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RESUMO 

ARAÚJO, Rodrigo Serafim. Histomorfometria sazonal epididimária do morcego 

Artibeus planirostris (CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE) 2016. 56f. 

Dissertação (Mestrado em Biologia Estrutural e Funcional) - Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 

 

Considerando-se a importância ecológica do morcego Artibeus planirostris e a 

importância da avaliação epididimária para o entendimento de sua função reprodutiva, 

objetivou-se compreender os parâmetros reprodutivos desta espécie a partir da análise 

morfológica e morfométrica do epidídimo. Foram utilizados 16 animais adultos, 

coletados durante as estações seca (n=08) e chuvosa (n=08) de 2014. As capturas foram 

realizadas na cidade de Natal-RN (latitude 5°50’33.9”S e longitude 35°12’07.6” W) 

(autorização SISBIO n
o 

25233-1), utilizando-se redes de neblina. Após anestesia e 

eutanásia por perfusão transcardíaca, foi realizada a coleta dos epidídimos (autorização 

CEUA/UFRN n
o 

009/2012), seguido de processamento histológico para inclusão em 

historesina e análises sob microscopia de luz. Análises morfométricas dos componentes 

do parênquima epididimário foram realizadas a partir da captura de imagens das lâminas 

histológicas, utilizando-se o software Image-Pro Plus. Os resultados foram submetidos à 

ANOVA, sendo as médias comparadas pelo teste t de Student ao nível de significância 

de 5%, seguido do pós-teste de Tukey. Nas duas estações analisadas, a avaliação 

morfológica do epidídimo revelou que o órgão apresentou-se dividido em 4 regiões 

principais: segmento inicial, cabeça, corpo e cauda. O parênquima apresentou-se 

composto predominantemente por túbulos epididimários, sustentados por tecido 

conjuntivo intertubular. Ao longo das três porções epididimárias os túbulos ocuparam 

75,07±2,94% do parênquima na estação chuvosa e 67,23±2,44% na estação seca, sendo 

seus percentuais nas regiões da cabeça e corpo significativamente maiores na estação 

chuvosa em relação à estação seca. O restante do parênquima foi representado pela 

região intertubular, que apresentou redução proporcional nas mesmas regiões entre as 

estações. Os túbulos foram constituídos por epitélio pseudoestratificado cilíndrico com 

estereocílios, apoiado sobre uma túnica própria, e lúmen. O epitélio epididimário foi o 

principal componente do túbulo epididimário, sendo que na região da cauda seu 

percentual foi maior na estação seca (27,58±8,33%) em relação à chuvosa 

(17,79±4,33%). Este epitélio apresentou-se composto pelas células principais (PR), 

basais (BA), estreitas (ES), halo (HA), claras (CL) e apicais (AP), sendo que a primeira 

e a última apresentaram, respectivamente, maior e menor distribuição em todas as 
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regiões epididimárias nas duas estações. Tanto na região da cabeça quanto da cauda, as 

células PR foram as mais predominantes no epitélio epididimário na estação seca em 

relação à estação chuvosa, enquanto as células BA foram mais predominantes na 

estação chuvosa, tanto na cabeça quanto na cauda. As células AP apresentaram maior 

distribuição na cabeça do epidídimo durante a estação chuvosa, enquanto as células ES 

apresentaram maior distribuição no corpo do epidídimo na estação seca, sendo seu 

registro nessa porção epididimária constituiu um achado novo. Observou-se aumento 

gradativo em diversos parâmetros da cabeça em direção à cauda, tais como o diâmetro 

dos túbulos epididimários, do lúmen e percentual com espermatozoides e da camada de 

células musculares lisas ao redor dos túbulos epididimários, contrastando com a 

diminuição na altura do epitélio. Muitos destes parâmetros apresentaram maiores 

valores na estação chuvosa em relação à estação seca. Conclui-se que o epidídimo de A. 

planirostris apresentou-se, de um modo geral, semelhante ao descrito para outros 

mamíferos, com destaque para as células estreitas, registradas pela primeira vez na 

região do corpo. Foram encontrados espermatozoides no lúmen dos túbulos 

epididimários nas duas estações avaliadas, especialmente na região da cauda, mostrando 

assim um padrão reprodutivo anual contínuo, com picos de reprodução na estação 

chuvosa. 

 

Palavras-chave: Sazonalidade reprodutiva, morcegos, epidídimo. 
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ABSTRACT 

ARAÚJO, Rodrigo Serafim. Epididymal seasonal histomorphometry of the bat 

Artibeus planirostris (CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE). 2016. 56f. 

Dissertation (Master in Structural and Functional Biology) - Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 

 

Considering the ecological importance of the bat Artibeus planirostris and the 

importance of the epididymal evaluation for the understanding of its reproductive 

function, this study aimed to understand the reproductive parameters of this species, 

from the morphological and morphometric analysis of the epididymis. Sixteen adult 

animals were collected during the dry season (n = 08) and rainy season (n = 08), in 

2014. The captures were taken in the city of Natal-RN (5°50'33.9"S and 35°12'07.6"W) 

(SISBIO authorization no. 25233-1), using mist nets. After anesthesia and euthanasia by 

transcardiac perfusion, the epididymis were collected (CEUA/UFRN authorization no. 

009/2012), followed by histological processing for embedding in historesin and analysis 

under light microscopy. Morphometric analyzes of the epididymal parenchyma were 

performed using images from the histological slides, by the Image-Pro Plus software. 

The results were submitted to ANOVA, and the means were compared by Student's t-

test at a significance level of 5%, followed by Tukey's post-test. At the two analyzed 

seasons, the morphological evaluation showed that the organ was divided into 4 main 

regions: initial segment, head, body and tail. The parenchyma was predominantly 

composed of epididymal tubules, supported by intertubular connective tissue. During 

the three main epididymal portions, the tubules occupied 75.07 ± 2.94 % of parenchyma 

in rainy season and 67.23 ± 2.44 % in dry season, and its percentages in the head and 

body were significantly larger in rainy season compared to dry season. The remaining 

parenchyma was represented by the intertubular region, which showed proportional 

reduction in the same regions and seasons. The tubules were composed of cylindrical 

pseudostratified epithelium with stereocilia, supported by a tunica propria and lumen. 

The epididymal epithelium was the main component of the epididymal tubule. In the 

tail region, its percentage was higher in dry season (27.58 ± 8.33%) than in rainy season 

(17.79 ± 4.33%). This epithelium was composed by main (MA), basal (BA), narrow 

(NA), halo (HA), clear (CL) and apical (AP) cells. The first and the last ones showed, 

respectively, the highest and the lowest distributions in all epididymal regions, in both 

rainy and dry seasons. In the head and tail regions, MA cells were the most predominant 

in the epididymal epithelium in the dry season in relation to the rainy season, while BA 
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cells were the most predominant in the rainy season, such in head as in tail. AP cells had 

a higher distribution in epididymis head during the rainy season, while NA cells had a 

greater distribution in the epididymis body during dry season, being its observation in 

this epididymal portion a new finding. There was an increase in several morphometrical 

parameters, from the head to the tail, such as the tubular and luminal diameter and its 

percentages with spermatozoa, as well the muscle cells surrounding the epididymal 

tubules, in contrast with a decrease in epithelial high. Several of these parameters 

showed larger values in the rainy season in relation to the dry season. It can be 

concluded that the epididymis of A. planirostris was similar to that described for other 

mammals, and the narrow cells were recorded in the region of the body for the first 

time. It was found spermatozoa in the lumen of epididymal tubules during the two 

seasons evaluated, especially in the tail region, showing a continuous annual 

reproductive pattern, with reproductive peaks in the rainy season. 

 

Key words: Reproductive seasonality, bats, epididymis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os morcegos (Mammalia, Chiroptera) apresentam ampla distribuição geográfica, 

podendo ser encontrados em todos os continentes, exceto nas regiões polares. A ordem 

possui reconhecidas competências ecológicas, como a regulação de ecossistemas 

tropicais, tendo como exemplo o bioma Mata Atlântica (Patterson e Pascual, 1972; Reis 

et al., 2011). Em algumas áreas podem representar cerca de 40 a 50% das espécies de 

mamíferos existentes, o que se justificada pela alta adaptabilidade morfológica e 

comportamental ao meio ambiente, permitindo-lhes usufruir os mais variados nichos e 

estabelecendo desse modo uma relação de interdependência com o meio (Kalko, 1997; 

Peracchi et al., 2006). 

Os padrões reprodutivos apresentados pelos indivíduos desta ordem apresentam 

grandes variações, indo de monoestria sazonal à poliestria. Morcegos de regiões 

tropicais apresentam três padrões reprodutivos básicos: monoestria sazonal 

(caracterizada pela ocorrência de apenas um período de estro ao longo do ano), 

poliestria sazonal (apresentam acasalamento contínuo durante a maior parte do ano, 

tendo um período de inatividade sexual) e poliestria contínua (apresentam estro e 

ovulam ao longo de todos os meses do ano) (Fleming et al., 1972; Crichton e Brutzsch, 

2000). Na maioria dos indivíduos da família Phyllostomidae a poliestria sazonal parece 

ser o padrão reprodutivo predominante, (Wilson, 1979; Taddei, 1980; Trajano, 1984), 

como é o caso da espécie Artibeus planirostris (Spix, 1823), objeto deste estudo 

(Fleming et al., 1972; Wilson, 1979; Taddei, 1980).  

Os padrões reprodutivos, de maneira geral, relacionam-se à busca de uma 

excelência reprodutiva onde os fatores evolutivos norteiam a procriação, 

especificamente em períodos com maior disponibilidade de recursos alimentares 

(Wimsatt, 1960; Reis et al., 2011). Assim, podem estar relacionadas à sazonalidade 

desses recursos, que nas regiões tropicais estão em sincronia com os índices 

pluviométricos e com os hábitos alimentares específicos das espécies (Trajano, 1984). 

