall 1993; Uieda 2008). A Floresta Atlântica, 

característica do Vale do Paraíba, favorecia a presença da terceira espécie 

Diaemus youngii que se abriga em oco-de-árvore e se alimenta de aves que 

pernoitam em galhos de árvores (Uieda 1993; 1996; 2008; Greenhall & Schutt-

Jr, 1996). Contudo, a colonização europeia e as mudanças estruturais da 

região (desmatamento, cafeicultura e outras monoculturas, pecuária, 

urbanização, estradas, rodovias e indústrias) trouxeram grandes mudanças 

ambientais para os morcegos hematófagos favorecendo duas delas e 

aparentemente prejudicando a terceira espécie. A espécie mais favorecida foi 

D. rotundus, fato já mostrado por dezenas de trabalhos e autores, como os de 

Villa-R (1966), Greenhall et al. (1983), Greenhall (1988; 1993), Bredt et al. 

(1996), Flores-Crespo (2003), Uieda (1996; 2008). Esta espécie trocou os itens 

de sua dieta e seus locais de repouso diurno, passando a explorar o sangue de 

animais de criação (bovinos, equinos, suínos, caprinos e aves) e o conforto dos 

abrigos construídos pelo homem (casas abandonadas, minas abandonadas, 

bueiros e túneis). No Vale, os registros de ataques observados no presente 

estudo foram basicamente em bovinos e equinos e dos 14 abrigos diurnos 

estudados, 85,7% foram construídos pelo homem. A segunda espécie mais 

frequente foi D. ecaudata que foi encontrada se abrigando em 28,6% (N=4) dos 

14 abrigos estudados. Todos os abrigos foram construídos pelo homem (casas 

e minas) e os relatos de ataques às aves (galinhas d´Angola e galinhas 

caipiras) ocorrem frequentemente. Os estudos existentes mostravam que esta 

espécie formava pequenos agrupamentos de 3 a 12 indivíduos (Nowak 1999) e 

ocasionalmente de 50 a 70 indivíduos (Bredt et al 1996). O presente estudo 

está mostrando que o tamanho ocasional dos agrupamentos de D. ecaudata 
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pode ser habitual na região do Vale do Paraíba e tem trazido várias 

reclamações dos pequenos criadores de aves domésticas. A terceira espécie, a 

mais rara das três, só foi encontrada em um oco-de-árvore em Igaratá em maio 

de 2011 e capturado e observado em Jacareí em maio de 2006. Este tipo de 

abrigo diurno parece ser o único tipo utilizado por D. youngii, apesar do relato 

de Aguiar et al. (2006) ter capturado um exemplar na entrada de uma caverna 

do Distrito Federal. Esta espécie se alimenta em aves domésticas, 

principalmente daquelas empoleiradas em árvores, como observado e 

fotografado no presente estudo. Aparentemente seu fator limitante é sua 

dependência por abrigos em árvores, o que tem limitado sua ocorrência em 

regiões florestadas, principalmente em matas galerias (Uieda 2008)  

 Na região do Vale do Paraíba, D. rotundus e D. ecaudata estão vivendo 

basicamente de alimento e abrigo fornecidos pelo homem e tem trazido 

problemas econômicos, principalmente a primeira espécie pela sua estreita 

relação com a transmissão de raiva aos herbívoros. As perdas provocadas pela 

segunda espécie referem-se basicamente à morte das aves por sangria 

excessiva (Uieda 1994; 2008). Por outro lado, D. youngii parece ainda 

depender de abrigos naturais (ocos-de-árvores), vivendo apenas parcialmente 

pelo alimento (aves domésticas) fornecido pelo homem (Uieda 2008), o que 

torna-a vulnerável pelas ações humanas. Por isso, sua presença na Lista 

Oficial das Espécies Ameaçadas de Extinção de 2014 é plenamente 

justificável. O mesmo não aconteceria com D. ecaudata, cuja presença e/ou 

permanência nessa lista deveria ser mais discutida.  

 

 4.2. Abrigos Diurnos, Coabitação e Agrupamentos de Desmodus 

rotundus no Vale do Paraíba 

Na presente tese, 14 abrigos diurnos do morcego hematófago comum 

foram estudados em seis municípios do Vale do Paraíba. Desses, apenas dois 

(14,3%) eram naturais (Abrigo Gruta Sítio das Antas e Abrigo Erosão Sítio 

Resende).  

 Dos 12 abrigos artificiais estudados, quatro (33,3%) eram casas 

abandonadas (Abrigo Casa Faz. Santa Hilda, Abrigo Casa Faz. Gomeatinga, 

Abrigo Casa Sítio Galvão e Abrigo Casa Faz. João Bento), três (25%) eram 

minas de mica abandonadas (Abrigo Mina Faz. Delta Um, Abrigo Mina Sítio 
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João Souza e Abrigo Mina Faz. Irmãos Rennó), três (25%) eram bueiros 

coletores de água pluvial (Abrigo Bueiro Anhanguera, Abrigo Bueiro Carvalho 

Pinto e Abrigo Bueiro Piracuama), um (8,3%) era um túnel por onde circulavam 

trens em seu interior (Abrigo Túnel Fibria CP) e um (8,3%) era um poço seco 

abandonado (Abrigo Poço Sítio Paraíso). Note que esses abrigos são todos 

internos (sensu Kunz 1982) que são protegidos contra fatores abióticos, uma 

característica comum dos abrigos de D. rotundus (Greenhall et al. 1983, 

Greenhall 1993, Bredt et al. 1996, Uieda 1996, 2008). Abrigos externos não são 

conhecidos como sendo utilizados pelos morcegos hematófagos comuns. 

