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Resumo 
 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a memória de morcegos (Glossophaga 

soricina). Foram realizados quatro experimentos. No Experimento I, avaliou-se a 

preferência dos animais por soluções de sacarose cuja concentração variou entre 10 

e 50%; mostrou-se que os animais exibem marcada preferência pela solução de 

sacarose a 20%. No Experimento II oito bebedouros, dois de cada um dos quatro 

tipos de formas utilizadas, foram disponibilizados em posições específicas de um 

painel, sendo que apenas dois deles, com a mesma forma, continham solução de 

sacarose a 20%; as formas associadas à sacarose assim como os locais variaram 

diariamente, ao longo de 25 dias de teste. Os resultados mostraram que (1) os 

animais aprendem rapidamente a lidar com o painel, (2) optam, em cerca de 80% 

das visitas de cada dia, pelos bebedouros que contêm a sacarose, e (3) nas 

tentativas iniciais de cada dia de testes, visitam preferencialmente os locais, mas 

não as formas, reforçados na noite anterior, indicando que sua memória espacial 

mantém a informação espacial por pelo menos 15 horas; porém, (4) abandonam 

esta última estratégia prontamente ao constatarem que ela não é efetiva, já que em 

cada dia os bebedouros reforçados encontram-se em locais distintos. O Experimento 

III essencialmente repetiu o Experimento II; porém, foram introduzidas uma ou duas 

alterações espaciais, mas mantida a forma, ao longo da mesma noite, como forma 

de avaliar a flexibilidade da alteração da estratégia espacial dos animais. Os 

resultados mostraram que nas tentativas iniciais após a alteração espacial na 

mesma noite os animais visitam os locais anteriormente reforçados, mas re-

organizam suas visitas passando a direcionar-se para os novos locais que contém 

sacarose; porém, essa resposta é mais lenta que aquela observada em relação à 

noite anterior, sugerindo que a proximidade temporal em relação às visitas às 

últimas localidades reforçadas dificulta o abandono da visita a essas localidades. 

Além disso, quando da introdução de duas alterações na disposição espacial dos 

bebedouros numa mesma noite, observou-se que a reorganização das visitas aos 

novos locais reforçados é mais rápida. O Experimento IV reproduziu os resultados 

do Experimento II. 
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No conjunto, esses resultados permitem concluir que morcegos da espécie G. 

soricina priorizam o uso de informações sobre locais em que alimento foi obtido, ao 

invés da forma, sendo capazes de re-orientar prontamente suas visitas face às 

alterações espaciais introduzidas no ambiente. 
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Abstract 
 
 This study aimed at investigating memory functions of bats (Glossophaga 

soricina). Four experiments were run. In the Experiment I, preference for sucrose 

solutions which concentration varied between 10 and 50% was tested; it was shown 

that these animals exbibit a marked preference for 20% sucrose. In the Experiment II, 

eight drinkers, being two with the same shape of a total of four different shapes, were 

made available in specific locations of a panel such that only two of these drinkers, 

with the same shape, offered 20% sucrose; the shapes of the drinkers and places 

where they were made available in the panel varied daily, along 25 days. Results 

showed that (1) the bats promptly learned to obtain food from the drinkers in the 

panel, (2) 80% of the visits to drinkers in the panel were directed towards drinkers 

offering sucrose, and (3) at the early visits of every testing day the bats preferably 

visited the places, but not the shapes, where sucrose was made available the day 

before, indicating that their spatial memory lasted for at least 15 hours; however, (4) 

the animals abandomned this search as soon as they detected that it was not 

effective because in each day the drinkers offering sucrose were placed in different 

locations. Experiment III reproduced the Experiment II; however, either one of two 

spatial changes were introduced within the same day, while maintaining the shape 

rewarded, in order to evaluate the animals´ ability to flexibly react to the spatial 

change. Results showed that shortly after the spatial the animals direct their visits 

towards previously rewarded places, but that re-direct their visits towards the new 

locations; interestingly, this search change was slower when compared to that seen 

for the spatial change relative to the day before, indicating that the shorter was the 

time interval relative to the last rewarded locations, the harder was for the bats to re-

directed their choices. In addition, when two spatial changes were introduced within 

the same day, the animals´ re-directioning was quicker after the second change 

relative to the first change. Experiment IV replicated the results of the Experiment II. 

 

 Together, these results indicate that bats of this species priorize the use of 

spatial information about food sources, instead of the shape of these souces, being 

capable of quickly re-orient their seach when changes are detected. 
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Sobre a biologia de morcegos 
 

Os morcegos são mamíferos placentários pertencentes à ordem Chiroptera, 

dividida em duas subordens (Megachiroptera e Microchiroptera) e composta por 

cerca de 1.100 espécies (Kunz e Lumsden, 2003). São os únicos mamíferos 

voadores capazes de sustentar-se em vôo, pois possuem uma série de adaptações. 

Contam com várias estruturas que dão suporte aos braços e dedos para que 

possam ser utilizados como asas, como ombros e peito com ossos e musculatura 

desenvolvidos, algumas juntas da coluna vertebral fundidas e costelas achatadas, 

ossos leves e tubulares, e o joelho rígido para fora e para trás como resultado de 

rotação da perna para suportar a membrana alar (Nowak, 1991). 

 

Morcegos são únicos, em termos evolutivos e ecológicos, quando 

comparados com animais do mesmo tamanho (como os roedores), pois apesar de 

pequenos apresentam longa expectativa de vida (existem registros de até 31 anos 

para um morcego insetívoro na natureza), baixa fecundidade, altas taxas de 

sobrevivência (em média de 50% a 80%), um período relativamente longo de 

dependência da mãe por parte dos filhotes, idade relativamente avançada para 

atingir a maturidade sexual e, provavelmente pelas exigências em relação ao vôo, 

apresentam pouca variação morfológica quando adultos (Findley, 1993 apud Coelho, 

2005). 

 

Morcegos são animais essencialmente noturnos. A maioria das espécies 

começa a forragear no crepúsculo e retorna ao abrigo um pouco antes do nascer do 

sol (Erket, 1982).  

 

Ocupam uma ampla variedade de abrigos, tanto em ambientes naturais, 

quanto em estruturas construídas pelo homem. Mais da metade das espécies de 

morcegos existentes em todo o mundo utiliza plantas como abrigos de forma 

exclusiva ou oportunística. As outras espécies se abrigam em cavernas, fendas ou 

minas (Kunz e Lumsden, 2003). 
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A maioria das espécies de morcegos apresenta apenas um filhote por evento 

reprodutivo, o que ocorre uma ou duas vezes ao ano. Nas regiões temperadas a 

monoestria é inevitável; no entanto, na região tropical, os morcegos podem 

apresentar padrões reprodutivos monoéstricos ou poliéstricos. Apresentam períodos 

de gestação de cerca de dois meses, e de três ou quatro semanas até um ano para 

que os filhotes fiquem completamente independentes da mãe (Findley, 1993 apud 

Coelho, 2005). 

 

Do total de espécies de morcegos existentes no planeta, 150 ocorrem no 

Brasil (Taddei, 1983). A Subordem, Megachiroptera, inclui os morcegos frugívoros e 

nectarívoros do Velho Mundo (África, Ásia e Oceania), que orientam-se 

principalmente com base em olfação e visão. A Subordem Microchiroptera é 

composta por um grupo cosmopolita com grande variedade de hábitos alimentares 

(Wilson, 1973 apud Hayashi, 1996). Segundo Taddei, (1983), as adaptações 

morfológicas ao vôo, que os capacitam a explorar o meio aéreo, onde existe um 

número menor de competidores e predadores, aliada a uma grande diversidade 

adaptativa para utilizar vários tipos de alimento, parecem ter permitido que esse bem 

sucedido grupo de mamíferos se expandisse por quase toda a Terra. 

 

Essa alta diversidade de morcegos é determinada, em grande parte, pela 

variedade de hábitos alimentares entre os microquirópteros (Chiroptera; 

Microchiroptera), incluindo espécies frugívoras, nectarívoras, carnívoras, piscívoras 

e insetívoras, o que possibilita ocupar um amplo espectro de nichos ecológicos 

(Fleming et al., 1972).  Outra razão para o sucesso dos microquirópteros é a 

utilização de abrigos diurnos; os morcegos formam o único grupo de mamíferos a 

usar cavernas como refúgio permanente. A evolução do vôo e a ecolocalização 

foram determinantes para que os microquirópteros pudessem ser bem sucedidos na 

utilização de vários ambientes inviáveis para a maioria dos outros vertebrados, como 

cavernas, fendas, ocos em árvores e construções (Kunz, 1982). 

 Segundo Fleming (1988), cerca de 250 espécies são parcial ou totalmente 

dependentes de plantas como fonte de alimento, sendo a maior parte pertencente a 

família Phyllostomidae. Essas espécies fitófagas vivem na região tropical, onde a 

umidade e a temperatura são altas e algumas espécies de plantas frutificam em 

vários meses do ano. Embora muitas espécies de morcegos sejam basicamente 
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fitófagas, suas dietas podem incluir insetos (Gardner, 1977; Bonaccorso, 1979) ou 

folhas (Zortea, 1993). 