Deste modo, a relação entre a sazonalidade, estratégias reprodutivas e variações 

fisiológicas podem afetar diretamente o padrão reprodutivo de uma mesma espécie em 

regiões diferentes (Crichton e Krutzsch, 2000; Reis et al., 2011; Beguelini et al., 2013). 

 Considerando-se a ampla distribuição mundial e diversidade exibida pelos 

membros da ordem Chiroptera, atenção notavelmente limitada tem sido dada à 

reprodução nos machos, onde geralmente detalhes da estrutura de seu sistema 
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reprodutivo são pouco descritos. Estudos sobre a reprodução de morcegos têm se 

intensificado no Brasil (Trajano, 1984; Peracchi et al., 2006; Reis et al., 2007; Beguelini 

et al., 2009; Oliveira e Lemes 2010; Morais et al., 2013; Morais et al., 2014). 

Entretanto, para muitas espécies e em várias regiões do Brasil, como no Nordeste, as 

informações ainda são escassas, sobretudo quanto à caracterização do epidídimo, como 

é o caso da espécie Artibeus planirostris. 

Entender o funcionamento dos órgãos reprodutores se torna essencial para a 

compreensão dos processos histofisiológicos reprodutivos. A habilidade reprodutiva dos 

machos sexualmente maduros depende diretamente das funções desempenhadas pelo 

epidídimo, destacando-se, transporte dos espermatozoides, sua maturação e 

armazenamento. Neste contexto, a aplicação de análises morfométricas epididimárias, 

associadas à caracterização histológica, surge como uma importante ferramenta a fim de 

se conhecer a biologia reprodutiva de Artibeus planirostris, permitindo assim avaliar a 

morfofisiologia do epidídimo e correlaciona-la às variáveis sazonais. Desta forma será 

possível conhecer de modo mais apurado o padrão reprodutivo de uma espécie que 

pertence a uma das principais ordens de mamíferos, tanto em termos de riqueza de 

espécies quanto em diversidade e papel ecológico. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Características gerais da ordem Chiroptera 

 

A ordem Chiroptera tem sido classicamente dividida em duas subordens: 

Megachiroptera e Microchiroptera. Esse arranjo, entretanto, tem se mostrado artificial à 

luz de dados moleculares, não refletindo as relações de parentesco entre as espécies. A 

maioria desses animais apresenta a extraordinária capacidade de emitir sons de alta 

frequência e de receber ecos desses sons, que retornam a eles ao encontrar um objeto. 

Assim, é pela emissão e percepção de sons de alta frequência que os morcegos se 

orientam durante o voo, na chamada ecolocalização (Reis et al., 2011). 

Esta ordem destaca-se pela capacidade do voo verdadeiro desempenhada por 

seus representantes, o que ocorre mediante a presença de estruturas específicas, como 

braço, antebraço e dedos alongados, além de uma fina membrana altamente flexível 

localizada entre os dedos, originando o patágio (Peracchi et al., 2006). 
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Os quirópteros constituem a segunda maior ordem de mamíferos do mundo em 

riqueza de espécies, com aproximadamente 1.200 espécies, sendo ultrapassada apenas 

pela ordem Rodentia, constituída por mais de 2.000 espécies (Wilson e Reeder, 2005; 

Simmons, 2005; Simmons, 2010; Reis et al., 2011; Paglia et al., 2012). No Brasil são 

conhecidas nove famílias, 68 gêneros e cerca de 178 espécies (Simmons, 2005; 

Simmons, 2010; Reis et al., 2011; Paglia et al., 2012). Dentre as subordens, a 

Megachiroptera inclui os indivíduos de grande porte, conhecidos como raposas 

voadoras, e encontrados sobretudo em regiões tropicais da Ásia, África e Oceania. Já a 

subordem Microchiroptera é constituída por animais de pequeno a médio porte, sendo 

encontrados por todo o mundo. Todas as espécies descritas no Brasil pertencem à 

subordem Microchiroptera (Reis et al., 2011; Paglia et al., 2012). Dentre estes, a família 

Phyllostomidae constitui a mais diversa, especialmente na região neotropical, 

apresentando 160 espécies reconhecidas e 57 gêneros. No Brasil são encontradas 92 

espécies e 43 gêneros, o que equivale a 51,68% e 63,23%, respectivamente, de todas as 

espécies e gêneros já identificados (Simmons, 2005; Reis et al., 2006; Simmons, 2010; 

Reis et al., 2011; Nogueira et al., 2014).  

A família Phyllostomidae apresenta como característica marcante um apêndice 

dérmico em forma de folha membranosa projetando-se acima das narinas. Os animais 

dessa família destacam-se entre os demais quirópteros em termos de adaptabilidade aos 

mais diversos tipos de habitats, destacando alta versatilidade na busca por alimentos. 

Assim, possuem hábito alimentar frugívoro (alimentam-se de frutos e folhas), 

nectarívoro (alimentam-se de néctar e pólen), insetívoro (alimentam-se de insetos), 

hematófago (alimentam-se de sangue) e onívoro (Pinto e Hortêncio Filho, 2006; 

Bordignon e França, 2009; Reis et al., 2011). 

Destaca-se aqui a espécie Artibeus planirostris (Figura 1), com ocorrência em 

praticamente todas as regiões de floresta tropical e subtropical do Brasil, sendo muito 

abundantes em florestas de transição, floresta úmida ou xeromórfica (Figura 2). Assim 

como a maioria dos morcegos, seu comportamento de caça alimentar é 

predominantemente noturno, utilizando folhagem e ocos de árvores como abrigo 

durante o dia. A. planirostris contribui para a estabilidade ecológica ao dispersar 

sementes de várias espécies de plantas, em especial as pioneiras, vegetais base para a 

sucessão ecológica. Este comportamento está relacionado ao seu hábito alimentar 

predominantemente frugívoro, característica essa compartilhada entre os demais 

indivíduos da subfamília Stnodermatinae (Oliveira e Lemes, 2010; Reis et al., 2013).  
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Figura 1. Morcego Artibeus planirostris macho adulto coletado no Campus Central da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN. (Foto: Marília A.S. Barros). 

 

Considerando-se a diversidade desta ordem, menos de 5% das espécies 

conhecidas foram estudadas no tocante à sua biologia reprodutiva, gerando elevada 

escassez de informações acerca das características morfológicas do sistema genital 

(McCracken e Wilkinson, 2000; Reis et al., 2007; Reis et al., 2011). 

 

 

Figura 2. Distribuição geográfica do morcego Artibeus planirostris no Brasil e América 

do Sul, no destaque em laranja. Fonte. The IUCN Red List, 2016. 
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2.2. Reprodução em morcegos 

 

Os morcegos apresentam sistemas de acasalamento dentre os mais diversos entre 

os mamíferos (Feldhamer, 2007). Análises sobre o ciclo reprodutivo desses animais têm 

demonstrado variações acentuadas, onde espécies de climas temperados são geralmente 

monoéstricas, enquanto que a maioria das espécies de climas tropicais são poliéstricas 

(Nowak et al., 1994). De modo geral, apresentam uma organização social em sistemas 

de haréns compostos em média por 1 macho dominante e 8 a 12 fêmeas, sendo a 

poliginia o sistema de acasalamento que prevalece, embora possam também ser 

observados os sistemas dos tipos monogâmico e promíscuo (Nowak et al., 1994; 

Brooke, 1997).  

Evolutivamente os morcegos desenvolveram mecanismos para assegurar que o 

nascimento de seus filhotes fosse sincronizado de acordo com condições ambientais 

favoráveis, objetivando assim fornecer maiores chances de sobrevivência à prole. Para 

tal foram desenvolvidas adaptações no sistema genital, tanto nas fêmeas quanto nos 

machos, incluindo o atraso na ovulação ou na implantação do blastocisto e 

armazenamento de espermatozoide no epidídimo (Bradley e Luck, 2009). 

Foi descrito que A. planirostris reproduz-se em qualquer época do ano no Brasil, 

a partir da observação de lactantes e fêmeas gestantes em todos os períodos do ano, 

além de padrão espermatogênico anual contínuo e armazenamento de espermatozoides 

no epidídimo em todos os meses do ano na região sudeste (Taddei, 1976; Graham, 

1987; Beguelini et al., 2013). Já de acordo com Willig (1985) ao avaliar padrões 

reprodutivos de A. planirostris na região Nordeste mostrou que a espécie apresenta 

poliestria bimodal, com picos reprodutivos de fevereiro a março e de outubro a 

novembro. Em relação aos comportamentos reprodutivos da espécie Reis et al (2007) 

mostrou que os espécimes de A. planirostris formam pequenas colônias de 5-16 

indivíduos e as fêmeas apresentam período gestacional de aproximadamente 3,5 meses, 

produzindo usualmente um indivíduo por gestação. 

 

2.3. Organização do sistema genital masculino dos morcegos 

 

O sistema genital masculino tem como função a contínua produção, proteção, 

nutrição e armazenamento temporário de gametas, atuando também na síntese e 

secreção dos hormônios sexuais masculinos, chamados andrógenos (Russell et al., 1998; 
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Carreau et al., 2003). A testosterona é o principal hormônio produzido nos testículos, e 

o metabólito desse andrógeno, a diidrotestosterona, apresenta função crucial na 

atividade reprodutiva dos machos. Na via reprodutiva, os processos dependentes de 

testosterona incluem espermatogênese, diferenciação sexual durante o estágio 

embrionário/fetal e o controle da secreção de gonadotrofinas (O’Donnell et al., 2001; 

Crichton e Krutzsch, 2000; Cooper, 2007).  