 No Estado de São Paulo, Taddei et al. (1991) visitaram 113 abrigos 

diurnos do morcego hematófago comum e verificaram que apenas 24,8% 

desses abrigos eram naturais. Ainda em território paulista, Gomes & Uieda 

(2004) estudaram 12 abrigos diurnos dessa espécie e verificaram que apenas 

33,3% deles eram naturais. Na região de São Pedro (SP), Mialhe (2013) 

estudou nove abrigos diurnos e verificou que apenas 33% deles eram naturais, 

um resultado semelhante ao de Gomes & Uieda (2004). 

 No presente estudo existem abrigos que foram visitados mais de uma 

vez, tais como: Casa Faz. Santa Hilda (cinco sessões), Mina Faz. Delta Um 

(três sessões de coletas), Poço Sítio Paraíso e Casa Sítio Galvão (duas 

sessões cada). O tempo de recolonização foi em média 12,5 meses, com uma 

variação entre três e 25 meses e habitualmente se inicia com grupos de 

machos solteiros. Não há dados comparativos na literatura consultada e o 

intervalo de recolonização pode ser considerado nos programas oficiais de 

controle de populações de morcegos hematófagos comuns. Contudo, mais 

estudos são necessários para verificar a variação desse intervalo de tempo 

conforme as regiões geográficas.  

 O agrupamento mais numeroso encontrado foi no Abrigo Casa Faz. 

João Bento, totalizando 79 morcegos hematófagos comuns. O de menor grupo 

foi o Abrigo Mina Sítio João Souza com apenas dois indivíduos. 

 Para facilitar comparações do número de indivíduos de D. rotundus por 

agrupamento, vamos considerar apenas a primeira visita realizada a cada 

abrigo. Portanto, para este fim, foram considerados 14 agrupamentos, sendo 

um de cada um dos 14 abrigos diurnos do nosso estudo. Considerando apenas 

a primeira visita a cada abrigo, foram computados 260 exemplares em 14 



 

133 

 

agrupamentos, resultando uma média de 18,6 animais por agrupamento. 

Foram computadas 155 fêmeas e 105 machos, sendo a proporção de sexo 

nesses agrupamentos de 1,5 fêmeas para cada macho. 

 Fêmeas foram encontradas em 15 agrupamentos, com uma média de 13 

fêmeas e uma variação entre um e 55 fêmeas/grupo. Por outro lado, machos 

estiveram mais presentes nos agrupamentos, ocorrendo em quase todos 

(N=21), com uma média de 7,1 machos/grupo e uma variação de um a 24 

machos. Sete agrupamentos foram considerados de machos solteiros e foram 

encontrados em abrigos artificiais (casa abandonada, mina de malacacheta e 

bueiro de estrada). A média dos grupos de machos solteiros foi de 4,1 

indivíduos, com uma variação de 2 a 7). Esses grupos podem ser reconhecidos 

nos abrigos pela formação do grupo e da posição de suas fezes nas paredes e 

chão (grupos sem contato corporal e pequenos acúmulos de fezes espalhados 

nas paredes e chão dos abrigos). As colônias podem ser reconhecidas também 

do mesmo modo, com agrupamentos em forma de “penca” e forte contato 

corporal e grandes poças de fezes no chão, sob os grupos. Pode-se encontrar 

colônia e grupos de machos solteiros em um mesmo abrigo. Onze (1, 3, 4, 9, 

13, 14, 15, 17, 20, 21 e 22) dos 22 agrupamentos eram constituídos de colônia 

e grupo de machos solteiros e pode-se considerar como exemplo os 

agrupamentos 14 e 15 dos abrigos Túnel Fibria-CP e Casa Faz. João Bento. O 

agrupamento 2 do Abrigo Faz. Delta Um, contendo quatro machos e uma 

fêmea, não pode ser definido (colônia ou grupo de machos solteiros), mas é 

possível que seja uma colônia em formação com menos de 25 meses de 

existência. O agrupamento 10 do Poço Sítio Paraíso era constituído somente 

por quatro fêmeas, sendo três grávidas. Pode ser uma colônia maternidade, 

com menos de 17 meses. Os agrupamentos 11 e 12, respectivamente dos 

abrigos Casa Faz. Gomeatinga e Casa Sitío Galvão, foram considerados como 

contendo apenas colônias pequenas, mas com chances de aumentar de 

tamanho.  

 Côrtes et al. (1994) em seu estudo na região de Botucatu, encontraram 

55 fêmeas e 116 machos, o que resulta numa relação de 0,47 fêmeas para 

cada macho. Gomes & Uieda (2004) capturaram em 12 abrigos diurnos um 

total de 626 morcegos hematófagos comuns, perfazendo uma média de 52,2 

indivíduos por abrigo. Foi encontrada uma relação de 1,37 fêmeas para cada 
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macho nesses abrigos. Na presente tese verificou-se que a proporção de 

adultos era de 11,4 adultos para cada jovem. Considerando apenas as fêmeas 

essa relação foi de 13,1 adultas para cada jovem. Em relação aos machos foi 

de 9,5 adultos para cada jovem. 

