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Polinização das Plantas Angiospermas  

Grande 

maioria por 

Insetos 

Vertebrados voadores 

Pássaros e morcegos 



Distribuição Tropical e Subtropical dos morcegos fitófagos 
(Frugívoros e Nectarívoros) no Mundo 

(Adaptado de RICHARZ & LIMBRUNNER 1992. World of Bats) 

Em vermelho, a distribuição neotropical dos 
morcegos hematófagos 

Em cinza, distribuição nas regiões tropicais e subtropicais 
das Américas, África, Ásia, Austrália e Oceania dos 
morcegos frugívoros e nectarívoros 



Morcegos Fitófagos do Mundo 

FAMÍLIAS DA SUBORDEM YINPTEROCHIROPTERA  

(Ecolocalização somente nas 5 ultimas famílias) 

ORDEM CHIROPTERA 
 SUBORDEM YINPTEROCHIROPTERA   
 SUBORDEM YANGOCHIROPTERA  

Famílias do 

Novo Mundo 

Famílias do Velho 

Mundo 

Hábito alimentar 

Pteropodidae (N=186) Frugivoria, nectarivoria 

Rhinopomatidae  Insetivoria 

Rhinolophidae  Insetivoria 

Hipposideridae  Insetivoria 

Craseonycteridae Insetivoria 

Megadermatidae Insetivoria, carnivoria 



Famílias do Novo 

Mundo 

Famílias do Velho 

Mundo 

Hábíto Alimentar 

Antrozoidae Insetivoria 

Furipteridae  Insetivoria 

Mormoopidae Insetivoria 

Natalidae Insetivoria 

Noctilionidae  Insetivoria, piscivoria 

Phyllostomidae Insetivoria, carnivoria, 

frugivoria, nectarivoria 

Thyropteridae Insetivoria 

Molossidae Molossidae Insetivoria 

Emballonuridae Emballonuridae Insetivoria 

Vespertilionidaae Vespertilionidaae Insetivoria, piscivoria 

Mistacinidae Insetivoria 

Myzopodidae Insetivoria 

Nycteridae Insetivoria, Carnivoria 

FAMÍLIAS DA SUBORDEM YANGOCHIROPTERA  

(Todas com Ecolocalização) 



Biomas 

Brasileiros 

Phyllos-

tomidae 

(N=90)1 

Morcegos 

Fitófagos 

(N=58) 

Floresta 

Amazônica 

78 45 (77,6) 

Mata Atlântica 57 30 (51,7) 

Cerrado 55 29 (50,0) 

Caatinga 38 17 (29,3) 

Pantanal 29 15 (25,9) 

Pampas 7 5 (8,6) 

1 Bredt et al . (2012) listaram 86 das 
90 espécies de filostomídeos como 
espécies que incluem partes de 
plantas na sua dieta. 

BIOMAS BRASILEIROS 
(Paglia et al. 2012) 



Morcegos Nectarívoros Neotropicais (Phyllostomidae) 

1 ) Com modificações morfológicas para explorar néctar das flores 

como alimento: 

      -Focinho alongado 

      -Dentição reduzida em tamanho e número 

      -Longa língua com papilas filiformes na ponta 

      -São menores, com peso médio de 14,0g (07 e 30g) 

      -Subfamílias: Glossophaginae, Lonchophyllinae, Phyllocterinae e 

Brachyphyllinae 

2 ) Sem modificações (espécies que visitam flores de modo 

oportunistas): 

     -Focinho mais curto 

     -Dentição desenvolvida e completa 

     -São maiores com peso de 50g 
     -Subfamílias: Stenodermatinae e Phyllostominae 

Dois grupos: 