Os órgãos que compõem esse sistema incluem o testículo, ducto eferente, 

epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório, segmento da uretra, órgão copulatório 

(pênis) e as glândulas anexas (glândulas bulbouretrais, próstata e glândulas vesiculares). 

A variação morfológica de alguns órgãos, como exemplo os mecanismos de regressão e 

recrudescência testicular e epididimária, são características marcantes do sistema genital 

da ordem quiróptera, revelando ampla variedade morfofuncional intrinsecamente 

relacionada à sazonalidade ambiental (Mokkapati e Dominic, 1976; Swami e Lall, 1982; 

Singh e Krishna, 2000; Crichton e Krutzsch, 2000; Beguelini et al., 2014; Beguelini et 

al., 2015).  

A interação dos órgãos que compõem o sistema genital forma um sistema de 

ductos responsáveis pelo transporte do espermatozoide até o exterior. Nos mamíferos 

em geral, os testículos, ductos eferentes, epidídimos e a porção inicial do ducto 

deferente estão localizados no saco escrotal, uma bolsa revestida por pele delgada que 

envolve uma cavidade revestida por um mesotélio e túnica vaginal (Setchell e Breed, 

2006; Robaire e Hinton, 2015). Em morcegos a localização desses órgãos apresentam 

variações. Testículos e epidídimos, por exemplo, podem apresentar-se abdominais, 

inguinais ou escrotais. Em algumas espécies estes órgãos migram (diariamente ou 

sazonalmente) do abdome para o saco escrotal através do canal inguinal, e usualmente 

apresentam-se escrotados nos indivíduos púberes (Baker et al., 1989; Costa et al., 2007; 

Crichton e Krutzsch, 2000).  

 

2.4.  Aspectos morfofuncionais do epidídimo 

 

Nos mamíferos em geral o epidídimo é um órgão par formado por um tubo 

altamente enovelado denominado túbulo ou ducto epididimário, com extensão entre 4 a 

6 cm de comprimento. Atua no amadurecimento, manutenção e viabilidade dos 

espermatozoides, desencadeando um padrão de motilidade progressiva, característica 
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essencial à capacidade de fertilização (Serre e Robaire, 1998; Hermo e Robaire, 2002; 

Robaire et al., 2006; Robaire e Hinton, 2015).  

O túbulo epididimário apresenta uma subdivisão baseada em quatro segmentos: 

segmento inicial, cabeça, corpo e cauda. O segmento inicial é delimitado pela porção 

final do ducto eferente e início da cabeça. A cabeça constitui a região mais curta, 

enquanto que o corpo se apresenta mais alongado e estreito e a cauda (porção distal do 

epidídimo) apresenta-se mais dilatada (Goyal e Dhingra, 1975; Robaire et al., 2006; 

Robaire e Hinton, 2015) (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Representação esquemática do epidídimo e suas subdivisões (segmento 

inicial, cabeça, corpo e cauda). Fonte: Robaire e Hinton, 2015. 

Há relatos que a quantidade de subdivisões apresentadas para o epidídimo pode 

apresentar grandes variações além das 3 subdivisões clássicas (cabeça, corpo e cauda). 

Em mamíferos essa variação é bem marcante. Em gato doméstico, por exemplo, foram 

encontradas seis subdivisões, nove no javali, dez no camundongo e até dezenove no rato 

(Syntin et al., 1996; Axnér et al., 1999; Turner et al., 2007). Estas variações se devem a 

características histológicas distintas que podem levar a subdivisão de cada porção 

epididimária principal, como por exemplo, em segmento proximal ou distal (cabeça 
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proximal e cabeça distal). Nos estudos com morcegos as características histológicas 

geralmente são descritas acompanhando o padrão apresentado para os mamíferos em 

geral, com três (cabeça, corpo e cauda) a quatro subdivisões (segmento inicial, cabeça, 

corpo e cauda) (Crichton e Krutzsch, 2000). 

A fisiologia do epidídimo fundamenta-se em três funções principais: transporte, 

armazenamento e maturação dos espermatozoides. Nos mamíferos em geral o transporte 

dos espermatozoides é feito por movimentos peristálticos, decorrente de camadas de 

células musculares lisas que envolvem o túbulo epididimário (Robaire et al., 2006; 

Crichton e Krutzsch, 2000; Sullivan e Saez, 2013; Robaire e Hinton, 2015), e dura em 

torno de 2 a 12 dias. O processo de maturação dos espermatozoides ocorre mediante 

alterações fisiológicas e morfológicas, controladas por células que compõem o epitélio 

do túbulo epididimário. Espermatozoides coletados na região da cabeça, por exemplo, 

são incapazes de fertilizar. A partir da região do corpo ocorre intensa estabilização da 

cromatina condensada, bem como mudanças de carga de superfície da membrana 

plasmática dos espermatozoides, além de aquisição de novas proteínas citoplasmáticas 

que irão contribuir para a maturação final do espermatozoide e aquisição da capacidade 

fecundante (O’Donnel et al., 2001; Robaire e Hinton, 2015). 

Na maioria dos mamíferos, usualmente a cauda do epidídimo pode armazenar 

espermatozoides por até duas semanas. Em morcegos, no entanto, o epidídimo tem a 

capacidade de armazenar espermatozoides por meses (Bernard, 1984; Crichton et al., 

1994). Para ocorrer a estocagem de espermatozoides, diversas alterações fisiológicas no 

espaço luminal epididimário são desencadeadas, destacando-se a quiescência de 

espermatozoides maduros. O processo de quiescência é induzido pela diminuição das 

concentrações de íons bicarbonato, o que leva a uma diminuição no pH intraluminal que 

envolve a participação de proteínas como as trocadoras de sódio/hidrogênio (NHEs) e as 

imobilinas (Navarro et al., 2007; Cornwall, 2009). A quiescência espermática é uma 

característica adaptativa comum aos animais hibernantes, em zonas temperadas 

(Crichton e Krutzsch, 2000). Assim como nos demais mamíferos, toda a regulação da 

função epididimária dos morcegos acontece por ação de andrógenos, destacando-se a 

testosterona e a 5α-diidrotestosterona (DHT), presentes no fluido epididimário (Viger e 

Robaire, 1994; Crichton e Krutzsch, 2000; Robaire e Hamzeh, 2011). 

Histologicamente o túbulo epididimário é formado por lúmen, epitélio 

pseudoestratificado cilíndrico com estereocílios repousando sobre uma túnica própria e 

sustentado por tecido conjuntivo. Os estereocílios são projeções das células principais 
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com função de aumentar a superfície de contato com o fluido luminal, proporcionando 

uma via através da qual pode ocorrer o transporte transepitelial de fluido e de soluto 

para o lúmen. Estão presentes ao longo de todo túbulo epididimário e apresentam 

padrão decrescente no sentido cabeça-cauda (Pastor-Soler et al., 2010; Primiani et al., 

2007). A túnica própria é formada por células musculares lisas e apresenta variação 

quanto à sua espessura, sendo mais alto na região da cabeça e mais baixo na região da 

cauda. Por outro lado, o lúmen do túbulo epididimário é estreito na região da cabeça e 

mais amplo na região da cauda (Robaire e Hinton, 2015).  

Os aspectos morfofuncionais do túbulo epididimário dos mamíferos em geral 

são comuns aos morcegos (Crichton e Krutzsch, 2000). O epitélio do túbulo 

epididimário é composto por 6 tipos celulares: células principais, basais, estreitas, 

apicais, halo e claras. As células principais constituem o tipo celular mais abundante em 

todo segmento epididimário, desde a cabeça até a cauda, constituindo cerca de 70-85% 

do epitélio. Sua morfologia revela um formato colunar, estendendo-se da túnica própria 

do ducto até o lúmen (O’Donnell et al., 2001; Robaire et al., 2006).  

As células basais são o segundo tipo mais abundante, podendo ocupar cerca de 

20% do epitélio epididimário. São caracterizadas por apresentar um núcleo alongado e 

estão localizadas na região basal do epitélio (Hermo e Robaire, 2002; Shum et al., 

2011). Também estão presentes em todos os segmentos do epidídimo (Marengo e 

Amann, 1990; Jervis e Robaire, 2002; Robaire e Hinton, 2015). Martan (1969), 

avaliando a histologia dessas células, sugeriu que estas funcionariam como células-

tronco do epidídimo. Essa hipótese foi reforçada pelo registro de figuras de mitoses 

observadas nas células basais (Holschbach e Cooper, 2002). 

As células apicais apresentam núcleo de formato oval a esférico, localizam-se 

usualmente na região mediana do epitélio ou na extremidade apical e são predominantes 

no segmento inicial e cabeça do epidídimo (Adamali e Hermo, 1996). Sua característica 

morfológica mais marcante que permite diferencia-las das demais células é a ausência 

de contato com a túnica própria sob microscopia de luz (Ramos e Dym, 1977; Robaire e 

Hinton, 2015). As células claras são encontradas com maior frequência na região 

caudal, e apresentam o núcleo geralmente localizado na base do citoplasma. Se 

distinguem das demais células por apresentarem grânulos apicais e aspecto translúcido 

(Robaire et al., 2006; Belleannée et al., 2010; Shum et al., 2011; Robaire e Hinton, 

2015).  
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As células estreitas são observadas sobretudo no segmento inicial e região 

proximal da cabeça (Shum et al., 2009). São caracterizadas por apresentar um núcleo 

pequeno e alongado, localizado na porção médio-apical da célula. Apresentam 

cromatina pouco densa quando comparada à das células principais (Menezes, 2013; 

Robaire e Hinton, 2015).  