 Sobre a função reprodutiva das fêmeas, encontrou-se 89,6 % delas em 

inatividade sexual e apenas 10,4% grávidas ou lactantes. Para os machos 

houve equilíbrio pois 50,5% estavam inativos sexualmente. Gomes & Uieda 

(2004) encontraram mais de 75% dos machos ativos e 66,5% das fêmeas em 

inatividade sexual. É interessante perceber que na região do presente estudo a 

atividade sexual do morcego hematófago comum foi menor. Isso parece se 

refletir na proporção de adultos e jovens, pois verificou-se que havia 11,4 

adultos para cada jovem no Vale do Paraíba, enquanto Gomes & Uieda (2004) 

encontraram 8,5 adultos para cada jovem capturado no interior paulista. 

 Em relação à coabitação de D. rotundus com outros morcegos, 

encontrou-se apenas filostomídeos partilhando oito abrigos diurnos estudados. 

As espécies encontradas foram D. ecaudata, C. auritus, C. perspicillata, G. 

soricina e A. caudifer. Contudo, apenas as duas primeiras foram observadas 

próximas de D. rotundus, situação que poderia gerar alguma possibilidade de 

contato físico. A observação do acúmulo de fezes da espécie carnívora C. 

auritus próximo das fezes de D. rotundus e D. ecaudata sugere que este 

morcego carnívoro utiliza com frequência esse local, o que aumenta as 

chances de interações agonísticas ou mesmo predatória entre elas. Esta 

espécie carnívora já foi observada predando D. rotundus no interior de uma 

caverna em São Paulo (Uieda 1996) e quando acondicionados na mesma 

gaiola, C. auritus já predou D. rotundus (J.J. Ferrari, observação pessoal). A 

presença de acúmulos de fezes de um morcego carnívoro (C. auritus) bem 

próximo das fezes de um hematófago (D. rotundus), como observado no Abrigo 

Diurno Casa Sítio Galvão, sugere que a convivência dessas duas espécies 

pode indicar uma certa tolerância de ambas, apesar de C. auritus poder 

ocasionalmente predar D. rotundus. Um estudo mais minucioso é necessário 

para compreender a relação entre estas duas espécies. Em um estudo 

experimental em cativeiro na Costa Rica, Wohlgenant (1994) observou que D. 

rotundus e Phyllostomus discolor (Wagner, 1843) (morcego onívoro) podem 

partilhar o mesmo abrigo (oco-de-árvore) enquanto que Sturnira lilium (E. 
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Geoffroy, 1810) (morcego frugívoro) ocuparia outro abrigo, também um oco-de-

árvore. Contudo, na ausência de abrigo alternativo, D. rotundus e S. lilium  

podem partilhar um mesmo abrigo. O morcego onívoro P. discolor é de médio a 

grande porte que pode ingerir vertebrados em sua dieta (Gardner 1977, Uieda 

& Hayashi 1996) e pode exercer uma pressão de predação semelhante ao de 

C. auritus. Em relação a S. lilium, aparentemente sua relação com D. rotundus 

pode ser semelhante ao das espécies nectarívoras e frugívoras (G. soricina, A. 

caudifer e C. perspicillata) que coabitavam com o morcego hematófago comum 

do Vale do Paraíba. Apesar de usarem os mesmos abrigos diurnos, utilizavam 

cômodos ou partes diferentes desses abrigos. Estudos posteriores poderiam 

avaliar a participação dessas espécies na manutenção do vírus da raiva na 

região do Vale do Paraíba. 

 Nos 14 abrigos trabalhados encontrou-se exclusivamente D. rotundus 

em seis (42,9 %). O abrigo que apresentou o maior número de espécies foi a 

Casa Sítio Galvão, pois o morcego hematófago comum coabitava com D. 

ecaudata, G. soricina, A. caudifer e C. auritus. 

 

4.3. Dimorfismo Sexual em Desmodus rotundus do Vale do Paraíba 

O presente estudo analisou apenas um caracter morfológico (antebraço) 

pelas facilidades de se obter no campo e no laboratório, estando o morcego 

vivo ou morto. Além disso, essa medida é uma das medidas mais utilizadas nas 

análises morfológicas e nas chaves de identificação de espécies de morcegos. 

No presente estudo, o dimorfismo sexual em D. rotundus do Vale do Paraíba 

foi estatisticamente demonstrado ocorrer no comprimento dos antebraços, nos 

quais as fêmeas são maiores do que os machos. A Análise de Componentes 

Principais (Figura 43) mostrou que esse dimorfismo foi devido principalmente 

pelo maior comprimento do antebraço direito das fêmeas em relação aos 

machos. 

 No interior do Estado de São Paulo, Gomes & Uieda (2004) encontraram 

praticamente uma mesma média do comprimento do antebraço direito e 

esquerdo de D. rotundus, em fêmeas (64,1 e 64,0 mm, respectivamente) e 

machos (61,2 mm em ambos antebraços). No nordeste brasileiro, Alencar et al. 