  

Do ancestral insetívoro, os filostomídeos irradiaram para quatro grupos 

alimentares: carnivoria, nectarivoria, frugivoria e sanguivoria (Flemming, 1988) 

podendo muitas vezes utilizar mais de um tipo de um recurso alimentar. 

  

Há uma ampla variedade de fatores intrínsecos e extrínsecos que podem 

influir no comportamento de forrageio dos morcegos frugívoros. Fatores extrínsecos 

incluem abundância e distribuição temporal de frutos, acessibilidade, tamanho e 

características nutricionais. Entre os fatores intrínsecos podem ser citados o 

tamanho dos morcegos, o padrão reprodutivo e a condição social do mesmo 

(Fleming, 1988). 

  

Vôos exploratórios para fontes alimentares ocorrem durante os períodos mais 

escuros da noite (com céu e lua encobertos por nuvens e lua baixa) quando o risco 

de predação é mínimo (Morrison, 1978 ; Fleming, 1982 apud Hayashi, 1996). 

Entretanto, morcegos urbanos, acostumados com locais iluminados e trânsito de 

pessoas, parecem não modificar a sua atividade de forrageio em função da 

iluminação. 

  

Segundo Hill e Smith (1988), não há um morcego herbívoro exclusivamente 

comedor de folha, possivelmente devido à grande quantidade de celulose e material 

escleral presentes nas folhas e caules, que requereria do morcego um estômago 

grande para digestão e assimilação e maior especialização dos dentes trituradores, 

para mastigação. Além disso, o volume do estômago dificultaria o vôo desses 

animais. 

 Os morcegos filostomídeos estão divididos em oito sub-famílias: 

Glossophaginae, Phyllonycterinae, Lonchophyllinae, Brachyphyllinae, Carolliinae, 

Stenodermatinae, Plyllostominae e Desmodontinae (Koopman, 1993). Destas, 

apenas a última sub-família não explora néctar e pólen como fontes de alimento. 

  

Flores polinizadas por morcegos reúnem características comuns (Faegri e van 

der Pjil, 1971); geralmente exibem adaptações que permitem interações com 
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morcegos nectarívoros, os quais são recompensados com néctar ao visitar essas 

flores (Tschapka e Dressler, 2002). 

  

A variação na taxa de produção do néctar pode ocorrer em função do 

tamanho da flor. Flores maiores podem secretar maiores taxas de néctar o que 

poderia resultar em maior freqüência de visitas promovendo maior sucesso de 

polinização da planta (Oliveira, 2006). 

  

Os morcegos que atuam como polinizadores na região Neotropical pertencem 

a família Phyllostomidae (Nowak, 1991), que inclui morcegos nectarívoros (e.g., 

Subfamília Glossophaginae) e frugívoros (e.g., Subfamília Stenodermatinae) 

(Koopman, 1993). No Brasil estão presentes 74 espécies desses morcegos 

(Eisenberger e Redford, 1999 apud Oliveira, 2006). 

  

São conhecidas aproximadamente 750 espécies de angiospermas polinizadas 

por morcegos, das quais 80% ocorrem nos neotrópicos (Nowak, 1991). Dentre estas, 

representantes de Leguminosae constituem porção significativa e 50% das espécies 

pertencem a subfamília Caesalpinioideae (Arroyo, 1981 apud Oliveira, 2006). 

  

Glossophaga soricina é uma espécie de morcego nectarívoro das mais 

comuns e estudadas. Esta espécie apresenta ampla distribuição geográfica, sendo 

encontrada do norte do México, ao Paraguai, norte da Argentina, Jamaica e 

Bahamas (Nowak, 1991). Ela pode ocupar diferentes habitats, inclusive áreas 

urbanas de diversas cidades brasileiras (Bredt et al., 1996). Apesar de sua dieta 

incluir insetos, frutos e partes florais, G. soricina é considerada preponderantemente 

nectarívora (Gardner, 1977). Esta espécie tem grande importância ecológica, pois 

age como polinizador de diversas espécies vegetais (Santos, 2001). É um dos 

morcegos mais citados na literatura sobre polinização na região neotropical. Esta 

situação é devida tanto à sua ampla distribuição (Jones e Carter, 1976), como ao 

seu hábito alimentar (Fleming et al., 1972 ; Howell, 1974). 

  

A brevidade da visita de G. soricina a flores é notável, assim como são a 

leveza e a precisão de movimentos no decorrer do “contato” com a flor, associada à 

grande capacidade de manobrar em vôo, proporcionada pelas suas asas 
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relativamente largas e curtas (Smith e Starret, 1979 apud Sazima et al., 1982). Os 

morcegos Glossophaginae possuem ainda língua adaptada à tarefa de colher 

alimento líquido, em intervalos de tempo extremamente curtos. Algumas das 

modificações externas mais evidentes são o formato fusiforme a seção circular, além 

de certos músculos retratores da língua serem “livres”, sem conexão tendinosa com 

o osso; as modificações internas incluem rearranjo e ramificações das artérias 

linguais e enorme aumento no diâmetro das veias, envolvida por feixes de músculos. 

Por compressão, o sangue é forçado à parte anterior da língua, permitindo seu 

marcado alongamento. Estas modificações linguais, incluindo as papilas glossais na 

porção distal, é que permitem a delicada operação de recolher, repetidas vezes, 

néctar da flor, no decorrer de uma visita com duração de frações de segundos 

(Sazima et al., 1982) 

  

As visitas de G. soricina às flores, feitas a intervalos mais ou menos regulares 

e, aparentemente, por um ou poucos indivíduos, indicam um padrão de visitas 

solitário. A “tática” de oferecer pouco néctar, utilizada por algumas espécies de 

plantas neotropicais polinizadas por morcegos, provavelmente está relacionada a 

esse modo solitário de vida de seus polinizadores (Sazima et al., 1982). 

  

Em áreas urbanas, exemplares da espécie G. soricina, também conhecida 

como “morcego beija – flor”, têm sido observados visitando bebedouros de beija-flor 

(Silva, 2001), em diversas regiões do Sudeste brasileiro como Vitória, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Caraguatatuba e Botucatu. 

 

No estado do Arizona, sudoeste dos Estados Unidos, duas outras espécies 

dessa mesma sub-família, Leptonycteris curasoae (Miller, 1900) e Choeronycteris 

mexicana (Tschudi, 1844) foram estudadas visitando bebedouros de beija-flores 

contendo água açucarada (Lee e Clark, 1993). Em cativeiro, indivíduos dessa 

espécie foram estudados bebendo água açucarada em placas de Petri (Nowak, 

1991). 

  

Segundo Sazima et al., (1999) o néctar consumido por G. soricina tem 

concentração de açucares variando entre 10 e 20%. Os açúcares freqüentemente 

encontrados no néctar das plantas visitadas por morcegos são sacarose, glicose ou 
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frutose, ou uma mistura deles (Baker et al., 1998). A maioria das plantas polinizadas 

por morcegos contém principalmente sacarose (Silva, 2001). 

 

 

A Memória Espacial em Morcegos 
 

 Estudos realizados em laboratório mostraram que mesmo dias depois de 

serem recompensados num dado local, os morcegos procuram o mesmo local com 

precisão de centímetros (Kunz e Fenton, 2002). 

  

O uso da memória espacial para a localização de alimentadores foi 

demonstrado em Glossophaga soricina, numa tarefa em que recebiam alimento de 

um único alimentador entre quatro, todos com formas geométricas diferentes. Para 

revelar a estratégia adotada pelos morcegos para identificar o alimentador correto, 

avaliou-se seu comportamento de busca após o rearranjo dos alimentadores. Os 

animais revelaram uma marcada preferência pela localização do alimentador, ao 

invés de sua forma (Kunz e Fenton, 2002). 

 

De acordo com Kunz e Fenton (2002), a memória espacial é parte da 

habilidade mental e cognitiva dos morcegos. Esse tipo de orientação envolve 

múltiplas combinações de informações sensoriais acerca de estímulos distais para 

deduzir um conhecimento relativo das suas relações espaciais. Segundo esses 

autores, o sistema nervoso dos morcegos é capaz de integrar essas informações 

sensoriais não apenas para a percepção espacial do ambiente mas também para a 

geração de respostas biologicamente adequadas.  