As células halo são visíveis em todas as regiões epididimárias, apresentando 

maior prevalência na porção proximal, entre o segmento inicial e cabeça (Seiler et al., 

1999). São relativamente pequenas em comparação com as demais células que 

compõem o epitélio epididimário, tendo como característica distintiva um núcleo 

pequeno e arredondado e uma ampla região citoplasmática com poucas organelas, 

formando um anel esbranquiçado perinuclear, em forma de halo (Hermo e Robaire, 

2002; Robaire e Hinton, 2015).  

Os seis tipos celulares quem compõem o epitélio epididimário estão intimamente 

unidos por um complexo de junções celulares, denominadas tight junctions, ou junções 

oclusivas. Estas junções celulares juntamente com as diferenças de concentrações 

encontradas entre as células que formam o epitélio, levam à formação de uma barreira 

denominada “barreira hematoepididimária” (Cyr et al., 2007). 

Cada um destes tipos celulares apresenta funções específicas de acordo com o 

segmento onde se encontram. As células principais desempenham inúmeras funções, 

tais como secreção e absorção de proteínas, pinocitose de proteínas luminais, fagocitose 

de resquícios de gotas citoplasmáticas e espermatozoides degenerados, reabsorção de 

fluídos testiculares, controle da homeostasia em resposta à condições locais, transporte 

de íons, água e solutos orgânicos (Hermo e Robaire, 2002; Robaire et al., 2006; Sullivan 

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

 As células claras, principais e apicais promovem endocitose, enquanto a 

manutenção da quiescência espermática é relacionada às células claras, estreitas e 

apicais (Breton et al., 1996; Hermo e Robaire, 2002; Cooper, 2007; Shum et al., 2009). 

Já as células basais e do halo atuam na defesa imune e produção de antioxidantes 

(Hermo E Robaire, 2002; França et al., 2005; Cornwall, 2009). Estas funções são 

essenciais para a correta maturação espermática. Todos os seis tipos celulares que 

formam o epitélio epididimário já foram observadas em morcegos (Crichton e Krutzsch, 

2000; Oliveira et al., 2009; Beguelini et al., 2010; Oliveira et al., 2012; Oliveira et al., 

2013). 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivos gerais 

Avaliar morfofuncionalmente o epidídimo do morcego Artibeus planirostris, 

através da caracterização histológica e morfométrica dos componentes epididimários de 

espécimes coletados ao longo das diferentes estações climáticas anuais no estado do Rio 

Grande do Norte. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar e quantificar as estruturas que compõem o parênquima epididimário 

em suas diferentes regiões: cabeça, corpo e cauda;  

 Caracterizar a estrutura dos tipos celulares que compõem o epitélio 

epididimário; 

 Quantificar a distribuição dos diferentes tipos celulares que compõem o epitélio 

epididimário ao longo de suas diferentes regiões. 
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ARTIGO 

Histomorfometria sazonal epididimária do morcego Artibeus planirostris 

(CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE) 

 

RESUMO 

Entender o funcionamento dos órgãos reprodutores é essencial para a compreensão dos 

processos histofisiológicos reprodutivos, especialmente em animais que apresentam 

considerável importância ecológica, como o morcego Artibeus planirostris. Neste 

sentido, objetivou-se avaliar morfofuncionalmente o epidídimo de A. planirostris, 

através da caracterização histomorfométrica dos componentes epididimários. Espécimes 

de A. planirostris adultos foram capturados durante as estações seca (n=08) e chuvosa 

(n=08) de 2014 na cidade de Natal-RN (latitude 5°50’33.9”S e longitude 35°12’07.6” 

W) (SISBIO no 25233-1), utilizando-se redes de neblina. Após eutanásia por perfusão 

transcardíaca foi realizada coleta dos epidídimos (CEUA/UFRN n
o 

009/2012), seguido 

de processamento histológico para análises morfológicas sob microscopia de luz. 

Imagens das lâminas histológicas de cada região epididimária, cabeça, corpo e cauda, 

foram analisadas ao software Image-Pro Plus, onde foram mensurados os percentuais 

dos elementos que constituem o parênquima epididimário e os tipos celulares que 

compõem seu epitélio. Os resultados foram submetidos à ANOVA, sendo as médias 

comparadas pelo teste t de Student ao nível de significância de 5%, seguido do pós-teste 

de Tukey. A região tubular ocupou a maior parte do parênquima epididimário, com 

percentuais maiores na estação chuvosa, enquanto a região intertubular apresentou 

valores maiores na estação seca. O epitélio epididimário foi o principal componente do 

túbulo epididimário, sendo que na região da cauda seu percentual foi maior na estação 

seca. Este epitélio apresentou-se composto pelas células principais (PR), basais (BA), 

estreitas (ES), halo (HA), claras (CL) e apicais (AP). As células PR foram 

predominantes na estação seca, tanto na cabeça quanto na cauda, enquanto as células 

BA foram predominantes na estação chuvosa, nas mesmas regiões. As células AP 

apresentaram maior distribuição na cabeça do epidídimo durante a estação chuvosa, 

enquanto as células ES tiveram maior distribuição no corpo do epidídimo na estação 

seca. Desde a cabeça até a cauda do epidídimo notou-se aumento significativo no 

percentual do lúmen com espermatozoides, diâmetro do lúmen e espessura da camada 

de células musculares peritubulares, sendo que estes valores foram sempre maiores na 

estação chuvosa. Conclui-se que o epidídimo de A. planirostris apresentou-se 
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semelhante ao dos mamíferos em geral, com destaque para as células estreitas, 

registradas pela primeira vez na região do corpo. Foram observados espermatozoides 

nos túbulos epididimários ao longo de todo o ano, mostrando padrão reprodutivo 

contínuo. No entanto, variações histomorfométricas observadas em diversos parâmetros 

permitem sugerir uma maior atividade deste órgão na estação chuvosa. 

 

Palavras-chave: Reprodução em morcegos, sazonalidade reprodutiva, sistema genital 

masculino, epidídimo. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os morcegos (Mammalia, Chiroptera) apresentam ampla distribuição geográfica, 

podendo ser encontrados em todos os continentes, exceto nas regiões polares. A ordem 

possui reconhecidas competências ecológicas, como a regulação de ecossistemas 

tropicais, tendo como exemplo o bioma Mata Atlântica. Seus representantes apresentam 

biologia reprodutiva diversificada, e dentre estes está o morcego frugívoro Artibeus 

planirostris, o qual se encontra amplamente distribuído pelo território brasileiro 

(Patterson e Pascual, 1972; Reis et al., 2011).  

Foi relatado que a espécie apresenta poliestria bimodal no país, com picos de 

reprodução entre fevereiro-março e outubro-novembro (Willig, 1985; Beguelini et al., 

2010). No entanto, a espécie é capaz de reproduzir-se em qualquer época do ano, de 

modo que foram observadas fêmeas simultaneamente gestantes e lactantes, e machos 

com testículos escrotados e com espermatozoides na cauda do epidídimo, 

caracterizando um padrão reprodutivo anual contínuo. É fato, porém, que uma produção 

contínua de espermatozoides, ou mesmo uma alta produção, não garantem o sucesso 

reprodutivo, pois é necessário que este gameta sofra maturação e ativação, funções estas 

reguladas pelo epidídimo (Taddei, 1976; Graham, 1987; Beguelini et al., 2013). 

  O epidídimo é o órgão responsável, portanto, pelo transporte dos 

espermatozoides, sua maturação e armazenamento. Dentre os mamíferos, alguns 

morcegos apresentam adaptações epididimárias que permitem o armazenamento de 

espermatozoides viáveis durante períodos prolongados (2 a 7 meses), a fim de 

economizar energia em períodos não favoráveis à reprodução, bem como sincroniza-la 

com a reprodução das fêmeas. Estas adaptações envolvem desde a interrupção da 
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espermatogênese nos testículos ao alongamento da cauda do epidídimo, para permitir 

maior armazenamento, bem como diversas alterações estruturais e fisiológicas no 

epitélio epididimário e espaço luminal, a fim de permitir a quiescência espermática 

(Wimsatt, 1960; Chichton e Krutzsch, 2000; Cornwall, 2009; Bradley e Luck, 2009; 

Beguelini et al., 2013). 

A sazonalidade parece exercer grande influência sobre a reprodução dos 

morcegos, o que foi comprovado em diversos estudos acerca da morfometria testicular 

(Crichton e Krutzsch, 2000; Reis et al., 2011; Morais et al., 2013; Beguelini et 

al., 2014). Entretanto, são escassas as informações acerca da morfofisiologia 

epididimária, sobretudo frente à sua variação sazonal, nos morcegos em geral. 

Nesse contexto, considerando a importância ecológica de A. planirostris e a 

importância da avaliação epididimária para o entendimento de sua função reprodutiva, 

objetivou-se avaliar morfofuncionalmente o epidídimo desta espécie, através da 

caracterização histológica e morfométrica dos componentes epididimários de espécimes 

coletados ao longo de diferentes estações climáticas, permitindo correlaciona-la às 

variáveis sazonais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Área de estudo 

As capturas foram realizadas na cidade de Natal-RN (latitude 5°50’33.9”S e 

longitude 35°12’07.6” W), no ano de 2014. A cidade possui clima do tipo quente-úmido 

com duas estações bem definidas (seca e chuvosa), sendo a estação seca definida de 

setembro a fevereiro e a chuvosa de março a agosto (Köppen, 1936; Lima Junior et al., 

2014). As médias de precipitação, umidade relativa do ar e temperatura no ano de 2014 

para a estação seca foram, respectivamente, de 0,91 mm, 79,70 % e 26,33 °C, enquanto 

na estação chuvosa foram de, respectivamente, 6,56 mm, 82,04 % e 25,67 °C (INMET, 

2016). 