(1994) analisaram 151 morcegos hematófagos comuns adultos e obtiveram 

resultados médios de 63,1 mm para fêmeas e 60,6 mm para machos. O fato 
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das fêmeas serem maiores que os machos em D. rotundus, como observado 

por vários autores (Mann & Aulagnier 1993, Alencar et al. 1994, Gomes & 

Uieda 2004, Andrade 2011, Martins & Hubbe 2012) pode ser explicado pela 

seleção adaptativa de machos e fêmeas. Segundo Ralls (1976), uma mãe de 

maior tamanho tem melhores condições de produzir filhotes viáveis que as 

mães de menores dimensões e os machos poderiam estar sujeitos à seleção 

que não necessite de maior tamanho alar. Esta hipótese foi chamada de “big 

mother” (Ralls 1976) e sustenta que a condição de se ter maior superfície alar 

nas fêmeas de D. rotundus sugere uma capacidade de carga superior para 

compensar o aumento de peso durante a gravidez e para carregar o filhote nos 

meses iniciais após o nascimento (Gomes & Uieda 2004). 

 

4.4. Lesões Corporais em Desmodus rotundus do Vale do Paraíba 

Segundo Brass (1994), o vírus da raiva não consegue penetrar a pele 

íntegra de um hospedeiro. A infecção provocada pelo vírus depende de sua 

capacidade de entrar em contato com tecidos mais profundos ou membranas 

mucosas, como do nariz, olhos ou boca. Assim, os ferimentos provocados por 

mordidas de animais raivosos são a principal fonte de infecção para o ser 

humano e animais (Brass 1994). Morder é um comportamento comum em 

mamíferos e é utilizado nas interações agonísticas e alimentares. As rotas de 

infecção que independem de mordeduras são extremamente raras. Essas rotas 

alternativas incluem transmissão por aerossóis, transplantes de órgãos, através 

da placenta e pelo leite (Brass 1994). Sem dúvidas, o modo mais importante de 

transmissão da doença são as mordidas de animais infectados pelo vírus da 

raiva (Uieda & Deberaldini 2003). As mordeduras defensivas ou ofensivas 

envolvem os dentes incisivos superiores, caninos superiores e/ou inferiores 

(Figura 43) e deixam marcas na pele do adversário (Figura 44). Podem retirar 

um pedaço da pele ou não, mas as marcas dos dentes ficam visíveis. Essas 

mordidas costumam ser doloridas. Por outro lado, as mordeduras alimentares 

são feitas apenas pelos incisivos superiores e são aparentemente indolores, 

uma vez que os hospedeiros não despertam de seu sono.  

De modo geral, D. rotundus organiza-se em haréns compostos por 8 a 

12 fêmeas, seus filhotes e um macho dominante (Wilkinson 1990). É comum 

que as fêmeas jovens ao atingirem a idade reprodutiva, sejam recrutadas pelo 
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macho dominante. Os machos subadultos, ao se interessar por acasalar, são 

expulsos do abrigo, compondo agrupamentos de machos solteiros (Wilkinson 

1990). No Vale do Paraíba os agrupamentos 5,6,7,8, 16, 18 e 19 podem ser 

considerados como grupos de machos solteiros que se deslocaram para outros 

abrigos e estão à espera da chegada das fêmeas. Esses grupos tinham uma 

média de 4,1 machos/grupo, variando de 2 a 7 machos. 

 Dentro dos agrupamentos, sejam de machos ou de fêmeas, existe 

hierarquia, que pode ser imposta por intimidações e confrontos agonísticos, 

quando necessário (Wilkinson 1990). O macho dominante sai para se alimentar 

quando a ausência de luminosidade permite. Tenta voltar o mais rápido 

possível ao seu abrigo, pois teme a visita de outros machos tentando acasalar 

ou constituir harém (Wilkinson 1990; Brown 1994). Esse macho ao retornar, 

pousa na parede próxima à entrada do seu abrigo, no intuito de evitar a entrada 

de machos intrusos (Brown 1994).  

 A hierarquia social com agressões e mordidas pode ocorrer durante as 

atividades de forrageamento, principalmente durante a refeição. Pode ocorrer 

de vários morcegos estarem sobre o dorso de um bovino, onde há um único 

ferimento (Brown 1994). Segundo esse autor, a ordem de espera para 

alimentar-se obedece à essa hierarquia social. Esse mesmo autor relata que 

morcegos de um agrupamento defendem as suas presas, quando indivíduos de 

outros abrigos tentam se alimentar nesses animais.  

 Para Uieda & Deberaldini (2003), os morcegos hematófagos comuns 

podem morder para defender seu território, seu harém, suas presas ou quando 

atacam seu oponente na tentativa de assumir a sua posição. 

 Fica portanto evidente que os encontros agonísticos em D. rotundus 

podem ocorrer em diversas situações, fato que acarreta lesões em várias 

regiões de seu corpo. Como o vírus da raiva é transmitido principalmente por 

mordidas, as chances de transmissão da doença podem ocorrer a partir do 

momento em que o morcego agressor esteja excretando vírus pela saliva.  

 Ao pesquisar imagens da cabeça de D. rotundus na internet e 

contabilizar possíveis lesões, constatou-se que 70% (N=14) das imagens 

mostraram morcegos com cicatrizes, sugerindo que lesões faciais são 

frequentes e as mordeduras que as causam aumentam a possibilidade de 

transmissão de raiva.  
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 No Vale do Paraíba, 344 indivíduos de D. rotundus foram analisados e 

76,7% deles apresentaram lesões corporais na face, nas orelhas, nas 

membranas alares e/ou uropatágio e nos membros (pés, antebraços e 

falanges). 