 

Em roedores, esse tipo de integração depende do funcionamento de 

estruturas da formação hipocampal que formariam um “mapa espacial” do ambiente 

(O´Keefe e Nadel, 1978; Xavier, Stein e Bueno, 1990; Milani, Uemura, Oliveira, Lepri 

e Xavier, 1998; Xavier, Oliveira-Filho e Santos, 1999). Mais interessante, em 

diferentes grupos de mamíferos e aves as capacidades espaciais correlacionam-se 

diretamente com as dimensões da formação hipocampal. Por exemplo, aves 

estocadoras de sementes exibem formações hipocampais 2 vezes maiores que as 

de aves não estocadoras (Jacobs et al., 1990). Esse tipo de correlação está 
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presente também em ratões do banhado (“voles”, em inglês); os machos de 

espécies monogâmicas com pequeno território possuem hipocampos menores que o 

de espécies poligâmicas, com territórios maiores. Mais interessante, as fêmeas 

desta última espécie são monogâmicas e possuem hipocampos menores que os dos 

machos (Gaulin e Fitzgerald, 1989). 

 

Assim, a diferenciação evolutiva de sistemas neurais responsáveis pela 

orientação e memória espaciais relaciona-se a fatores ecológicos, incluindo as 

dimensões do espaço de forrageamento ou território, como exemplificado no caso 

dos ratões do banhado e das aves estocadoras de sementes. Se essa generalização 

é válida para morcegos, pode-se esperar a existência de correlações similares em 

relação às suas capacidades de memória espacial e a estrutura da sua formação 

hipocampal. O mais interessante e curioso acerca desses animais, em relação a 

roedores e aves, e que merece investigação, é que o “mapa espacial” do ambiente 

parece basear-se conspicuamente, embora não exclusivamente, na ecolocalização, 

particularmente nos fitófagos filostomídeos (Hutcheon, Kirsch e Garland, 2002).  

  

Segundo Sazima e Sazima (1987), memória espacial para fonte alimentar é 

parte do repertório de morcegos filostomídeos. Esses autores observaram que as 

flores de Passiflora mucronata (maracujá), polinizada por morcegos, abrem-se entre 

1h30 e 2h00 e, no entanto, estavam sendo visitadas por um animal da espécie G. 

soricina antes de estarem abertas, i.e., às 24h00. Os morcegos adejavam defronte 

as flores em botão, empurrando-as com o focinho. Este comportamento, auxilia a 

abertura das flores e deste modo, permite uma  exploração precoce  do néctar. 

Segundo os autores, a atração dos morcegos para o botão da flor de maracujá pode 

estar relacionada ao aroma da flor (imperceptível para nós), ou a recordação do 

alimento consumido nas noites anteriores. No entanto, faz-se necessário um estudo 

mais detalhado sobre o assunto. 
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Capacidades Sensoriais de morcegos, potencialmente associadas à orientação 
e memória espacial 
 

Segundo Kunz e Fenton (2002), o cheiro intenso da maioria das flores 

polinizadas por morcegos é marcadamente diferente do cheiro das flores visitadas 

por outros polinizadores (abelhas e moscas); ele é considerado “desagradável” pelo 

ser humano. Análises químicas mostraram que enxofre esta presente na maioria dos 

odores de flores visitadas por morcegos. 

 

Evidências obtidas em morcegos da espécie Carollia perspicillata, que é 

fundamentalmente frugívora, sugerem que os indivíduos podem distinguir vermelho 

de verde (Kunz e Fenton, 2002). Por outro lado, animais da espécie Glossophaga 

soricina são sensíveis à luz ultravioleta, sendo capazes de discriminar luz neste 

comprimento de onda (310-380 nm), até a faixa do verde (510 nm) (Winter et al., 

2003). Segundo Helversen e Helversen (2003), essa adaptação funcional 

envolvendo visão ultravioleta em G. Soricina contribui para aumentar a percepção do 

contraste visual envolvendo a reflexão, pelas flores, de luz ultravioleta, durante a 

fase crepuscular do dia, quando o espectro é alterado em direção a comprimentos 

de onda curtos; isto pode aumentar a eficiência na busca de flores que refletem esse 

comprimento de onda. Interessantemente, Burr e Barthlott (1993 apud Kunz e 

Fenton, 2002) mostraram que diversas flores quiropterófilas claras refletem luz 

ultravioleta, por exemplo, flores de Neobuxbaumia e Stenocereus. Por outro lado, 

Winter et al. (2003) mostraram que morcegos da espécie G. soricina não conseguem 

discriminar cores.  

  

Morcegos Glossofagines são capazes de discriminar formas. Há evidências 

de que essa capacidade pode basear-se na visão (Suthers et al., 1969 apud Winter 

et al., 2003) e na ecolocalização (von Helversen, 2004; Matsuo et al., 2004). Por 

exemplo, von Helversen (2004) mostrou que Glossofagines podem ser treinados a 

discriminar 2 concavidades com formas distintas, uma esférica e a outra parabólica, 

ainda que elas tenham o mesmo diâmetro e profundidade, no escuro. Uma vez 

treinados, os animais transferem essa discriminação para concavidades com 

diâmetros e profundidades diferentes, indicando que generalizam as características 

do som refletivo pelas concavidades, para detectar concavidades com dimensões 
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diferentes. Além disso, esses animais podem discriminar texturas naturais 

complexas com elevado grau de precisão (Grunvald et al., 2004). 

 

Segundo Helversen e Helversen (2003), o cheiro das flores era considerado, 

até recentemente, o único estímulo que permitia a orientação de longa distância em 

vegetação densa, por morcegos. Porém, a ecolocalização pode exercer um 

importante papel na detecção das flores. Uma flor será acusticamente notável para 

glossofagines se tiver estruturas que reflitam os gritos de ecolocalização; sua 

identificação requer que haja uma modulação específica de freqüência. Plantas 

polinizadas por morcegos, em “competição” por esses efetivos polinizadores, 

possuem estruturas que facilitam a detecção de suas flores; por exemplo, a posição 

de flores livres na extremidade de galhos. Além disso, suas florescências garantem 

disponibilidade de néctar por longos períodos de tempo, levando à suposição de que 

estes animais possuem excelente memória espacial já que esta característica reduz 

o tempo, risco e custo energético durante o forrageamento. A maior parte das 

plantas polinizadas por morcegos neotropicais, são exploradas durante o vôo 

pairado, por poucos milisegundos. No entanto, a planta Mucuna holtonii, um membro 

da Fabaceae que é amplamente distribuída na América Central, é uma exceção; 

suas flores abertas (virgens) não podem ser exploradas durante vôo pairado. Assim, 

para alcançar o néctar, o morcego deve planar sobre a flor e pressionar com o 

polegar, um ponto que desencadeia um “mecanismo de explosão” da flor que 

também libera o pólen para o morcego. Flores virgens usualmente contém cerca de 

100 microlitros de néctar, enquanto flores exploradas possuem apenas de seis a dez 

microlitros. Apesar disso, a inflorescência como um todo é atrativa. Assim, a melhor 

estratégia de forrageamento para um morcego é buscar por flores inexploradas. No 

entanto, isso requer que ele discrimine entre botões, flores virgens e flores 

exploradas (Helversen e Helversen, 2003). 

 

Kunz e Fenton (2002) cobriram inflorescências maduras de M. holtonii com 

sacos plásticos, para prevenir a visita dos morcegos, e deixaram as flores virgens 

expostas. Nestas últimas, o pistilo era removido em metade das flores sendo a outra 

metade mantida intacta, como controle. A remoção do pistilo causou uma redução 

do número de visitas nestas flores. Para avaliar a contribuição do olfato neste 

resultado, colocou-se algodão dentro da cavidade do pistilo, alterando-se assim as 
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propiedades de reflexão do eco, mas mantendo-se intacta a liberação de odorante e 

o aspecto visual da flor; houve redução substancial do número de visitas a estas 

flores, indicando que a forma da flor, identificada pelo eco, era relevante. 

  

A geometria côncava peculiar e a posição vertical do pistilo de M. holtonii, 

pode ser uma adaptação para o sistema de ecolocalização de polinizadores 

glossofagineos, uma vez que esta propriedade facilita a reflexão, e portanto a 

detecção e reconhecimento pelo sistema sonar dos morcegos. Esta hipótese recebe 

apoio adicional do fato que nenhuma espécie de Mucuna polinizada por morcegos é 

visitada por Megachiroptera (que baseia-se preponderantemente em olfato e visão), 

nem por pássaros (Kunz e Fenton, 2002 ). 

 

 

Contribuição dos estímulos proximais e distais para a orientação espacial 
 

 Hahn (1908 apud Mueller e Mueller, 1968) investigou a contribuição dos 

estímulos proximais e distais na orientação espacial de morcegos; os animais 

utilizados em seu estudo eram morcegos insetívoros. Em um dos experimentos, os 

animais foram treinados a entrarem em uma gaiola retangular pequena, passando 

por uma porta situada em um de seus lados, para receber alimento. Quando essa 

gaiola, juntamente com estímulos próximos a ela, foi virada 180º, os morcegos 

fracassaram em encontrar o alvo; mais interessante, os animais direcionaram-se 

para o ponto diagonalmente oposto à atual entrada da gaiola, mas correspondente, 

espacialmente, em relação aos estímulos distais, à entrada da gaiola antes da 

rotação, indicando que basearam-se apenas nos estímulos distais para orientarem-

se espacialmente, ignorando os estímulos proximais. 