 

2.2. Coleta dos animais 

Após obtenção de licença junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio/SISBIO nº 25233-1) e aprovação pela Comissão de Ética no 

Uso Animal da UFRN (CEUA nº 009/2012), os espécimes foram capturados, sendo 

estabelecidos os grupos: estação seca (n=08) e estação chuvosa (n=08).  A identificação 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00418-016-1477-9#CR7
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dos animais machos adultos foi feita baseando-se na observação da genitália externa e 

pela fusão da cartilagem epifisária do quarto dedo, na junção metacarpo-falangeal 

(Kunz e Anthony, 1982). 

As capturas foram realizadas ao anoitecer, utilizando-se redes de neblina 

armadas nos locais de ocorrência dos animais. Os mesmos foram acondicionados em 

gaiolas de arame galvanizado, mantidos ao abrigo da luz, recebendo água e frutas 

(manga, caju, goiaba, banana ou mamão) ad libitum, até o momento da eutanásia, que 

ocorreu na noite de captura ou na manhã seguinte.  

Os animais foram previamente anestesiados com quetamina (5mg/kg), xilazina 

(0,5mg/kg), diazepam (0,5mg/kg) e tramadol (5mg/kg) em dosagem única por via 

intramuscular e pesados. A eutanásia foi realizada por perfusão transcardíaca, 

utilizando-se solução salina, seguido de solução de Paraformaldeído a 4%. 

 

2.3.  Processamento histológico 

Após eutanásia os epidídimos foram removidos e pós-fixados por imersão em 

solução de Karnovsky (Karnovsky, 1965) por 24 h, seguido de dissecação e pesagem. 

Um epidídimo de cada animal foi incluído em historesina (Historesin®, Leica), 

seccionado a 3 μm de espessura e as lâminas histológicas foram coradas com Azul de 

Toluidina/ Borato de Sódio, sendo destinadas às análises morfológicas e morfométricas 

sob microscopia de luz.  

 

2.4. Análises morfológicas e morfométricas 

Foram capturadas imagens das lâminas histológicas de cada animal, em campos 

aleatoriamente selecionados nas regiões epididimárias: cabeça, corpo e cauda. As 

imagens foram obtidas a partir de uma câmera (Nova-FMA050) acoplada a microscópio 

(Nova Optical Systems-180i), utilizando-se objetivas de 20x e 40x. As análises 

morfométricas foram realizadas utilizando-se o software Image-Pro Plus. 

Foi realizada a caracterização histológica das três regiões epididimárias, 

identificando-se os componentes dos túbulos epididimários (túnica própria, epitélio e 

lúmen) e do intertúbulo (tecido conjuntivo, camada de células musculares lisas e vaso 

sanguíneo).  Foram identificados também os diferentes tipos celulares que compõem o 

epitélio epididimário: células principais, células basais, células estreitas, células apicais, 

células claras e células halo. Estas células foram descritas quanto à sua distribuição e 

morfologia, ao longo das diferentes regiões do epidídimo. 
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2.5. Proporção volumétrica (%) dos componentes do epidídimo 

As proporções volumétricas (%) entre os elementos que compõem o epidídimo 

foram estimadas a partir da contagem de 3.910 pontos por região do epidídimo de cada 

animal, utilizando-se retículo com 391 intersecções projetadas sobre 10 imagens das 

lâminas de cada animal e em cada região do epidídimo, em objetiva de 20X. Assim, foi 

feita a contagem dos pontos coincidentes sobre os túbulos epididimários (lúmen com ou 

sem espermatozoides, epitélio epididimário e túnica própria) e sobre o tecido 

intertubular (tecido conjuntivo, camada de células musculares lisas e vasos sanguíneos) 

em cada uma das regiões do epidídimo. 

 

2.6. Proporção volumétrica (%) das células que compõem o epitélio epididimário 

As proporções volumétricas (%) dos tipos celulares que compõem o epitélio 

epididimário foram estimadas por meio da contagem de um total de 1.000 pontos 

coincidentes sobre o epitélio. As estimativas foram feitas utilizando-se objetiva de 40X, 

contando-se em média 4 imagens aleatoriamente distribuídas nos diferentes cortes 

histológicos das regiões epididimárias de cada animal. Assim, foram contabilizados os 

pontos coincidentes sobre os diferentes tipos celulares quem compõem o epitélio 

epididimário em cada uma das regiões do epidídimo. 

 

2.7. Diâmetro dos túbulos epididimários, espessura do epitélio e da camada 

muscular 

O diâmetro médio dos túbulos epididimários e do lúmen tubular foram obtidos a 

partir da mensuração de 30 túbulos em corte transversal por animal, sendo 10 túbulos 

por região: cabeça, corpo e cauda. Foram escolhidos os túbulos que apresentaram 

contorno o mais circular possível, e o diâmetro tubular foi mensurado a partir de uma 

medida equidistante da túnica própria do túbulo até a túnica própria oposta, enquanto o 

diâmetro luminal foi mensurado entre duas porções apicais de células principais 

opostas.  

Nas mesmas secções utilizadas para se medir o diâmetro tubular e do lúmen foi 

mensurada a espessura do epitélio e da camada de células musculares peritubulares. A 

espessura do epitélio foi mensurada entre as porções basal e apical de uma célula 

principal, excluindo os estereocílios. Já a espessura da camada muscular lisa foi 
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mensurada entre as porções proximal e distal das camadas de células musculares 

peritubulares. O valor encontrado para a espessura do epitélio, bem como da camada 

muscular lisa, em cada túbulo, representou a média de duas medidas tomadas de forma 

diametralmente oposta.  

 

2.8.  Análise estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o software BIOESTAT versão 

5.3. Foram aplicados os testes de normalidade (Lilliefors) e homocedasticidade 

(Cochran). Após as devidas transformações, quando necessárias, as médias por região 

do epidídimo entre estações foram submetidas ao teste t de Student, enquanto que as 

médias por estação entre as regiões do epidídimo foram submetidas à análise de 

variância (ANOVA), seguido pelo pós-teste de Tukey. Em todos os testes foi 

considerado um nível de significância de 5% (p ≤ 0,05), e os resultados foram expressos 

em média ± desvio padrão.  

 

3. RESULTADOS  

 

3.1. Biometria e caracterização morfológica do epidídimo 

Na Tabela 1 são apresentados os valores médios da biometria corporal e 

epididimária dos animais utilizados neste estudo. Considerando-se as duas estações 

avaliadas, encontrou-se peso corporal médio de 39,638±2,576g versus 42,209±3,064 e 

peso epididimário médio de 0,021±0,009g versus 0,018±0,019 para as estações seca e 

chuvosa, respectivamente. Não foram encontradas diferenças significativas quanto a 

estes parâmetros entre as estações avaliadas.  

 

Tabela 1. Biometria corporal e epididimária de morcegos Artibeus planirostris adultos 

coletados em Natal-RN ao longo das diferentes estações climáticas anuais de 2014. 

Parâmetros Estação seca Estação chuvosa Média anual 

Peso corporal (g) 39,638±2,576 42,209±3,064 40,923±3,040 

Peso médio do epidídimo (g) 0,021±0,009 0,018±0,019 0,020 ±0,007 

Teste t (p>0,05). Dados expressos em Média ± Desvio padrão. 

 

A avaliação morfológica do epidídimo de Artibeus planirostris nas estações seca 

e chuvosa revelou que o órgão se apresentou dividido em 4 porções: segmento inicial, 
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cabeça, corpo e cauda (Figura 1), as quais mostraram-se divididas por septos de tecido 

conjuntivo frouxo, e toda extensão epididimária apresentou-se envolvida por tecido 

conjuntivo denso. Os túbulos epididimários apresentaram-se compostos por epitélio, 

lúmen com ou sem espermatozoides e túnica própria. Já o intertúbulo foi representado 

por tecido conjuntivo frouxo e vasos sanguíneos, sendo que camadas de células 

musculares lisas estiveram organizadas ao redor dos túbulos epididimários, em 

diferentes proporções. Considerando-se que histologicamente a região do segmento 

inicial assemelhou-se sobretudo à histologia dos ductos eferentes, apresentando um 

epitélio pseudoestratificado colunar formado por grupamentos de células altas e curtas, 

as descrições foram feitas baseando-se nas três regiões anatômicas principais do 

epidídimo: cabeça, corpo e cauda. 

 

Figura 1. Fotomicrografia de secções transversais do epidídimo do morcego Artibeus 

planirostris e representação esquemática, ilustrando suas diferentes regiões anatômicas. A: 

Segmento inicial. B: Cabeça. C: Corpo. D: Cauda. E: Representação esquemática. Ilustração: 

Rodrigo Araújo. Barras: 700 µm. 

 

A região da cabeça, a menor porção do epidídimo, apresentou túbulos 

epididimários pequenos e com lúmen reduzido, com uma região intertubular mais 

espaçada na estação seca (Tabela 2 e Figura 2A). O epitélio dessa região apresentou a 

maior altura dentre todas as regiões do epidídimo (Tabela 2). Na estação chuvosa já era 

possível notar uma massa de espermatozoides ocupando o lúmen desta região, enquanto 
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que na estação seca a presença de espermatozoides só foi registrada na porção distal da 

cabeça e à partir do corpo. 

A região do corpo apresentou-se mais alongada, embora com menor diâmetro. 

Apresentou túbulos epididimários maiores que na cabeça e lúmen mais amplo, 

contrastando com menor altura epitelial e percentual de intertúbulo. Ao longo do corpo, 

o aumento do lúmen foi proporcional à crescente massa de espermatozoides em seu 

interior, especialmente na estação chuvosa (Tabela 2 e Figura 2B). 

A região da cauda apresentou os maiores diâmetros, tanto dos túbulos 

epididimários quanto de seu lúmen, contrastando com a menor altura epitelial registrada 

ao longo de todo epidídimo. Na estação chuvosa todas essas características mostraram-

se ainda mais evidentes (Tabela 2 e Figura 2C). 