 Uieda & Deberaldini (2003) relataram ter encontrado morcegos com 

lesões em várias regiões do corpo, como perfurações das membranas alares, 

perda de parte do pavilhão auditivo e até perda de um olho. Rocha (2005) 

encontrou a maioria das lesões nas membranas alares (60,97%), seguidas de 

lesões nas orelhas (26,8%). Ao estudar as lesões por sexo, essa autora 

encontrou maior frequência em fêmeas (73,13%) do que em machos (65,45%), 

diferentemente do presente estudo. Ela encontrou ainda mais lesões em 

fêmeas não grávidas (76,9%) do que em fêmeas grávidas (64,7%) e em 

machos ativos (70%) do que em inativos (60,4%). Em Juruti, Estado do Pará, 

Silva (2014) verificou a ocorrência de lesões em 42 morcegos hematófagos 

comuns, sendo 12 machos e 30 fêmeas. O autor encontrou lesões em 75% dos 

machos e 50% com lesões nas membranas e 25% com lesões em membranas 

e nas orelhas. Das 30 fêmeas estudadas, pouco menos da metade (43%) 

apresentaram lesões, sendo seis com lesões nas membranas, duas com 

lesões na região das orelhas e cinco com lesões em membranas e orelhas. 

 Pelo mostrado aqui, as lesões corporais são frequentes em D. rotundus 

de diferentes regiões e podem ser consequências de interações agressivas 

com mordeduras para o estabelecimento de hierarquia social, defesa de 

território, de fêmeas e pode aumentar drasticamente as chances de 

transmissão de raiva por esta espécie de morcego hematófago comum. 

Em relação ao Vale do Paraíba, o qui-quadrado mostrou que as 

diferenças observadas na ocorrência de lesões em fêmeas jovens e adultas 

não são significativas ao nível de 5%. Quando se analisou o estado reprodutivo 

das fêmeas em relação à ocorrência de lesões, o qui-quadrado também foi não 

significativo. Diferentemente dos resultados registrados para as fêmeas, a 

análise de qui-quadrado revelou que as associações entre o número de 

machos (Tabela 21) do Vale do Paraíba, para as variáveis de idade, estado 

reprodutivo e lesões foram significantes (p<0.05) no nível de 5% (α=0,05) com 

(X²observado = 18,06; 9g.l; X² crítico=16,92). 
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A análise estatística mostrou que as diferenças de lesões entre machos 

jovens e adultos foi significativa. O mesmo ocorreu quando foi feita essa 

análise para machos ativos e inativos, ou seja essas diferenças de lesões 

foram significativas estatisticamente. 

 

 4.5. Exame Laboratorial de Raiva em Desmodus rotundus do Vale 

do Paraíba 

No presente estudo foram examinados 310 indivíduos de D. rotundus, o 

que representa 90,1% dos 344 morcegos coletados. Apesar dessa amostra ser 

relativamente grande, em nenhum deles foi constatada a presença do vírus da 

raiva. Contudo, casos positivos em morcegos já foram registrados no Vale do 

Paraíba. Sugay & Nilsson (1966) estudaram 496 indivíduos de D. rotundus, 

sendo que 292 eram originários do Vale do Paraíba, região onde ocorria surto 

de raiva bovina desde 1960. Foram diagnosticados positivos para a raiva, 11 

morcegos vampiros comuns, representando 3,8% de positividade (11/292). Na 

região de Botucatu, Côrtes et al. (1994) estudaram abrigos diurnos e a taxa de 

infecção rábica entre 1988 e 1990. Foram capturados 419 indivíduos, de nove 

espécies diferentes em 77 abrigos diurnos. A espécie mais frequente foi D. 

rotundus com 40,8% do total. Foi pesquisada a presença do vírus da raiva em 

136 morcegos hematófagos comuns (82 machos e 54 fêmeas) e em 215 não 

hematófagos, totalizando 351 morcegos. Dentre todos eles, foi encontrado o 

vírus da raiva apenas em D. rotundus. Calculou-se a positividade para esta 

espécie e foi encontrado 2,2%(3/136) de positividade para a raiva. Vale 

ressaltar que os três indivíduos positivos eram machos, sendo dois deles 

componentes de um agrupamento de seis machos solteiros, instalados em um 

bueiro de rodovia. O terceiro macho positivo estava em uma tubulação de uma 

usina hidrelétrica abandonada, em um agrupamento de cinco indivíduos, 

provavelmente todos machos solteiros. 

Ainda na região de Botucatu, Rocha (2005) estudou 258 indivíduos do 

morcego hematófago comum e realizou pesquisa do vírus da raiva em 49 

morcegos, sendo todos negativos para Imunofluorescência Direta e para a 

Prova Biológica. Cunha et al. (2006) examinaram 7.393 morcegos entre 1997 e 

2002 no Estado de São Paulo e encontraram 98 positivos, dos quais, apenas 
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quatro eram indivíduos de D. rotundus, representando 4,1% do total de 

positivos. 

No centro urbano de Ubatuba, Vale do Paraíba, foi encontrado em 2006 

um exemplar de D. rotundus caído no jardim de uma casa e apresentou 

resultado positivo para raiva (Ferraz et al. 2007). Scheffer et al. (2007) ao 

pesquisar a presença do vírus da raiva em 415 indivíduos de D. rotundus 

provenientes de diferentes regiões do Estado de São Paulo, encontraram 1,4% 

de positividade (6/415). Langoni et al. (2008) analisaram o encéfalo de 204 

indivíduos de D. rotundus de Botucatu também não encontraram nenhum deles 

como positivo para raiva.  