 

 Mueller e Mueller (1968) deram continuidade ao trabalho de Hahn (1908 apud 

Mueller e Mueller, 1968) realizando experimentos que permitiram comparar a 

contribuição relativa dos estímulos proximais e distais na orientação espacial dos 

morcegos. Seis morcegos insetívoros da espécie Eptesicus fuscus foram alojados 

em uma sala medindo 5 x 3 x 2 m, onde podiam voar livremente; numa de suas 

paredes, a sala possuia uma janela medindo aproximadamente 1 x 2 m, que permitia 

a passagem de certa quantidade de luz. Uma gaiola medindo 69 x 33 x 31 cm 
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situada permanentemente sobre uma mesa no centro da sala, com teto, fundo e 

laterais construídos com tela de 3 mm de espaço entre as malha e os lados 

construídos com tecido de 6 mm de espaço entre as malhas. No centro de uma das 

laterais da gaiola foi feita uma abertura quadrada de 18 cm de lado, a qual 

correspondia a porta da gaiola. Um pedaço quadrado de pano branco, com 8 cm de 

lado, foi colocado dentro da gaiola, perto do canto superior  da abertura da porta. 

 

Foram realizadas 3 ou 4 sessões de treino antes do início dos testes; os 

morcegos eram colocados dentro (no centro) da gaiola e quando se direcionavam 

para o pano branco eram alimentados até a saciedade. Já na segunda sessão de 

treino, 5 de um total de 6 morcegos dirigiram-se para o pano branco, 

desempenhando consistentemente esse comportamento nas sessões 

subsequentes. 

 

As sessões de teste eram similares às de treino; na maioria das sessões de 

teste a posição relativa do experimentador e da porta da gaiola foi idêntica em 

relação à posição da sala nas sessões de treino. Porém, em algumas sessões de 

teste, a gaiola foi submetida a uma rotação de 180º em relação aos estímulos da 

sala. Assim, os estímulos proximais (pano, porta da gaiola etc) mantiveram-se 

constantes entre si, sofrendo uma alteração em relação aos estímulos distais da 

sala. Se os animais estivessem baseando seu direcionamento nos estímulos 

proximais, deveriam direcionar-se para o pano, mesmo este estando num novo local 

do espaço em relação aos estímulos distais. Porém, se os animais estivessem 

baseando-se nos estímulos distais e não nos proximais, deveriam direcionar-se para 

o canto diametralmente oposto da gaiola onde não encontrariam o pano.  

 

Nas sessões com rotação da gaiola observou-se um aumento substancial do 

tempo decorrido deste a introdução do animal na gaiola até o seu direcionamento 

para um dos cantos da mesma, indicando que os animais detectaram a discrepância 

em relação às experiências anteriores. Mais interessante, os animais direcionaram-

se para o local diametralmente oposto ao da localização do pano, mesmo não 

havendo reforço nesse local, indicando que basearam sua escolha nos estímulos 

distais. O mesmo padrão de resultados foi observado quando a luz proveniente da 

janela da sala foi completamente bloqueada, indicando que essa orientação com 
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base nos estímulos distais não envolve componentes visuais. Para avaliar se os 

animais estavam baseando sua orientação em ecolocalização, os autores colocaram 

uma folha de plástico transparente ao redor da gaiola; esse plástico não eliminou a 

passagem de luz, mas provavelmente passou a refletir os sons de alta freqüência 

emitidos pelo morcego, evitando o uso dos estímulos distais da sala na orientação. 

Nesta condição, houve aumento substancial de direcionamento para o novo local 

que continha o pano, independentemente da posição da gaiola na sala, indicando 

que os animais foram capazes de orientar-se também com base em estímulos 

proximais.  

 

Esses resultados mostram que há aquisição, por ecolocalização, de 

informações sobre os estímulos proximais e distais. Quando há conflito entre essas 

informações, os animais baseiam sua orientação espacial em estímulos distais; 

porém, se o acesso a estímulos distais for bloqueado, os animais são capazes de 

utilizar os estímulos proximais. 

 

 

Memória sobre “onde”, “o que” e “quando” 
 

Clayton e Dickinson (1998) realizaram estudos envolvendo a retenção de 

informações sobre uma dada fonte alimentar por intervalos variáveis de tempo, 

numa espécie de pássaro (Aphelocoma coerulescens, Corvidae) que armazena seu 

alimento para depois reavê-lo. O experimento consistiu num pré-treinamento em que 

as aves aprenderam que larvas de vespas, seu alimento preferido, degradam e se 

tornam impalatáveis com o passar do tempo, e aprenderam a evitá-las depois de um 

longo período após a captura (124 horas). Então, num primeiro estágio, foram 

treinadas a estocarem amêndoas e larvas em locais distintos de um comedouro de 

areia, em duas fases de captura separadas por 120 horas. Num segundo estágio, 

após 4 horas da segunda fase de captura, puderam reaver os alimentos estocados. 

Dependendo da ordem em que lhes eram oferecidas as larvas, na primeira ou 

segunda fase, estas podiam ou não estar estragadas quando da recuperação do 

alimento. Durante o teste, realizado numa única sessão, foram oferecidas larvas ou 

amêndoas para serem estocadas numa ordem definida para cada animal. No estágio 

de recuperação do alimento, foram oferecidos comedouros idênticos àqueles em que 
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o alimento havia sido estocado, porém sem o alimento, apenas a areia. Essa 

manipulação eliminou a possibilidade de os animais tentarem reaver o alimento 

estocado nos diferentes locais do comedouro com base em pistas visuais ou 

olfativas; isto é, os animais dependiam apenas de sua memória para escolher onde 

procurar o alimento estocado. Demonstrou-se que estas aves procuram 

preferencialmente pelas larvas de vespas quando podem reavê-las pouco tempo 

depois de capturadas (4 horas); entretanto, evitam-nas se decorrido um longo 

período de tempo após sua estocagem (124 horas), procurando por amêndoas, que 

demoram mais a estragar.  

 

Acredita-se que a lembrança da ocorrência de um evento particular (“o que”), 

e de “onde” e “quando” esse evento ocorreu, constitua um tipo de memória temporal 

e contextualmente específica, denominada memória episódica, considerada, até 

então, privativa de seres humanos (Tulving, 1983).  Segundo Clayton e Dickinson 

(1998), esta preferência observada em Aphelocoma coerulescens demonstra 

memória para “onde” e “quando” um item particular de alimento (“o que”) foi 

armazenado, constituindo uma memória similar à memória episódica em humanos.  

 

No laboratório, alguns animais podem aprender a duração específica 

(segundos ou minutos) do intervalo de tempo de acesso a alimento. Supõe-se que 

nectarívoros, como beija-flores ou morcegos, podem aprender intervalos de tempo 

curtos para evitar a revisita a flores esvaziadas até que o néctar seja reposto.  

 

Henderson et al. (2006), ofereceram oito flores artificiais que continham 

solução de sacarose para beija-flores na natureza. Em quatro flores a reposição do 

volume oferecido do néctar ocorreu após 10 minutos do consumo total. Nas outras 

quatro, a reposição do volume oferecido do néctar ocorreu após 20 minutos depois 

de consumido. Ao longo do dia, os beija-flores revisitaram as flores com reposição 

do néctar a cada 10 minutos mais frequentemente do que as flores cujo néctar foi 

reposto a cada 20 minutos. 

  

Segundo o autor, os beija-flores se lembraram dos locais onde receberam e 

também há quanto tempo haviam recebido néctar e atualizaram estas informações 

ao longo do dia. De acordo com as denominações utilizadas acima, estes beija-flores 
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exibiram dois dos sub-componentes fundamentais que caracterizam a memória do 

tipo episódica (“onde e quando”). Uma vez que o néctar das flores foi consumido e 

que há um intervalo de tempo para sua reposição, os beija-flores economizariam 

tempo e energia evitando-as durante o intervalo de reposição. Ao evitá-las, esses 

animais revelaram que não apenas se lembraram do local da flor, mas também 

quando esta foi visitada pela última vez.  

 

Os padrões de visitação desses animais levaram o autor a três conclusões: 

beija-flores são capazes de aprender que as taxas de reposições do néctar diferiam 

entre as flores; que o tempo de reposição nas diferentes flores estava entre 10 e 20 

minutos e, além disso, foram capazes de distinguir os intervalos de tempo das 

diferentes flores, recordando-se do tempo desde o esvaziamento de cada flor. Essas 

informações foram atualizadas ao longo dos diferentes turnos de forrageamento ao 

longo do dia. 

  

 

É possível que a especialização de morcegos filostomídeos para o consumo 

de néctar tenha ocorrido paralelamente ao desenvolvimento de uma boa capacidade 

de orientação espacial (“onde”), associada à capacidade de identificar a qualidade 

do néctar obtido em diferentes flores (“o que”), e há quanto tempo uma dada fonte 

alimentar foi visitada (“quando”), informações essas passíveis de manutenção na 

memória. Isso implicaria no desenvolvimento pronunciado de determinadas 

estruturas nervosas. 