O epitélio do túbulo epididimário apresentou-se do tipo pseudoestratificado 

cilíndrico com longos estereocílios. Os estereocílios estiveram presentes em todas as 

regiões epididimárias, diminuindo à medida que se aproximava a região caudal. No 

epitélio foi possível observar células em divisão ao longo de todo o epidídimo, enquanto 

que no lúmen verificou-se ocasionalmente a presença de algumas células da linhagem 

germinativa, tais como espermatócitos primários e espermátides arredondadas, em meio 

aos espermatozoides (Figura 2D). 

Este epitélio apresentou-se composto por 6 tipos celulares: células principais, 

células basais, células estreitas, células apicais, células halo e células claras (Figura 2). 

Na região da cabeça o epitélio apresentou-se formado por: células principais, com 

aspecto prismático; células basais, com aspecto arredondado, localizadas na base do 

epitélio e apoiadas na túnica própria; células estreitas, com formato alongado e 

coloração intensa; células apicais, apresentando formato esférico e localizadas na região 

mediana do epitélio; células halo com núcleo grande e aspecto celular arredondado com 

margens levemente pontiagudas e poucas células claras, apresentando formato 

caliciforme com núcleo grande posicionado na região apical (Figura 2A).  

 No corpo o epitélio apresentou: células principais de aspecto prismático, porém 

levemente mais baixas que aquelas da região da cabeça; células basais, arredondadas e 

com núcleo maior em comparação com a região da cabeça; células estreitas mais 

alongadas que as registradas na cabeça, apresentando geralmente extremidades mais 

finas; células apicais com distribuição diversificada entre porções basal, mediana e 

apical do epitélio; células halo com núcleo maior em relação às mesmas células 

encontradas na região da cabeça, estando posicionadas nas regiões basal ou mediana do 
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epitélio, com aspecto oval; e células claras com formatos variando de colunar estreita a 

semelhante a um cálice. Seu núcleo apresentou-se menor em comparação com a região 

da cabeça, e pouco corado (Figura 2B). 

 A porção distal epididimária, região da cauda, apresentou um epitélio 

constituído por células principais colunares baixas, com bordas apicais e basais 

levemente esféricas, característica visualizada na região de transição entre o corpo e a 

cauda. Na porção terminal da cauda as células principais apresentaram núcleo 

predominantemente esférico e o epitélio apresentou menor altura. As células halo e 

basais encontradas nessa porção apresentaram os menores tamanhos nucleares 

registrados ao longo de todo o túbulo epididimário. As células claras destacaram-se pelo 

seu maior tamanho, maior largura em relação às células principais, com núcleo grande e 

fortemente corado, localizado frequentemente na porção basal do citoplasma, o qual 

apresentou-se mais claro que o das células principais. Já as células apicais 

apresentaram-se menores que as registradas para a cabeça e corpo, com distribuição 

comum à encontrada na região do corpo (Figura 2C). 
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Figura 2. Fotomicrografia de secções transversais do epidídimo do morcego Artibeus 

planirostris, evidenciando os tipos celulares que compõem o epitélio epididimário. A: Cabeça 

do epidídimo. B: Corpo do epidídimo. C: Cauda do epidídimo. D: Lúmen com espermatozoides 

na região da cauda. E: Representação esquemática do túbulo e epitélio epididimário. PR: Célula 

Principal; BA: Célula basal; AP: Célula apical; ES: Célula estreita; HA: Célula halo; CL: 

Célula clara. LC: Lúmen com espermatozoide. LS: Lúmen sem espermatozoide; →: Vaso 

sanguíneo; TC: Tecido conjuntivo; ►: Camadas de células musculares lisas; ˃: Estereocílios; 

AR: Espermátide arredondada; EP: Espermatócito primário. Azul de Toluidina/Borato de 

sódio. 

  

Camadas de células musculares lisas foram identificadas envolvendo todo o 

túbulo epididimário, apresentando aumento gradativo da cabeça em direção à cauda 

(Tabela 2). Estas células não foram identificadas em algumas porções da cabeça na 

estação seca, surgindo uma fina camada nas regiões de transição entre a cabeça e o 

corpo (Figura 3A). Na estação chuvosa as células musculares lisas foram sempre 



 

33 
 

visualizadas nas três porções epididimárias. Do corpo em direção à cauda esta camada 

ocupou uma parte considerável do intertúbulo em ambas as estações (Figura 3B-C). 

 

 
Figura 3. Fotomicrografia de secções transversais do epidídimo do morcego Artibeus 

planirostris, com destaque para o aumento da espessura da musculatura lisa envolvendo o 

túbulo epididimário da região da cabeça até a cauda. A: Cabeça do epidídimo. B: Corpo do 

epidídimo. C: Cauda do epidídimo. Azul de Toluidina/Borato de sódio. 

 

3.2.  Proporção volumétrica dos componentes epididimários 

Os dados referentes à proporção volumétrica dos componentes do parênquima 

epididimário encontram-se na Tabela 2, e a quantificação das células que compõem o 

epitélio epididimário encontra-se na Tabela 3. O parênquima apresentou-se composto 

predominantemente pelos túbulos epididimários, sustentados por tecido conjuntivo 

intertubular. O epitélio foi o principal componente dos túbulos, apresentando valores 

decrescentes da cabeça até a cauda, em ambas as estações. Apenas na cauda seu 

percentual foi significativamente maior na estação seca (27,58±8,33%) em relação à 

chuvosa (17,79±4,43%).  

Foram observados espermatozoides preenchendo quase todo o lúmen tubular em 

todos os períodos do ano. O percentual do lúmen com espermatozoides aumentou 

gradativamente da cabeça até a cauda nas duas estações, sendo que na estação chuvosa 

seus valores em cada porção epididimária foram sempre significativamente maiores. O 

percentual do lúmen sem espermatozoides na região da cabeça foi significativamente 

maior em relação ao corpo e cauda na estação seca. O menor percentual do lúmen sem 

espermatozoides dentro de uma mesma porção ocorreu apenas na região da cauda, onde 

o maior percentual ocorreu na estação seca (Tabela 2). 

Comparando as duas estações, o percentual de tecido intertubular foi maior na 

estação seca, tanto na cabeça quanto no corpo do epidídimo (p<0,05), e sua proporção 

entre as estações foi semelhante na região da cauda. De modo semelhante, o percentual 
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de tecido conjuntivo intertubular também foi sempre maior na estação seca, em todas as 

regiões do epidídimo. Obtiveram-se assim médias anuais significativamente maiores na 

estação seca tanto para o intertúbulo quanto para o tecido conjuntivo intertubular, cujos 

valores foram de respectivamente 32,76±2,44% e 17,09±4,18% na estação seca e 

24,92±2,94% e 8,16±2,78% na estação chuvosa. Em cada estação, o percentual de 

tecido conjuntivo intertubular apresentou valores estatisticamente menores na região 

caudal em comparação com as demais porções epididimárias (Tabela 2). 

Observou-se variação significativa quanto ao percentual de células musculares 

peritubulares na região da cabeça, de modo que este percentual foi maior na estação 

chuvosa. Dentro de uma mesma estação seus valores apresentaram-se crescentes ao 

longo do epidídimo, sendo seu percentual significativamente maior na região da cauda, 

em ambas estações. Os percentuais de vasos sanguíneos não variaram 

significativamente entre as estações. Os percentuais de túnica própria foram sempre 

menores na região da cauda, em ambas estações, sendo que a análise entre as estações 

não revelou estatística significativa em nenhuma das porções epididimárias (Tabela 2). 

O diâmetro tubular, do lúmen e a espessura da camada de células musculares 

lisas apresentaram valores crescentes da cabeça até a cauda, enquanto que a altura do 

epitélio apresentou valores decrescentes da cabeça em direção à cauda (Tabela 2). Entre 

as estações, o diâmetro tubular apresentou variação significativa apenas na cauda do 

epidídimo, registrando os maiores diâmetros, com 168,95±19,44 µm na estação seca, e 

217,12±22,55 µm na estação chuvosa. Já o diâmetro do lúmen e a espessura da camada 

de células musculares lisas foram significativamente maiores na estação chuvosa, desde 

a cabeça até a cauda (Tabela 2). 
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Tabela 2. Morfometria do epidídimo de morcegos Artibeus planirostris coletados durante as estações seca e chuvosa em Natal-RN. Dados 

expressos em Média ± Desvio padrão.  