Os dados do presente estudo mostram que a presença do reservatório 

do agente patogênico (D. rotundus) na região do Vale do Paraíba é constante, 

mas o vírus da raiva nesse reservatório dificilmente é encontrado, mesmo 

quando ocorreu um foco de raiva bovina nas proximidades (menos de 1500 m) 

do refúgio dos morcegos, como no Abrigo Casa Faz. João Bento, em São Luiz 

do Paraitinga. Nesse abrigo, não foi possível isolar o vírus da raiva em nenhum 

dos 79 morcegos do agrupamento. Como explicar que, mesmo analisando 310 

morcegos hematófagos comuns no presente estudo, não foi possível constatar 

a presença do vírus da raiva em nenhum deles?  

Acredita-se que o agente patogênico circula entre os morcegos dos 

agrupamentos estudados, já que todos os 299 morcegos, oriundos dos 310 

negativos para pesquisa do vírus, apresentaram anticorpos contra o vírus. Qual 

seria o impulso inicial para desencadear a doença? Será que o aumento do 

número de indivíduos em um agrupamento pode provocar estresse e queda de 

resistência, de maneira a se iniciar o processo da doença? Será que alguma 

outra enfermidade poderia baixar a resistência desses morcegos, para que o 

vírus conseguisse causar a enfermidade? 

 

 4.6. Sorologia Antirrábica dos Indivíduos de Desmodus rotundus 

dos Agrupamentos do Vale do Paraíba 

No levantamento sorológico antirrábico realizado na presente tese foram 

estudados 299 indivíduos de D. rotundus oriundos de 16 agrupamentos do Vale 

do Paraíba. Nos outros seis agrupamentos não foi possível coletar sangue. O 

resultado bruto obtido mostrou que todos os 299 morcegos mostraram algum 
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tipo de reação sorológica, sugerindo a possibilidade de todos terem tido 

contado com o vírus da raiva. Contudo, considerando o ponto de corte de 0,5 

UI/ml, foi encontrada a prevalência de anticorpos anti-vírus da raiva em 30,1% 

(N=90) dos indivíduos analisados, com apenas uma pequena variação entre 

machos (28,85%, N=34) e fêmeas (30,9%, N=56).  

A literatura tem apresentado uma grande variação na prevalência de 

anticorpos para a raiva em morcegos. Essa variação está associada ao uso de 

diferentes técnicas de dosagem de anticorpos e às especificidades de cada 

estudo realizado, como por exemplo a situação epidemiológica do local de 

coleta dos morcegos e o tipo de abrigo. Lord et al. (1975) realizaram a 

sorologia de D. rotundus na Argentina, antes, durante e depois de ocorrência 

de um surto de raiva. Os seus resultados foram respectivamente: 3,1% antes, 

6,6% durante e 16,8% após o surto. 

Almeida et al. (2011) usando a mesma técnica (RFFIT) utilizada no 

presente estudo, encontraram 5,9% de prevalência ao analisar o soro de 1608 

quirópteros de várias espécies, sendo que a maioria (69,8%) era de 

insetívoros. Ao analisar o soro de D. rotundus, a prevalência foi de 12,1% 

(Almeida et al. 2011).  

Langoni et al. (2008) analisaram soro e material encefálico de 204 

morcegos hematófagos comuns oriundos da região de Botucatu, São Paulo. 

Todos os morcegos foram negativos para a pesquisa de corpúsculo de Negri 

pela IFD. Usando inicialmente LPC-ELISA as titulações sorológicas foram 

classificadas em baixa, média e alta. Posteriormente, apenas os indivíduos 

pertencentes à faixa alta de titulação, foram submetidos ao RFFIT. A 

prevalência constatada foi de 7,35% (N=15). 

Costa et al. (2013) fizeram levantamento sorológico na região nordeste 

do Estado do Pará (região Amazônica), em 2009, onde havia ocorrido vários 

casos de raiva humana em 2004 e 2005 (Schneider et al. 2009). Nessa região, 

a prevalência de anticorpos contra o vírus da raiva foi de 50,8% em 307 

exemplares de quirópteros de 28 espécies distintas (Costa et al. 2013). Esses 

pesquisadores concluíram que a alta proporção de soropositivos indicava a alta 

circulação do vírus da raiva. A baixa ocorrência de raiva nos morcegos estaria 

relacionada à alta soro prevalência (Costa et al. 2013). 
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Como já mencionado no primeiro parágrafo deste item, todos os 

morcegos hematófagos comuns do Vale do Paraíba apresentaram algum título 

de anticorpos contra o vírus da raiva. Este fato sugere que esses indivíduos, 

em algum momento de suas vidas, entraram em contato com o vírus da raiva, 

ou talvez, no caso dos jovens, tenham adquirido esses anticorpos através do 

colostro ingerido. Outra possibilidade seria adquirir esses componentes ao 

receberem sangue regurgitado por suas mães ou parceiros de grupo. Essas 

hipóteses já foram relatadas na literatura por Steece & Calisher (1989) e 

Steece & Altenbach (1989).  