 

 
Memória Episódica  
 

Tulving e Markowitsch (1998) defendem que animais possuem um 

conhecimento geral bem desenvolvido do mundo; mas ao contrário dos humanos, 

eles não podem recordar e re-experimentar eventos passados. Em outras palavras, 

os animais aprenderiam sobre as relações gerais entre estímulos e eventos 

relacionados a episódios específicos, mas não codificariam informações temporais 

que permitam situar-se em algum episódio específico ocorrido no passado. 
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Segundo Clayton et al. (2003), dada a definição de memória episódica em 

termos de consciência sobre uma experiência particular, auto-biográfica, situada 

precisamente no tempo e no espaço, torna impossível demonstrá-la em animais, 

pois estes não exibem comportamento lingüístico para relatar o conteúdo de suas 

memórias.  

 

Estudiosos da memória episódica em animais postulam ser necessário avaliar 

se os animais se recordam de “quando” um evento particular ocorreu, bem como “o 

que” e “onde”, de forma a distinguir a ocorrência desses eventos em tempos 

diferentes no passado e, assim, investigar sua memória episódica. 

 

O componente “quando” da memória episódica seria especialmente crucial. 

Considerando que dois episódios poderiam compartilhar o mesmo “onde” ou até o 

mesmo “o que”, mas que eles não poderiam compartilhar o mesmo “quando”, esse 

componente assume particular relevância. Assim, recordações episódicas são 

temporalmente únicas e devem ser formados após uma única exposição. Se um 

animal é exposto a várias tentativas de treinamento, seu comportamento 

necessariamente não reflete memória episódica para cada uma destas tentativas, 

porém um conteúdo completo e contextualizado (Gaffan,1992 apud Clayton et al., 

2003). 

 

 

Memória semelhante à episódica em animais 
 
Macacos podem ser treinados a escolher entre dois objetos complexos, com 

base na recordação de qual deles foi mostrado no início da prova. 

 

Embora aparentemente o macaco possa recordar-se episodicamente de 

eventos ocorridos no início da prova, pode-se também interpretar seu desempenho 

por meio de uma explicação mais simples, de que o macaco aprende a escolher o 

objeto mais familiar (Griffiths et al., 1999). Isto é, esses animais podem 

desempenhar a tarefa com base no reconhecimento do estímulo, mas não de onde e 

quando o mesmo foi visto previamente; em outras palavras, tarefas desse tipo 
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podem ser resolvidas por familiaridade ao invés de recordações episódicas (Steele e 

Morris, 1999 apud Clayton et al., 2003). 

 

Outros estudos têm demonstrado memória semelhante à episódica na 

ausência de evidência para codificação temporal.  

 

Por exemplo, Schwarz e Evans (2001) revisaram oito estudos sugestivos de 

que primatas podem se lembrar de onde um evento específico aconteceu. Por 

exemplo, Menzel (1999 apud Clayton, 2003) permitiu um chimpanzé, Panzee, a 

observar um experimentador escondendo alimentos distintos em vários locais. 

Quando o experimentador retornava nas proximidades do local, horas mais tarde, o 

animal espontaneamente indicava o local preciso onde se encontrava o alimento.  

 

Tulving (1972) sugeriu que memória episódica “recebe e armazena 

informações sobre dados episódicos ou eventos, e relações espaço-temporais entre 

esses eventos”. Assim, memória episódica parece envolver informação sobre 

“quando”, “o que” e “onde” os eventos aconteceram. 

 

A importância desses critérios sobre “quando”, “o que” e “onde” um dado 

evento ocorreu relaciona-se à possibilidade de se testar, em animais a recuperação 

simultânea e a integração de informações sobre esses três fatores relacionados a 

uma única experiência. 

 

 

Planejamento Futuro - A hipótese de Bischof-Köhler  
 

Segundo a hipótese de Bischof-Köhler (1985; 2000) (ver também Suddendorf 

e Corballis, 2007, para revisão), memória episódica e planejamento futuro são 

únicos em humanos. Implícito nesta hipótese está a idéia de que animais são 

incapazes de entrar em ação para assegurar que uma necessidade futura seja 

satisfeita. Ainda segundo esses autores, um animal saciado seria incapaz de 

antecipar que mais tarde ficará com fome novamente; assim, um “leão de barriga 

cheia não é uma ameaça para zebras que estão por perto; mas um humano de 

barriga cheia pode ser” (Suddendorf, 1994). 
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Porém, há evidências que animais geram expectativas de eventos futuros 

incluindo ações dirigidas (por exemplo, um rato aperta uma alavanca para obter 

alimento no futuro imediato). Porém, esse tipo de comportamento não requer 

necessariamente expectativas de planejamento futuro, como analisado por Bischof-

Köhler (1985; 2000; Clayton et al., 2007; Suddendorf e Corballis, 2007). 

Primeiramente, cognição previdente requer antecipação de eventos futuros numa 

escala de horas. Mostrar que um animal pode aprender a antecipar um reforço que 

ocorrerá em poucos segundos ou minutos após uma resposta não basta, porque a 

aprendizagem pode ser promovida pela proximidade entre o reforço e a memória da 

resposta correta.  

 

Segundo Clayton et al. (2003), ao contrário do que é preconizado na hipótese 

de Bischof-Köhler (1985; 2000), alguns animais podem viajar “mentalmente” ao 

passado, e adiante no futuro. Os autores consideram memória episódica e 

planejamento futuro como manifestações de uma única habilidade, a viagem mental 

no tempo.  

 

Mas para esses autores muitas perguntas permanecem. Por exemplo, o 

córtex pré-frontal participa da rede nervosa envolvida na viagem mental no tempo? 

O hipocampo é vital para memória episódica e planejamento futuro? Essas 

estruturas nervosas são necessárias para a memória episódica e planejamento 

futuro? E se alguns dos melhores exemplos de memória episódica e planejamento 

futuro forem encontrados em aves?  Quais seriam as implicações neurobiológicas, 

uma vez que aves não possuem uma estrutura similar ao córtex dos mamíferos? 

 

Para Clayton et al. (2003), há dúvidas sobre se essas habilidades são 

encontradas entre vertebrados em geral ou se são restritas a poucas espécies com 

alta inteligência social. 

 

A resposta a essas questões parece depender da identificação de modelos 

animais para investigação envolvendo mamíferos. 
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Clayton et al. (2003) defendem que mamíferos não humanos exibem memória 

episódica e planejamento futuro. 

 

Esses autores discutem que essa comparação em particular tem sido 

problemática quando se adota critérios dependentes da linguagem e da consciência. 

Talvez, o melhor caminho para essa comparação seja aplicar os mesmos critérios, 

comportamentais, à memória episódica humana e planejamento futuro em relação 

aos comportamentos animais. 
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Objetivos 
  

 

O objetivo do presente trabalho foi investigar as funções de memória de 

morcegos da espécie Glossophaga soricina em relação aos seguintes aspectos: (1) 

natureza do estímulo crítico, por meio da manipulação da concentração de néctar 

oferecido em bebedouros com concavidades esféricas ou parabólicas distintas e da 

quantidade de néctar oferecida (“o que”), (2) local de oferecimento (“onde”), por meio 

da manipulação da disposição dos bebedouros numa sala experimental, e avaliando 

assim a flexibilidade da busca alimentar desses animais, i.e., a facilidade para 

abandonarem a busca alimentar a um local previamente reforçado e passar a visitar 

um novo local. Constatando-se que esses animais são capazes desses 

desempenhos, uma etapa adicional seria investigar (3) se esses animais são 

capazes de lidar com o tempo decorrido desde a última oferta de néctar num dado 

bebedouro (i.e., tempo de reposição) (“quando”), usando bebedouros 

especificamente desenhados para permitir o controle dessas variáveis. Em conjunto, 

a retenção desses três tipos de informação concomitantemente parece caracterizar 

um tipo de memória contextual e temporalmente específico denominada, em seres 

humanos, memória episódica.   
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PROCEDIMENTO GERAL 
 
Sujeitos 

 

A presente pesquisa envolveu morcegos nectarívoros da espécie Glossophaga 

soricina. Parte dos experimentos (ver adiante) foi realizada com animais em vida livre, 

atraídos para o local dos experimentos por meio de soluções de sacarose associadas 

ou não a odor de sulfeto. Outra parte dos experimentos foi realizada com três animais 

capturados com redes de neblina. Neste último caso, cada indivíduo foi marcado com 

um colar de plástico colorido, permitindo sua identificação.  Os indivíduos capturados 

incluíram dois machos e uma fêmea, todos adultos. Estes animais foram mantidos em 

cativeiro durante todo o período de realização destes experimento. Depois foram 

soltos no mesmo local em que foram capturados. 