 Cabeça Corpo Cauda Média Anual 

Parâmetro Estação seca Estação chuvosa  Estação seca Estação chuvosa Estação seca Estação chuvosa Estação seca Estação chuvosa 

Túbulos epididimários (%) 68,38±6,22
a
 75,64±5,25

b
 68,89±5,15

a
 77,69±4,53

b
 64,43±8,49 71,88±7,75 67,23±2,44

a
 75,07±2,94

b
 

Epitélio (%) 48,70±4,28
A

 50,47±4,42
C 

44,89±2,74
A

 46,32±7,54
C

 27,58±8,33
aB

 17,79±4,43
bD

 40,39±11,25 38,19±17,79 

Lúmen com  

espermatozoide (%) 
3,94±3,07

aA
 10,65±2,52

b
 11,39±3,35

aA
 18,40±2,61

bC
 28,09±6,31

aB
 48,35±8,68

bD
 14,47±12,36 25,80±19,90 

Lúmen sem 

 espermatozoide (%) 
6,10±2,34

B
 4,87±1,49

C
 3,04±1,99

A
 3,19±1,60

C
 2,62±1,64

aA
 0,24±0,36

bD
 3,92±1,09 2,77±2,34 

Túnica própria (%) 9,62±0,69
A

 9,64±1,44
C

 9,56±0,78
A

 9,76±1,12
C

 6,12±1,24
B

 5,49±0,70
D

 8,43±2,00 8,30±2,43 

Intertúbulo (%) 31,61±6,22
a
 24,35±5,25

b
 31,10±5,15

a
 22,30±4,53

b
 35,56±8,49 28,11±7,75 32,76±2,44

a
 24,92±2,94

b
 

Células musculares (%) 9,50±1,67
aA

 11,84±1,18
bC

 12,22±1,98
A

 13,40±1,87
C

 22,11±8,73
B

 21,04±4,85
D

 14,61±6,63 15,42±4,92 

Tecido conjuntivo (%) 20,73±4,96
a
 11,15±4,43

bC
 18,01±5,26

aA
 7,70±3,40

bC
 12,52±3,50

aB
 5,64±3,11

bD
 17,09±4,18

a
 8,16±2,78

b
 

Vaso sanguíneo (%) 1,37±0,41 1,35±0,58 0,87±0,23 1,20±0,56 0,92±0,19 1,42±0,82 1,05±0,27 1,32±0,11 

Diâmetro tubular (µm) 109,06±11,09
A

 109,74±14,41
C

 110,25±16,59
A

 127,04±19,40
C

 168,95±19,44
aB

 217,12±22,55
bD

 129,42±34,24 151,30±57,65 

Diâmetro do lúmen (µm) 30,34±8,12
aB

 39,39±8,45
bD

 52,69±15,16
aA

 72,62±14,51
bC

 125,79±19,51
aA

 182,05±25,79
bC

 69,61±49,91 98,02±74,64 

Altura do epitélio (µm) 34,27±4,02
B

 32,55±4,72
D

 27,70±2,83
A

 26,46±5,42
C

 20,76±2,93
A

 16,64±5,22
C

 27,58±6,75 25,22±8,02 

Espessura da camada de 

células musculares (µm) 
4,80±0,76

aB
 6,24±0,95

bD
 7,42±0,86

aA
 9,38±1,66

bC
 20,94±4,89

aA
 34,68±7,89

bC
 11,05±8,66 16,76±15,59 

Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença estatística em uma mesma porção do epidídimo, entre diferentes estações (p<0,05).  

Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença estatística em uma mesma estação, entre diferentes porções do epidídimo (p<0,05). 
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Tabela 3. Percentual das células que compõem o epitélio epididimário de morcegos Artibeus planirostris coletados durante as estações seca e 

chuvosa em Natal-RN. Dados expressos em Média ± Desvio padrão. 

 Cabeça Corpo Cauda Média Anual 

Parâmetros Estação seca Estação chuvosa Estação seca Estação chuvosa Estação seca Estação chuvosa Estação seca Estação chuvosa 

Célula principal (%) 88,85±1,85
a
 85,06±2,08

b
 89,50±1,02 88,55±2,81 87,57±1,84

a
 85,60±1,74

b
 88,64±0,97 86,40±1,88 

Célula basal (%) 7,10±1,39
a
 9,67±0,78

b
 6,63±0,76 7,93±2,04 8,25±1,03

a
 9,38±0,89

b
 7,33±0,82 9,00±0,93 

Célula halo (%) 0,67±0,37 0,71±0,34 0,63±0,23 0,90±0,58 1,20±0,52 1,50±0,45 0,84±0,31 1,03±0,41 

Célula apical (%) 1,30±0,53
aA

 2,23±0,99
bD

 1,08±0,38
A

 1,01±0,81
C

 0,06±0,11
B

 0,02±0,07
C

 0,81±0,66 1,09±1,10 

Célula estreita (%) 2,07±1,09
A

 2,07±0,87
D

 1,65±0,77
aA

 0,66±0,45
bC

 0,00±0,00
B

 0,00±0,00
C

 1,24±1,09 0,91±1,06 

Célula clara (%) 0,00±0,00
A

 0,23±0,32
C

 0,48±0,87
A

 0,93±0,83
C

 2,91±0,91
B

 3,48±1,23
D

 1,13±1,55 1,55±1,71 

Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença estatística em uma mesma porção do epidídimo, entre diferentes estações (p<0,05).  

Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença estatística em uma mesma estação, entre diferentes porções do epidídimo (p<0,05). 
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A quantificação das células que compõem o epitélio epididimário revelou que as 

células principais foram as mais frequentes, seguido das células basais, claras, estreitas, 

apicais e halos, sendo suas médias anuais foram de, respectivamente, 87,52±1,58%, 

8,16±0,18%, 1,34±0,30%, 1,07±0,23%, 0,95±0,19% e 0,93±0,13% (Tabela 3).  

Considerando as analises sazonais entres os parâmetros, foram observadas 

diferenças significativas quanto à distribuição das células principais na cabeça e na 

cauda do epidídimo, de modo que seus percentuais foram sempre maiores na estação 

seca. Esta mesma diferença houve quanto às células basais, porém seus valores foram 

sempre maiores na estação chuvosa, tanto na cabeça quanto na cauda do epidídimo. As 

células apicais apresentam variação significativa apenas na cabeça, com percentuais 

maiores na estação chuvosa, enquanto que as células estreitas variaram 

significativamente no corpo, com maior prevalência durante a estação seca.  

A quantificação por estação revelou que na região da cabeça as células apicais e 

estreitas apresentaram maior distribuição em relação ao corpo e cauda, na estação 

chuvosa, enquanto que na estação seca, região caudal, as mesmas células apresentaram 

menor distribuição. Em ambas as estações a célula clara revelou percentuais maiores na 

região caudal (Tabela 3). 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Estudos sobre a descrição morfológica e morfométrica de estruturas reprodutoras 

em morcegos ainda são escassos, principalmente em machos, tornando-se ainda mais 

raros quando essas informações relacionam-se à sazonalidade ambiental. Assim, este 

estudo representa uma importante ferramenta a fim de ser conhecer melhor a morfologia 

epididimária associada à sazonalidade reprodutiva no morcego neotropical Artibeus 

planirostris. 

 O epidídimo do A. planirostris apresentou características semelhantes às 

descritas para os mamíferos em geral, sendo um único túbulo enovelado, organizado em 

diferentes regiões (Turner et al., 2003; Cornwall, 2009; Robaire e Hinton, 2015). A 

dimensão das regiões epididimárias (segmento inicial, cabeça, corpo e cauda), bem 

como sua distinção, mostram-se semelhante ao registrado por Hermo e Robaire (2002) e 

Cornwall (2009), indicando que esta regionalização baseia-se no estudo da altura do 

epitélio, do diâmetro tubular e da variação na frequência dos diferentes tipos celulares 

que compõem seu epitélio. 
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 Ao longo de todo o túbulo epididimário do A. planirostris observou-se a 

presença de estereocílios no epitélio, especialmente nas regiões da cabeça e corpo. De 

acordo com Primiani (2007), esta distribuição proporciona maior superfície de contato 

das células epiteliais com o ambiente luminal, contribuindo para manter o volume 

adequado de fluido em cada região epididimária. A redução dessas estruturas na região 

caudal pode ter relação com a função desempenhada por essa porção, especifica para 

armazenamento, não sendo necessário um maior contato o epitélio, assim como 

registrado para cabeça e corpo onde acontecem os processos de motilidade, maturação e 

capacitação espermática (Crichton e Krutzsch, 2000; Robaire e Hinton, 2015). 

Tanto na estação seca quanto na estação chuvosa os parâmetros avaliados 

apresentaram valores similares, de forma crescente ou decrescente da cabeça em direção 

à cauda. Assim, o aumento nos percentuais e no diâmetro do lúmen com 

espermatozoides e do diâmetro dos túbulos epididimários na cauda, com consequente 

redução na altura do epitélio, observados sobretudo na estação chuvosa, permitem 

inferir que a diversidade de condições adaptativas apresentadas na estação chuvosa 

tenha influenciado em aumento da atividade reprodutiva nesta estação. É amplamente 

citado na literatura que a estação chuvosa favorece um aumento na atividade 

reprodutiva das diversas espécies, devido à maior disponibilidade de alimento e 

condições mais favoráveis ao desenvolvimento de filhotes (Crichton e Krutzsch, 2000; 

Bradley e Luck, 2009; Morais et al., 2013; Beguelini et al., 2014).  

Independente da estação do ano, os túbulos epididimários ocuparam a maior 

parte do parênquima epididimário de A. planirostris, sendo, esse parâmetro tenha sido 

significativamente maior em todas as porções do epidídimo durante a estação chuvosa. 

Consequentemente, o percentual de intertúbulo foi sempre menor na estação chuvosa. 

Este achado também reforça a tendência de maior investimento em produção 

espermática na estação chuvosa, semelhante ao observado em outras espécies de 

morcegos, bem como em outros mamíferos (Beguelini et al., 2010; Menezes, 2013; 

Castro, 2016).  

O epitélio, principal componente do túbulo epididimário, apresentou morfologia 

comum ao observado em morcegos (Beguelini et al., 2010; Oliveira Neto, 2015) e 

outras espécies de mamíferos (Turner et al., 2003; Lorenzana et al., 2007; Cornwall, 

2009; Adebayo e Olurode, 2010). Foi demonstrado que no epitélio epididimário do 

morcego Desmodus rotundus as células principais apresentaram-se como as mais 

numerosas, seguido pelas células basais (Castro, 2016), assim como registrado para A. 
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planirostris. Estas células tem sido associadas a processos de renovação celular. 

Avaliando o ciclo reprodutivo do porco-espinho-de-capa Cape porcupine, Van Aarde e 

Skinner (1986) apontaram a importância das células principais para a renovação 

epitelial. No entanto, tal função tem sido atribuída também às células basais, devido à 

observação de figuras de mitoses nessas células (Holschbach e Cooper, 2002).  