  Wimsatt (1969) e Greenhall (1993) relataram a utilização de abrigos 

múltiplos por D. rotundus em sua área de vida. Segundo o último autor, o seu 

uso pode ocorrer por vários motivos, tais como: distúrbios causados pelo 

homem ao fazer controle populacional (uso de redes de neblina, uso de puçás 

no interior do abrigo), remanejamento de bovinos (fonte de alimentação) de 

pastagem, atividades de anilhamento, vandalismo e coleta de guano. Acredita-

se que os abrigos Casa Faz. Santa Hilda, Poço Sítio Paraíso e Túnel Fibria-CP 

possam ser abrigos múltiplos de um mesmo agrupamento de D. rotundus onde 

seus membros possam trocar de abrigos em base oportunística. Esta 

suposição está baseada na proximidade entre os três abrigos e níveis de 

titulação sanguínea (média e alta) semelhantes entre 2011 e 2012.  

Dos agrupamentos analisados, dedicou-se especial atenção ao alojado 

na Casa Faz. João Bento, localizado em São Luiz do Paraitinga, pois a menos 

de 1500 m desse abrigo, ocorreu um foco de raiva bovina 111 dias antes da 

coleta dos morcegos. Nesse agrupamento havia 79 morcegos hematófagos 

comuns, tendo sido realizada a sorologia de 77 deles. Vinte e oito (36,4%) 

enquadraram-se na faixa de sorologia alta, 42 (54,5%) na faixa média e sete 

(9,1%) na faixa baixa.  

Na Argentina, Delpietro (1991) relatou que após um surto de raiva 

bovina foram detectados anticorpos em 30% dos morcegos sobreviventes. 

Antes do surto 2% dos morcegos possuíam anticorpos e durante o surto, esse 

percentual era de 4%, sugerindo que o nível de anticorpos contra o vírus da 

raiva foi aumentando à medida que o surto estava ocorrendo na região. 

Acredita-se que, apesar do método de pesquisa de anticorpos empregado ter 
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sido diferente do usado no estudo do Vale do Paraíba, foi após o surto que 

Delpietro (1991) encontrou a maior porcentagem de morcegos com anticorpos, 

situação semelhante à encontrada no presente estudo. 

No presente estudo foi observada uma soroprevalência maior entre 

fêmeas (30,9%) em relação a machos (28,8%), porém a análise estatística 

mostrou que a associação entre essas variáveis não era significativa. Este 

resultado é concordante com o estudo de Almeida et al. (2011) que também 

observou maior prevalência de anticorpos em fêmeas (6,9%) em relação aos 

machos (6,1%) o que também não se mostrou estatisticamente significante.  

Análise de qui-quadrado revelou-se não significante (p˃0.05) para todos 

os tipos de associações possíveis entre as variáveis da Tabela 20. O mesmo 

ocorrendo para a distribuição dos machos jovens, adultos, ativos e inativos, 

com relação às três faixas de sorologia para o vírus da raiva (Tabela 21).  

Ao serem analisadas, do ponto de vista estatístico, tanto fêmeas quanto 

machos, não houve diferenças significativas quando foram confrontadas as 

diferentes categorias de idade e estado reprodutivo contra as diferentes faixas 

de titulação sorológica. 

Todavia o resultado desse estudo é discordante do observado por 

Turmelle et al. (2010) que estudaram o morcego insetívoro Tadarida 

brasiliensis (Molossidae) e encontraram soroprevalência maior e significativa 

em fêmeas, o que os autores atribuíram ao intenso contato entre as fêmeas 

após o nascimento dos filhotes. Constantine (1986) e Steece & Altenbach 

(1989) também realizaram estudos com T. brasiliensis e observaram o 

aumento da soroprevalência após o parto entre fêmeas adultas em colônias de 

caverna, associando esse fato com o aumento da infecção em jovens 

suscetíveis. No presente estudo não foi observada uma maior soroprevalência 

em jovens em relação aos adultos. Contudo, o estresse populacional em T. 

brasiliensis estudado pelos autores acima é muito maior por causa das suas 

colônias com milhares de indivíduos, onde a separação dos filhotes das mães e 

seu reencontro é dificultada pelo tamanho da colônia. O mesmo não acontece 

com D. rotundus do Vale do Paraíba. 

Outra questão que se apresenta é como esses morcegos, negativos 

para o vírus da raiva, adquiriram anticorpos? Ao realizarem experimento 
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injetando diferentes quantidades de vírus da raiva em D. rotundus, Almeida et 

al. (2005) verificaram que 53% dos morcegos apresentaram títulos maiores que 

0,5 UI/ml de soro, após 30 dias da inoculação. Interessante observar que 

dentre os morcegos que resistiram ao desafio, havia indivíduos com baixos 

níveis de anticorpos, morcegos que não mostraram anticorpos contra o vírus da 

raiva e exemplares com títulos considerados altos.  

No presente estudo não é possível saber se o morcego agressor, ao 

provocar lesões em seu confrontante, durante encontros agonísticos, possuía 

vírus da raiva em sua saliva, muito menos sua quantidade. Outra dificuldade 

seria avaliar há quanto tempo ocorreu essa lesão. Outra dúvida é se ao ser 

lesionado um morcego poderia ter sofrido estresse a ponto de, pelo menos 

temporariamente, haver queda de resistência e diminuição de sua defesa 

humoral. Dimitrov et al. (2006) sugerem que há três tipos de estresse que 

afetam o perfil imunológico, a dinâmica de doenças e o tamanho de populações 

de morcegos. Os três cenários propostos por eles são: acidental, vertical e 

sazonal. Os autores sugerem que uma população imunossuprimida sofre 

diminuição de seu tamanho por um período superior a 50 anos, mas no final 

desse prazo a imunocompetência se restabelece e a colônia começa a se 

recuperar. Os processos anuais sazonais ou verticais de imunossupressão 

promovem a diminuição significativa do tamanho da colônia. Nesses casos o 

perfil imunológico do agrupamento também é afetado de forma negativa. 