 

Bebedouros 
 

 Foram desenvolvidos bebedouros com frascos plásticos do tipo “universal”, de 

50 ml, equipados com um tubo de acrílico medindo 4 mm de diâmetro interno, que 

conecta o interior do frasco ao exterior, no qual o animal pode inserir a língua para 

ter acesso à solução oferecida. Ao redor da ponta externa do tubo há uma estrutura 

plástica côncava (uma espécie de concha) cuja forma pode ser esférica, parabólica, 

cônica ou ovóide, em todos os casos medindo 3 cm de diâmetro e 3 cm de 

profundidade (Figura 1).  

 



 33

 
Figura 1 – Exemplar de bebedouro ovóide, confeccionado no laboratório. 

 

 

Esses frascos permitiram medir o volume de solução consumida ao longo de 

uma noite de experimentos.  

 

No caso de alguns experimentos foi utilizado também um sistema de registro 

computadorizado envolvendo um fotossensor de luz (infra-vermelha) difusa (ou 

detector de presença) que permitia detectar cada visita dos animal a cada um dos 

bebedouros disponibilizados. Esses fotossensores estavam conectados a um 

microcomputador que permite registrar, ao longo de 24 horas, o horário de 

ocorrência de cada visita realizada pelos animais aos bebedouros (ver adiante). 

 

Por “visita” entende-se uma aproximação do animal em relação ao 

bebedouro, com inserção da cabeça e parte anterior do corpo em sua porção 

côncava. Como o animal realiza essa manobra durante o vôo, a visita estende-se 

por uma fração de segundo. Usualmente, num intervalo de dois a três minutos, 

podem ocorrer até 30 visitas ao bebedouro, seguidas de um intervalo com completa 

ausência de visitas, que pode durar cerca de uma hora; esse conjunto de visitas foi 

denominado “surto de visitas”.  
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Painel de testes e sala experimental  
 

Em alguns experimentos (ver adiante) foi utilizado um painel de poliestireno 

de alto impacto medindo 2 x 2 m, em que os bebedouros foram disponibilizados em 

diferentes locais (Figura 2), dispostos sob a forma de uma matriz de sete linhas e 

sete colunas, portanto 49 locais diferentes, sendo que cada local distava dos 

vizinhos em 25 cm. Desse total de espaços, apenas oito foram utilizados para a 

introdução dos bebedouros no presente conjunto de experimentos. Esse painel era 

mantido numa sala medindo 3 x 3 x 3 m em que a porta e a janela foram mantidas 

fechadas ou abertas dependendo do experimento. A janela da sala podia ser 

mantida fechada por uma tela, o que permitira a ventilação da sala, sem permitir que 

os animais saíssem.  

 

A sala de experimentos era limpa diariamente e sua manutenção ocorria 

durante o dia, período no qual os animais permaneciam quietos, usualmente 

pendurados no teto da sala, cujo reboco é áspero. 

 
 
Parâmetros mensurados e sua análise  

  

 Como os parâmetros mensurados variaram de experimento para experimento, 

sua descrição assim como a estratégia de análise estatística adotada será realizada 

em cada experimento. 



 35

 

 

 

 
Figura 2 – Fotografias do painel utilizado em alguns experimentos. (Superior) Vista pela frente 

do painel, onde os animais tinham acesso aos bebedouros; pode-se ver também os sensores 

de luz difusa de cada uma das posições. (Inferior) Vista pela parte de traz do painel, onde os 

bebedouros eram inseridos e mostrando os cabos que conectam o fotossensor ao computador. 
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EXPERIMENTOS REALIZADOS 
 

 

Experimento I. Teste preliminar de preferência pela concentração de sacarose  

 

Para avaliar a preferência dos animais por uma determinada concentração de 

sacarose, a ser posteriormente utilizada nos demais experimentos, ofertamos 

soluções de sacarose a diferentes concentrações, incluindo 10, 15, 20, 25, 30, 35, 

40, 45 e 50 %, utilizando quatro bebedouros plásticos com formas distintas, 

confeccionados no laboratório (Figura 1), dispostos em linha reta horizontalmente, 

no mesmo plano, com uma distância de 25 cm entre cada um. Três desses 

bebedouros continham concentrações distintas de sacarose, variadas diariamente 

de modo que todas as concentrações foram combinadas com as demais 

concentrações ao longo dos dias de teste; o quarto bebedouro continha apenas 

água, sendo utilizado como controle.  Durante 48 noites esses bebedouros foram 

associados com concentrações distintas de sacarose a apresentados aos animais 

também em posições que variaram de noite para noite.  

 

Cuidados especiais foram tomados para garantir que cada forma fosse 

associada com uma determinada concentração de sacarose por número 

aproximadamente similar de vezes, para evitar a preferência dos animais em relação 

a uma das formas. Além disso, a disposição espacial desses bebedouros foi 

modificada diária e aleatoriamente, para prevenir que o animal associasse a 

concentração de sacarose a um local específico.  

 

Em todas as noites (das 18h00 as 05h30) a disponibilidade das soluções era 

contínua e inesgotável. Animais em vida livre visitaram esses bebedouros. 

 

Como os bebedouros são graduados, foi possível mensurar o volume de 

solução consumida pelos animais ao longo da noite, sendo esta medida utilizada 

para inferir a preferência dos animais. 
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Resultados e Discussão  

 

 Invariavelmente, observou-se que o bebedouro em que ocorreu maior 

consumo de solução de sacarose foi aquele que continha a concentração de 20%, 

independentemente da forma do bebedouro e da sua localização. Durante as 48 

noites, inicialmente os animais forrageavam pelo painel, visitando todos os 

bebedouros nos primeiros três minutos. Após essa exploração inicial, os animais 

abandonavam completamente as visitas aos demais bebedouros e concentravam-se 

naquele que continha a solução de sacarose a 20%. Quando esta concentração não 

estava disponível numa dada noite, os animais exibiram clara tendência a visitar a 

solução cuja concentração mais se aproximava de 20%, também independente da 

forma do bebedouro e da sua localização. 

 

Sazima et al., (1999) descreveram que o néctar consumido por G. soricina 

usualmente exibe concentração de açucares variando entre 10 e 20% e que os 

açúcares freqüentemente encontrados no néctar das flores visitadas por morcegos 

incluem sacarose, glicose ou frutose, ou uma mistura deles (ver também Baker et al., 

1998). Porém, há relatos de que a maioria das flores polinizadas por morcegos 

contém principalmente sacarose (Silva, 2001). 

 

Os resultados do presente experimento revelaram uma clara preferência 

desses animais pela concentração de sacarose a 20% e também ressaltaram sua 

capacidade de lembrar do local e/ou da forma do bebedouro que continha essa 

solução. Isto é, uma vez que os animais foram capazes de restringir suas visitas 

especificamente ao bebedouro que continha essa solução, pode-se deduzir que sua 

memória para a forma e/ou para o local era suficientemente precisa para facultar 

essa escolha. 

  

Finalizado este experimento, concluiu-se que seria pertinente desenvolver um 

sistema de registro automatizado, que possibilitasse mensurar o número de visitas 

realizado pelos animais aos diferentes bebedouros disponibilizados, na seqüência 

temporal em que ocorreram ao longo da noite. Além disso, como forma de 

homogeneizar o entorno em que os bebedouros com diferentes formas foram 
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apresentados nas diferentes localizações espaciais, resolveu-se montar um painel 

que permitia oferecer os bebedouros em locais definidos (Figura 2). 

 

 

Experimento II.  Memória sobre “onde” e “o que” 

 
 Para avaliar a memória espacial dos animais associada à forma (“onde” e “o 

que”) foram apresentados oito bebedouros, dois de cada uma das formas (esférica, 

parabólica, cônica e ovóide) de modo que, em cada dia, apenas dois bebedouros, de 

mesma forma, localizados em pontos específicos e fixos do painel, foram reforçados 

com sacarose a 20%; os seis demais bebedouros continham apenas água, não 

sendo, portanto, reforçados. Como a disposição dos bebedouros no painel, assim 

como a forma e os locais, foram variados diariamente (i.e., todas as formas 

ocuparam as 8 posições igual quantidade de vezes), foi possível avaliar se os 

animais eram capazes de aprender sobre a localização do reforço em cada dia e/ou 

sobre sua forma. Em outras palavras, para obter o alimento num determinado dia, os 

animais deveriam direcionar-se para apenas dois locais determinados do painel, nos 

quais se encontrava uma forma específica.  

 

Foram realizados 24 dias de testes nessas condições experimentais. A porta 

e a janela da sala permaneceram abertas; assim, os animais deste experimento 

tiveram livre acesso à sala de experimentos e ao painel, e também ao ambiente. Em 

2 dias, os resultados foram perdidos por falta de energia elétrica. Em outros 4 dias, 

por razões desconhecidas, os animais não visitaram os bebedouros do painel. 

Assim, os resultados analisados incluem apenas os dados coligidos em 19 dias em 

que houve visitas ao painel e cujos resultados foram gravados pelo computador. 