A ocorrência de células germinativas ao longo de todo o lúmen epididimário é 

um achado relativamente comum em espécies que se encontram em pleno período 

reprodutivo, e pode estar associada ao longo tempo de armazenamento dos 

espermatozoides no epidídimo de morcegos (Crichton et al.,1993; Cervantes et al., 

2008; Oliveira et al., 2013; Oliveira Neto, 2015). 

O menor percentual do epitélio observado na região da cauda esteve diretamente 

associado a maior quantidade de espermatozoides no lúmen nesta mesma região 

epididimária. Assim, a redução na altura do epitélio permitiu maior espaço para o 

armazenamento dos espermatozoides, o que foi favorecido também pelo aumento no 

diâmetro tubular, dados em comum ao observado em Artibeus lituratus na região 

sudeste do país (Oliveira Neto, 2015). Adicionalmente, como a função desta região é 

predominantemente a de armazenamento, provavelmente a atividade das células 

epiteliais era menor quando comparada à outras regiões do epidídimo, por isso não 

sendo requerida uma altura maior do epitélio (Goyal e Williams, 1991; Palacios et al., 

1993; Cooper, 1999). 

A morfologia das células que formaram o epitelial do túbulo epididimário de A. 

planirostris mostrou-se semelhante para o registrado em mamíferos em geral (Crichton 

e Krutzsch, 2000; Robaire e Hinton, 2015). Ao longo das estações a densidade 

volumétrica de alguns tipos celulares variou por região epididimária e entre as estações 

seca e chuvosa. A célula principal representou cerca de 85-90% das células do epitélio 

epididimário de A. planirostris, sendo o tipo celular mais abundante nas duas estações, 

assim como relatado por Goyal e Williams (1991), Robaire et al. (2006) e Beguelini et 

al (2010). Estas células são classicamente descritas como compondo a maior parte do 

epitélio epididimário, e este é o primeiro trabalho onde foi feita de fato sua 

quantificação em filostomídeos, bem como dos demais tipos celulares deste epitélio. Na 

família Desmontinae foi quantificado em Desmodus rotundus apenas as células 

principais, basais e claras (Castro, 2016).  

A maior prevalência das células principais nas regiões da cabeça e cauda na 

estação seca pode estar diretamente relacionada à maior atividade dessas células, tendo 
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em vista que suas funções incluem absorção de proteínas, fagocitose de resquícios de 

gotas citoplasmáticas e espermatozoides degenerados, reabsorção de fluidos testiculares, 

controle da homeostasia em resposta à condições locais, transporte de íons, água e 

solutos orgânicos, bem como proteção dos gametas masculinos contra a ação de 

espécies reativas de oxigênio. Desta forma, essas funções, em especial a última, 

contribuem positivamente para a manutenção de espermatozoides em estado quiescente 

durante a estação seca, permitindo assim seu armazenamento (Hermo e Robaire, 2002; 

Robaire et al., 2006; Sullivan et al., 2007; Caballero et al., 2011). Esse armazenamento 

em períodos com escassez de recursos alimentares, como a estação seca no Nordeste do 

Brasil, pode caracterizar um mecanismo adaptativo para o sucesso reprodutivo de A. 

planirostris, mesmo não tendo sido observado um período de ausência de 

espermatozoides no lúmen epididimário. 

As células estreitas também apresentaram maior distribuição na estação seca nas 

regiões da cabeça e corpo em relação à cauda, o que também pode estar relacionado à 

maior atividade destas células neste período. Estas células apresentam funções comuns 

às descritas para as células principais, tais como degradação e absorção de proteínas 

luminais, principalmente daquelas vindas do testículo, endocitose e secreção de íons 

hidrogênio para o lúmen, também contribuindo para a acidificação luminal, e 

consequentemente quiescência espermática (Adamali e Hermo, 1996). No entanto, a 

observação de células estreitas na região do corpo é um achado novo, uma vez que é 

descrita na literatura sua ausência em mamíferos (Hermo e Robaire, 2002; Shum et al., 

2009). Estas células não foram observadas no epitélio epididimário dos morcegos 

Molossus molossus e Glaucinus eumops (Beguelini et al., 2010). Na estação chuvosa 

seu percentual foi significativamente maior na região da cabeça, enquanto na estação 

seca seu percentual foi menor na região da cauda.  

A célula basal apresentou maior distribuição nas regiões da cabeça e cauda na 

estação chuvosa. Sua maior predominância nessa estação pode estar relacionada a uma 

das suas funções cruciais, que é atuar como estimuladora fisiológica ao induzir secreção 

de prótons sobre outras células epiteliais, em especial a célula clara, contribuindo 

indiretamente para maturação espermática (Shum et al., 2008; Shum et al., 2011). Dessa 

forma, a predominância das células basais na estação chuvosa pode também ter sido 

reflexo de um aumento na atividade espermática, o que pode ter refletido na maior 

atuação das células basais no controle indutivo de outras células, com destaque para as 

células claras. As células claras atuam sobretudo na maturação e estocagem espermática 
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mediante presença de anidrase carbônica e próton-ATPase, ambos diretamente 

envolvidos em processos de acidificação luminal, e também se registraram seus maiores 

percentuais nessa estação (Nonogaki et al., 1992; Shum et al., 2011). 

A célula apical também destacou-se na região da cabeça durante a estação 

chuvosa. Sua predominância na região da cabeça também foi descrita em ratos adultos 

(Adamali e Hermo, 1996). Pouco se sabe sobre as funções das células apicais, 

entretanto, a presença da anidrase carbônica, sugere que essas células também estejam 

envolvidas na acidificação luminal (Cooper, 1999), bem como participação na 

degradação de proteínas (Adamali e Hermo, 1996; Hermo e Robaire, 2002). Seu maior 

percentual na região da cabeça durante a estação chuvosa pode também ter relação 

direta com características adaptativas do epitélio nesse período. Este aumento na região 

da cabeça é interessante, por ser o local onde se iniciam processos cruciais para 

acidificação luminal e consequentemente viabilidade espermática, sendo finalizado na 

região da cauda, onde também se observou grande densidade de células que atuam na 

acidificação luminal (Adamali e Hermo, 1996; Cooper, 1999; Hermo e Robaire, 2002).  

A presença de espermatozoides ao longo da cabeça, corpo e cauda do epidídimo 

nas duas estações revelam intensa atividade reprodutiva de A. planirostris ao longo de 

todo o ano. Esses dados estão de acordo com estudos desenvolvidos por Beguelini et al. 

(2013) no sudeste do país, que atribui a continua atividade espermatogênica e de 

armazenamento epididimário à manutenção do sistema de haréns apresentado por esses 

animais, além de permitir que a espécie tenha capacidade de gerar descendentes em 

diferentes épocas do ano, conforme descrito também por Taddei (1976) e 

Graham (1987). 

No período chuvoso a maior densidade do lúmen com espermatozoides em todas 

as regiões epididimárias revela uma intensa atividade espermática, podendo estar 

relacionada com as condições ambientais encontradas na estação, além de estar 

sincronizada com o ciclo reprodutivo feminino (Fleming e Hooper, 1972; Zortéa, 

2003). Adicionalmente, o fato do período de lactação ser usualmente sincronizado com 

os maiores índices pluviométricos, e consequentemente um período com maiores 

recursos adaptativos, pode caracteriza-se como elemento crucial na regulação 

reprodutiva de A. planirostris (Kunz et al., 1998; Knegt et al., 2005; Beguelini et al., 

2013). 

Este aumento no percentual do lúmen com espermatozoides na estação chuvosa 

contribuiu para o aumento no diâmetro do lúmen, que foi significativamente maior nesta 
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estação, desde a região da cabeça até a cauda. Este achado foi semelhante ao descrito no 

sudeste do país para morcegos M. nigricans e D. rotundus (Beguelini et al., 2014; 

Castro, 2016), e no roedor silvestre O. nigripes (Menezes, 2013), ambos estudos 

realizados sob condições semelhantes ao registrado para A. planirostris. 

A espessura da camada de células musculares lisas que envolvem os túbulos 

epididimários foi menor na cabeça em relação ao corpo e cauda, tanto na estação seca 

quanto na chuvosa. Comparando-se as duas estações, dentro de uma mesma região do 

epidídimo esta estrutura foi sempre mais espessa na estação chuvosa em relação à seca. 

Vale ressaltar que este achado foi diretamente relacionado ao aumento no percentual do 

lúmen com espermatozoides, também na estação chuvosa. Assim, o aumento na 

espessura da camada de células musculares peritubulares no corpo e cauda tem relação 

direta com a maior capacidade do túbulo em se contrair, favorecendo a condução do 

material luminal entre as regiões do epidídimo, através de movimentos peristálticos, 

bem como a expulsão dos espermatozoides armazenados para fora do epidídimo em 

direção ao ducto deferente (Crichton e Krutzsch, 2000; Menezes, 2013; Robaire e 

Hinton, 2015; Castro, 2016). De modo semelhante, os maiores percentuais de células 

musculares lisas e espessura da camada muscular lisa na estação chuvosa podem estar 

relacionados a melhores condições adaptativas, favorecendo o sucesso reprodutivo neste 

período. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A morfologia do epidídimo de Artibeus planirostris apresentou-se, de um modo 

geral semelhante ao descrito para outros mamíferos, com destaque para as células 

estreitas, registradas pela primeira vez na região do corpo. A espécie apresentou 

espermatozoides no lúmen nos túbulos epididimários nas duas estações avaliadas, 

especialmente na região da cauda, caracterizando assim um padrão reprodutivo anual 

contínuo. O aumento de diversos parâmetros morfométricos durante a estação chuvosa 

sugerem um pico de atividade reprodutiva neste período. 
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