No caso de estresse sazonal das populações, o domínio das classes 

imunocompetentes é preservado. Entretanto o estresse vertical tem efeito 

devastador no perfil imunológico da colônia, favorecendo o crescimento das 

classes imunodeprimidas. Quando há influência das duas, imunossupressão 

vertical e sazonal, a população de morcegos estabiliza em um estado 

imunológico, onde existe equilíbrio entre as classes imunocompetentes e 

imunodeprimidas. 

Mendez (1988) relatou que vários parasitas internos (rickettsias, 

protozoários, nematoides) e externos (insetos, carrapatos e aracnídeos) vivem 

em D. rotundus. Esse fato poderia contribuir para diminuir o nível de 

anticorpos? Uieda, em relato pessoal, mencionou que os parasitas externos co-

evoluiram em morcegos enquanto se abrigavam em refúgios naturais, como 
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grutas, cavernas e ocos-de-árvores. Será que esses animais estariam dando 

preferência a abrigos artificiais para evitar serem incomodados por esses 

artrópodes?   

Finalmente questiona-se sobre o que acende o rastilho que inicia um 

surto de raiva, já que todos os morcegos hematófagos comuns examinados 

(299) apresentaram anticorpos contra vírus da raiva, mas em nenhum deles foi 

encontrado o vírus no encéfalo. 
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5. CONCLUSÕES 
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 O Vale do Paraíba abriga as três espécies de morcegos hematófagos, 

sendo Desmodus rotundus a mais frequente, Diphylla ecaudata de média 

ocorrência e Diaemus youngii, a mais rara. 

O dimorfismo sexual em D. rotundus do Vale do Paraíba foi 

estatisticamente demonstrado ocorrer no comprimento dos antebraços, nos 

quais as fêmeas são maiores do que os machos. Esse dimorfismo foi devido ao 

maior comprimento do antebraço direito das fêmeas em relação aos machos. 

 A maioria (85,7 %) dos abrigos diurnos de D. rotundus é artificial e todos 

são internos. 

 Desmodus rotundus partilhou abrigos diurnos com apenas cinco 

espécies de filostomídeos: Diphylla ecaudata, Chrotopterus auritus, Carollia 

perspicillata, Glossophaga soricina e Anoura caudifer. 

 O tempo de recolonização foi em média 12,5 meses, com uma variação 

entre três e 25 meses. 

 Fêmeas foram encontradas em 15 agrupamentos, com uma média de 13 

fêmeas/grupo e uma variação entre um e 55 fêmeas. 

 Machos foram encontrados em 21 agrupamentos, com uma média de 

7,1 machos/grupo e uma variação de um a 24 machos.  

 Sete agrupamentos foram considerados de machos solteiros com uma 

média de 4,1 indivíduos, com uma variação de 2 a 7. 

 Onze dos 22 agrupamentos eram constituídos de colônia e grupo de 

machos solteiros. 

 No Vale do Paraíba, 76,7% dos 344 indivíduos de D. rotundus 

apresentaram lesões corporais, principalmente, nas membranas alares e/ou 

uropatágio, nas orelhas, nos membros (pés, antebraços e falanges) e na face. 

O qui-quadrado mostrou que as diferenças observadas na ocorrência de 

lesões em fêmeas jovens e adultas e fêmeas em diferentes estágios 

reprodutivos não são significativas ao nível de 5%. 

O qui-quadrado revelou que as associações entre o número de machos 

do Vale do Paraíba, para as variáveis de idade, estado reprodutivo e lesões 

foram significantes no nível de 5%. 
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Nenhum dos 310 morcegos hematófagos comuns do Vale do Paraíba 

apresentou diagnóstico positivo para raiva. 

Todos os 299 indivíduos de D. rotundus apresentaram sorologia positiva 

para raiva. Pelo método empregado, 90 (30,1%) morcegos hematófagos 

comuns foram reagentes. 

O nível de titulação sorológica independe de sexo, idade e condição 

reprodutiva. 

 

  



 

149 

 

 

 

 

 

Vale do Paraíba com seu relevo acidentado, suas serras e 
clima ameno, seu povo simples que me cativou, terra que 

me adotou e que aprendi a amar. 
Assim como eu, o meu amigo, morcego hematófago comum, 

que também se deu muito bem nessa região.  Creio que  
eu e ele temos algo em comum. 

João J.F. Ferrari 
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ANEXO 1 
 

LESÕES CORPORAIS 
FICHA INDIVIDUAL PARA Desmodus rotundus 

 
No. saco:__________  Sexo (M/F):[_]  Idade (A/J):[_] 

Estágio Rep.:_______  Ant. Dir:______  Ant. Esq:_____ 
Peso:_________ 

Observações:__________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 

Mapa das lesões: 

Vista dorsal 

 

Vista ventral 
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