Morcegos do Novo Mundo com modificações morfológicas 

para visitar flores 

Brachyphyllinae 

Glossophaginae 

Phyllonycterinae 

Lonchophyllinae 



Glossophaga soricina  

Anoura fistulata  Anoura caudifer  

Focinho longo, Língua longa e 

Papilas filiformes 

Crânio longo e delicado, 

dentes reduzidos 



Anoura 

tomando água 

açucarada 

Leptonycteris yababuenae em flor 

de cactus 



Anoura geoffroyi visitando flor de 

Tretastilys ovalis (Foto I.Sazima) 

Anoura caudifer visitando flor de 

Abutilon regnellii (Foto I.Sazima) 



Morcegos do Novo Mundo sem Modificações Morfológicas 

para visitar flores  

Artibeus lituratus 

Phyllostomus discolor 

Platyrrhinus lineatus 

Phyllostomus hastatus 



Artibeus lituratus, frugívoro, visitando flor de Laphoensia glyptocarpa e carga de 
polén aderida em seu corpo (Fotos: WUieda) 

Platyrrhinus lineatus, frugívoro, em flor de 
Parkia platycephala (Foto: A.Campos) 

Phyllostomus discolor, onívoro, em flor 
de Pseudobombax (Foto: I.Sazima) 



Morcegos nectarívoros das subfamílias Glossophaginae e 

Lonchophyllinae 
São os únicos capazes de pairar ou adejar nas flores 

Lonchophylla bokermanni em flor de 
Encholirium glaziovii (Foto: I.Sazima) 
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Glossophaga soricina em 
bebedouros (Foto: Wuieda) 



Morcegos Phyllostominae e Stenodermatinae do Novo Mundo 

Artibeus lituratus em flor de Ochroma 
pyramidale (Foto: WUieda) 

Phyllostomus discolor em flor de 
Hymineae courbaril (Foto: CPCoelho) 

Phyllostomus discolor em flor de 
Pseudobombax (Foto: CBreviglieri) 

Phyllostomus discolor em flor de Musa 
(Foto: WUieda) 



Glossophaga soricina visitando flor 

de modo adejado e pousado no 

bebedouro 

Qual será a espécie de 

morcego visitando o 

bebedouro? 



Morcegos Nectarívoros e Sustentabilidae 

1) Morcegos nectarívoros e as Agaves 

Sustentabilidade em Debate – Brasília, 7(1): 186-209 – Jan-Abr 2016 

Agave tequilana – Tequila e outras bebidas 

Agave sisalana - Sisal 

Agave americana e outras espécies – Plantas ornamentais 



Família Agavaceae – Cerca de 200 espécies distribuídas no Novo 

Mundo, principalmente no México e sul dos Estados Unidos 

Agave tequilana 
– produção de 
tequila, a 
bebida nacional 
do Meximo 

Agave 
ornamental – 
comum em 
jardinagem 

Inflorescências de 
Agave, importante 
fonte de nectar para 
os morcegos   



Agave tequilana ou Agave azul – Produz a bebida nacional do 
México 



Apesar do cultivo da tequila ser feita 

por propagação vegetativa, a 

manutenção da diversidade genética 

depende da polinazação feita por 

morcegos Leptonycteris yababuenae, 

que precisa de cavernas para se 

abrigar. 



Agave sisalana – Produz o sisal, a fibra vegetal mais resistente 
que o aço 

Em 2011, a produção brasileira foi de 111 mil toneladas e mais de 90% foi produzida na 
Bahia 