                          

 Resultados e Discussão 
 

Observou-se que depois de uma fase inicial de adaptação ao painel, os 

animais passaram a visitar os bebedouros sistematicamente. A Figura 3 mostra o 

número total de visitas ao painel em cada noite, nessa fase.  
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Figura 3. Número total de visitas realizadas aos bebedouros disponibilizados no painel em 
cada noite, por animais da espécie Glossophaga soricina, ao longo de um período de 25 dias 
(note que 6 dias foram excluídos; em 2 deles houve queda de energia elétrica havendo perda 
dos resultados e em outros 4 dias não houve visitas aos bebedouros). 

 

 Esses resultados mostram que nos primeiros dias de experimentos os animais 

realizaram poucas visitas aos bebedouros disponibilizados no painel. Essa situação, 

porém, alterou-se; os animais passaram a visitar os bebedouros do painel 

sistematicamente, realizando algumas centenas de visitas a cada noite. 

 

 A Figura 4 mostra a percentagem de visitas aos bebedouros que continham 

solução de sacarose, em relação ao número total de visitas realizadas aos 

bebedouros do painel.  

 

 
Figura 4. Percentagem de respostas corretas, isto é, percentagem de visitas aos bebedouros 
reforçados com solução de sacarose, em relação ao número total de visitas a todos os 
bebedouros do painel, por animais da espécie Glossophaga soricina, ao longo de um período 
de 25 dias (note que 6 dias foram excluídos; em 2 deles houver queda de energia elétrica 
havendo perda dos resultados e em outros 4 dias não houve visitas aos bebedouros). 
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 Observa-se que nos dias iniciais de exposição ao painel os animais não foram 

capazes de visitar os bebedouros que continham a solução de sacarose. Porém, 

depois dessa fase inicial de adaptação, os animais passaram a visitar 

sistematicamente os locais e/ou formas que continham a solução de sacarose, 

atingindo cerca de 80% de respostas corretas.  

 

 Um teste de qui-quadrado (X2) foi aplicado aos resultados para avaliar se o 

número de visitas aos bebedouros reforçados diferiu daquele previsto caso a visita 

aos bebedouros disponibilizados no painel fosse casual. Essa análise revelou a 

existência de um efeito altamente significativo [X2(18) = 4176, p < 0,0000001], 

indicando que os animais não estavam visitando os bebedouros ao acaso.  

 

É interessante ressaltar que os animais concentraram suas visitas a um único 

local reforçado, embora dois bebedouros contendo solução de sacarose a 20%, 

ambos com a mesma forma, tenham sido disponibilizados. As razões para a adoção 

dessa estratégia pelos animais não estão claras. Uma hipótese plausível é que os 

animais adotaram preferencialmente uma estratégia espacial para lidarem com a 

tarefa.   

 

Porém, embora seja tentador concluir que os animais valeram-se de sua 

memória sobre os locais (ou formas) reforçados para direcionar suas escolhas para 

os bebedouros do painel, antes que se possa concluir dessa maneira deve-se 

descartar a possibilidade de que estivessem usando algum tipo de marcação no 

bebedouro reforçado em cada dia. Em outras palavras, é possível que ao 

encontrarem o bebedouro que contém a solução de sacarose num determinado dia, 

os animais fizessem algum tipo de marcação sobre o mesmo, o que possibilitaria 

sua posterior identificação, facilitando assim seu desempenho.  

 

Nesse contexto, é importante enfatizar que em cada novo dia de testes os 

bebedouros foram lavados meticulosamente, e a forma do bebedouro em que a 

solução de sacarose foi oferecida, assim como os locais em que isso ocorreu, foram 

variados; como no geral em cada novo dia de testes houve uma dissociação entre os 

locais e a forma dos bebedouros reforçados em relação ao dia anterior, analisando-

se as escolhas dos animais nas primeiras visitas de cada dia seria possível, 
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eventualmente, identificar a estratégia preferencialmente adotada pelos animais, i.e., 

se a busca envolveu o local ou a forma previamente reforçados.  

 

A Figura 5 mostra a percentagem de visitas aos locais reforçados no dia 

anterior, nas primeiras 10 visitas de cada dia de testes.  

 

 
Figura 5. Percentagem de visitas aos locais reforçados no dia anterior, nas primeiras 10 visitas 
de cada dia de testes, por animais da espécie Glossophaga soricina, ao longo de um período 
de 25 dias (note que 6 dias foram excluídos; em 2 deles houver queda de energia elétrica 
havendo perda dos resultados e em outros 4 dias não houve visitas aos bebedouros). A linha 
que atravessa o gráfico expressa a tendência do número de visita ao longo dos dias. 

 

O teste de qui-quadrado permitiu avaliar se o número de visitas aos locais e 

às formas dos bebedouros reforçados nos dias anteriores diferiu daquele previsto 

caso a visita aos bebedouros disponibilizados no painel fosse casual. Em relação 

aos locais, essa análise revelou a existência de um efeito altamente significativo 

[X2(18) = 42,32, p < 0,001]. Diferentemente, em relação à forma, a análise revelou 

ausência de efeito significante [X2(18) = 17,89, p = 0,46]. Portanto, nestas condições 

experimentais, os animais priorizam orientar-se pelos locais em que os bebedouros 

haviam sido reforçados no dia anterior, não sendo influenciados pela forma do 

bebedouro. Deve-se ressaltar, de imediato, que isto não significa afirmar que esses 

animais não sejam capazes de orientar-se pela forma; significa apenas que quando 

ambas as informações estão disponíveis, sendo redundantes, o animal prioriza o uso 

da estratégia espacial.  
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A análise da Figura 5 revela que essa estratégia parece diminuir ao longo dos 

sucessivos dias de teste, como indicado pela linha de tendência plotada no gráfico. 

Ou seja, no início dos testes os animais parecem adotar a estratégia de retornar aos 

locais reforçados no dia anterior, independentemente da forma apresentada nessa 

localização; porém, como essa estratégia não se revela frutífera ao longo de dias 

sucessivos, uma vez que a localização dos bebedouros reforçados varia a cada dia, 

os animais lentamente a abandonam. 

 

Face a essas observações, é possível descartar a hipótese de que os animais 

estejam sendo guiados por algum tipo de marcação dos bebedouros, pois se isto 

estivesse ocorrendo os animais deveriam retornar ao mesmo bebedouro 

apresentado no dia anterior. 

 

Padrão similar de resultados foi revelado quando se avaliou as primeiras 5 

escolhas dos animais em cada dia de testes, como mostra a Figura 6.  

 

 Essa marcada preferência pelo local reforçado no dia anterior revela que a 

memória para essa localidade tem duração de pelo menos 15 horas (intervalo de 

tempo durante o qual os bebedouros não estiveram disponibilizados no painel, 

desde a última visita). Além de revelar substancial precisão em relação ao local 

reforçado no dia anterior, a rápida redução no número de vezes em que esse local 

foi escolhido ao longo das primeiras 5 escolhas (Figura 6), indica a flexibilidade 

desse comportamento de busca já que diante de poucas visitas não reforçadas os 

animais abandonam essa estratégia, passando a visitar outros bebedouros 

disponíveis no painel. Os resultados apresentados na Figura 6 reafirmam também 

que nestas condições experimentais a forma dos bebedouros pouco influencia a 

escolha dos animais, uma vez que a quantidade de vezes em que a forma reforçada 

no dia anterior foi visitada corresponde ao nível de chance de que esse tipo de visita 

ocorra.  
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Nível de chance

Figura 6. Número de dias em que houve visita aos locais e à forma reforçados no dia anterior, 
em função das primeiras 5 visitas (ou escolhas) de cada dia, incluindo 19 dias de testes, por 
animais da espécie Glossophaga soricina, ao longo de um período de 25 dias (note que 6 dias 
foram excluídos; em 2 deles houver queda de energia elétrica havendo perda dos resultados e 
em outros 4 dias não houve visitas aos bebedouros). As linhas que atravessam o gráfico 
expressam a tendência do número de dias em que houve visitas aos locais e às formas nas 
primeiras 5 visitas de cada dia. A linha pontilhada indica o nível de chance de escolhas nos 
locais ou formas, considerando-se o total de 19 dias incluídos na análise. 

 

 

No conjunto, os resultados deste experimento permitem concluir que a 

memória espacial de animais da espécie Glossophaga soricina é precisa e flexível, 

podendo durar pelo menos 15 horas. Mais interessante, como esses experimentos 

foram realizados no escuro, pode-se concluir que a estratégia de orientação adotada 

não envolve orientação pela visão. Por outro lado, foram disponibilizados 2 

bebedouros com a mesma forma no painel, ambos contendo a solução de sacarose. 

Como um deles foi preferencialmente visitado e o outro praticamente ignorado ao 

longo de cada noite, pode-se descartar a possibilidade de que a orientação tenha 

sido guiada pelo odor da solução disponibilizada.  Deve-se ter em mente, porém, 

que isso não significa que esta modalidade não possa ser utilizada na orientação. 