Nº Município Área (km²) População 

1 Serrinha 5896,405 73.655 

2 Conceição do Coité 1.086,224 63.318 

3 Araci 1.524,068 54.092 

4 Monte Santo 3.285,166 53.577 

5 Tucano 3.214,8 49.972 

6 Itiúba 1.730,792 36.890 

7 Santaluz 1.597,202 35.029 

8 Cansanção 1.319,495 33.920 

9 Riachão do Jacuípe 1.199,201 33.326 

10 Queimadas 2.097,668 28.368 

11 Quijingue 1.271,069 28.001 

12 Valente 356,895 22.489 

13 Teofilândia 317,982 21.382 

14 Pé de Serra 558,438 14.683 

15 Biritinga 430,602 14.307 

16 Barrocas 188,105 13.722 

17 Capela do Alto Alegre 655,805 12.748 

18 Lamarão 356,002 12.682 

19 Nordestina 470,916 12.599 

20 Retirolândia 203,786 12.446 

21 Candeal 455,278 9.157 

22 São Domingos 265,375 8.952 

23 Nova Fátima 371,480 7.930 

24 Ichu 127,965 6.101 

25 Gavião 335,567 4.537 

Território do Sisal na Bahia 

Estão entre os 50 municipios mais 

pobres da Bahia 

Lavoura de escravos devido as 

péssimas condições de trabalho 

O Sisal é originário do México e foi 

introduzido em todo mundo  está no 

Brasil desde o início do século 

passado. 

O Brasil é o maior produtor de sisal e 

está concentrado no nordeste, 

principalmente na Bahia.  

Lavoura de pequenas propriedades, 

mão de obra familiar e emprega mais 

de 700 mil pessoas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serrinha_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_do_Coit%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Araci
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tucano_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iti%C3%BAba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santaluz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cansan%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riach%C3%A3o_do_Jacu%C3%ADpe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queimadas_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quijingue
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valente_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teofil%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9_de_Serra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biritinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barrocas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capela_do_Alto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lamar%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nordestina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Retirol%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candeal
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Domingos_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_F%C3%A1tima_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ichu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gavi%C3%A3o_(Bahia)


A cultura da Agave sisalana é feita também por propagação 

vegetativa e novamente os morcegos nectarivoros são importantes 

para a manutenção de sua diversidade genética 



2) Morcegos nectarívoros e Pequi 

Pequizeiro é uma planta típica do Cerrado, ocorrendo desde o sul do Pará 
até o Paraná e Paraguai. 

Da planta, tudo se aproveita desde folha, 
frutos, casca, tronco e raízes. 
Estudos recentes mostra o potencial do óleo de 
pequi na produção de biodiesel. 



As sementes com a polpa são muito utilizadas na 

nossa culinária 

Arroz com Pequi 
Frango com Pequi 

Carne com Pequi 
Licor artesanal com Pequi 



Regiões 2006 2014 

Nordeste 53,8 % 8,3% 

Sudeste 31,0% 75,6% 

Centro-Oeste 8,5% 15,8% 

Norte 6,7% - 

Brasil 5.351 toneladas 19.241 toneladas 

Produção de Pequi no Brasil, segundo IBGE 



Video: F. Amorim 

Visitas de Glossophagineos em flor de Pequi 



Para a produção do Pequi é necessário a polinização por 

morcegos Glossophaginae. Conservar os morcegos 

nectarívoros e seus abrigos no Cerrado é fundamental para 

para a sobrevivência das comunidades rurais do Brasil. 

Foto: CPCarvalho 



3) Morcegos nectarívoros e onívoros e Jatobá 

São pelo menos 3 espécies de Jatobá: Hymenea courbaril, H. stignocarpa 

e H. martiana com ampla distribuição na América do Sul e Central 

Produtos do Jatobazeiro: 

Madeira – resistência e 
durabilidade – dormentes 
da estrada de ferro de 
Carajás 

Resina (Jutaicica) – remédio 
e usada pelos indígenas em 
pontas de flecha para atear 
fogo. 

Farinha de Jatobá – 
semelhante a farinha de 
milho e melhor que a 
farinha de mandioca 



Pó de sementes de Jatobá – Pode ser usado no processo de coagulação do 
latex da borracha – Nesse processo, não é necessário energia e pode ser 
feito nas comunidades do interior. 



Beleza da Polinização 



Obrigado pela Atenção 

Dedico a minhas carinhosas irmãs, responsáveis por eu 

estar aqui participando deste evento 

Agradeço a todos os fotógrafos que disponibilizaram 

suas fotos na internet e  eu utilizei na presente 

apresentação 