 

Segundo Helversen e Helversen (2003), o cheiro das flores era considerado, 

até recentemente, crucial para a orientação de morcegos a longa distância em 

vegetação densa. Porém, Kunz e Fenton (2002) ressaltaram que a ecolocalização 

envolvendo a forma das flores é mais importante do que o olfato, e que estes 

animais exibem preferência pela localização do alimentador, em relação à sua 

forma. 
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O presente conjunto de resultados permite estender essa conclusão no 

sentido de que a localização espacial do alimentador, provavelmente envolvendo 

ecolocalização, é a estratégia preferencialmente adotada por esses animais, uma 

vez que foi possível descartar o uso de informações de natureza visual e olfativa 

como possíveis candidatos para explicar seu comportamento de busca no painel e 

que embora presente como fonte de informação, a forma parece não ter sido 

determinante das escolhas dos animais.  

 

Estudos anteriores mostram que morcegos podem utilizar-se da visão (e.g., 

Suthers et al., 1969 apud Winter et al., 2003) e da ecolocalização (e.g., von 

Helversen, 2004; Matsuo et al., 2004) para discriminar formas. Por exemplo, von 

Helversen (2004) mostrou que morcegos Glossofagines são capazes de discriminar 

2 concavidades com formas distintas, uma esférica e a outra parabólica, ainda que 

elas tenham o mesmo diâmetro e profundidade, no escuro.  

 

É importante ressaltar aqui que não se pode descartar a hipótese de que os 

animais do presente estudo utilizaram também a forma do bebedouro para 

orientarem suas escolhas em relação aos 8 bebedouros disponibilizados no painel. 

Admitindo-se a possibilidade de que estes animais tenham discriminado as formas, 

em conformidade com as observações de Von Helversen (2004), os resultados do 

presente experimento permitem concluir que quando há redundância entre a 

localidade de uma dada fonte alimentar e sua forma, os animais privilegiam a 

informação sobre o local da fonte alimentar para guiarem suas escolhas, como seria 

previsto pela teoria do mapeamento cognitivo de O´Keefe e Nadel (1978). 

 

 

Experimento III – Introdução de uma ou duas alterações na disposição espacial 
dos bebedouros no painel ao longo de uma mesma noite 
 
  
 Os resultados do Experimento II mostraram que esses animais são capazes 

de aprender a tarefa envolvendo a localização dos bebedouros reforçados ao longo 

de uma noite, que são capazes de manter a informação espacial por cerca de 15 
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horas (intervalo médio de tempo desde a última visita de uma noite e a primeira 

visita da noite seguinte), como revelado pelas visitas aos locais em que haviam sido 

reforçados no dia anterior, e de alterar flexivelmente essas visitas ao constatarem 

que essas localizações não são mais reforçadas. Resolveu-se, então, avaliar a 

extensão da flexibilidade dessa resposta comportamental expondo-se os animais a 

uma ou duas alterações na disposição espacial dos bebedouros, alterando-se assim 

os locais reforçados ao longo de uma noite de experimentos.  

 

O procedimento experimental básico foi similar ao adotado no Experimento II. 

Isto é, dois bebedouros, com a mesma forma, disponibilizaram sacarose a 20% em 

posições definidas do painel, enquanto os demais seis bebedouros disponibilizaram 

água. Tendo ocorrido estabilização das visitas dos animais aos bebedouros 

reforçados, a disposição espacial dos mesmos foi alterada de modo a se avaliar a 

flexibilidade da resposta dos animais a essa alteração. Essa alteração foi introduzida 

no intervalo entre dois surtos de visitas; isto é, tendo decorrido um intervalo de 

tempo superior a 5 minutos sem visitas ao painel. É importante mencionar que 

enquanto a forma associada à sacarose é alterada de uma noite para a outra, ela é 

mantida na mesma noite; por outro lado, a disposição espacial dos bebedouros é 

alterada tanto de uma noite para a outra como na mesma noite. Esses 

procedimentos foram repetidos ao longo de oito noites no caso dos experimentos 

envolvendo apenas uma alteração espacial, e ao longo de quatro noites no caso dos 

experimentos envolvendo duas alterações espaciais na noite. Os resultados 

apresentados referem-se às médias de desempenho dos animais incluindo 

resultados de todas as noites de teste. 

 

Resultados e Discussão – Uma alteração espacial por noite 
 

 A Figura 7 mostra o desempenho dos animais, em termos da percentagem 

média (geral) de visitas ao local reforçado e ao local anteriormente reforçado, nas 

últimas 10 visitas ao painel antes da alteração espacial e nas primeiras 30 tentativas 

depois da alteração espacial, estas últimas divididas em 3 blocos de 10 tentativas 

cada.  

 



 46

 Como esperado, nas últimas 10 tentativas antes da alteração espacial, 

incluindo a alteração entre dias e também a alteração num mesmo dia, a 

percentagem de visitas ao local reforçado é elevada (95%). Por outro lado, a 

percentagem de visitas ao local anteriormente reforçado (incluindo dados das 

últimas 10 visitas ao painel na noite anterior e também dados das últimas 10 visitas 

ao painel na primeira parte da noite, antes da alteração espacial) é reduzida (5%), 

indicando que os animais aprenderam e utilizaram a informação sobre o local em 

que a sacarose foi disponibilizada, exibindo desempenho estável ao final de certo 

número de visitas (ver adiante). 

 
Figura 7. Percentagem de visitas aos locais reforçados e aos locais anteriormente reforçados 
nas últimas 10 visitas que antecederam a alteração espacial e nas primeiras 30 visitas que 
sucederam a alteração espacial, organizadas em blocos sucessivos de 10 visitas, por animais 
da espécie Glossophaga soricina. Note que esses resultados referem-se à média de 8 noites 
de testes e incluem a alteração entre dias e também a alteração num mesmo dia. 

 

 Logo depois da alteração espacial, observa-se que a percentagem de visitas 

ao local anteriormente reforçado suplanta em muito a percentagem de visitas ao 

novo local reforçado; isso é particularmente evidente nas primeiras 10 visitas 

realizadas aos bebedouros do painel. Porém, à medida que o teste prossegue, não 

havendo mais sacarose no local anteriormente reforçado, os animais abandonam a 

estratégia de retornar a esses locais, passando a explorar o painel e assim 

identificando os novos locais reforçados que passam a ser visitados 

sistematicamente.  
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Esses resultados confirmam as observações do experimento anterior no 

sentido de que esses animais exibem substancial flexibilidade para lidar com as 

alterações espaciais relacionadas à identificação de fontes alimentares. 

 

A percentagem média de visitas aos locais reforçados, nas tentativas iniciais 

dos testes realizados antes e depois da alteração da disposição espacial dos 

bebedouros é mostrada na Figura 8. O teste de qui-quadrado, permitiu comparar 

esses escores antes e depois da alteração da disposição espacial dos bebedouros, 

ao longo das primeiras 50 visitas, e revelou a existência de um efeito altamente 

significante [X2(4) = 477,30, p < 0,000001]. De fato, a Figura 8 mostra que a 

percentagem média de visitas aos locais reforçados, nas primeiras 50 visitas antes 

da alteração espacial é marcadamente superior aos escores correspondentes nas 

primeiras 50 visitas depois da alteração espacial.   

 

 

 
Figura 8. Percentagem de visitas aos locais reforçados antes e depois da alteração na 
disposição espacial dos bebedouros, nas primeiras 50 visitas de cada noite (antes) e nas 
primeiras 50 visitas após a alteração (depois) de testes, separadas em blocos de 10 visitas, por 
animais da espécie Glossophaga soricina; esses resultados referem-se à média de 8 noites de 
testes. Note que nas primeiras visitas do dia, realizadas antes da alteração, os animais estão 
retornando aos locais reforçados no dia anterior, ao passo que nas visitas realizadas depois da 
alteração, os animais estão retornando aos locais reforçados há cerca de uma hora. 

 

Os fatores que levaram ao aparecimento dessas diferenças podem relacionar-

se ao intervalo de tempo desde as últimas visitas ao painel, assim como à natureza 

dos parâmetros alterados em cada condição. Isto é, as primeiras visitas ao painel 

antes da alteração espacial ocorrem depois de cerca de 15 horas em relação às 
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últimas visitas ao painel (i.e., das visitas ocorridas no final da noite anterior); além da 

nova disposição espacial dos bebedouros em relação à noite anterior, os animais 

deparam-se também com a alteração da forma do bebedouro reforçado. 

Diferentemente, as primeiras visitas ao painel depois da alteração espacial ocorrem 

cerca de uma hora depois das últimas visitas (i.e., depois do último surto de visitas 

da mesma noite) e envolvem apenas uma alteração na disposição espacial dos 

bebedouros, sem alteração da forma reforçada. Assim, é possível que nas visitas 

realizadas antes da alteração espacial da noite, como decorre um maior intervalo de 

tempo desde as últimas visitas aos locais anteriormente reforçados, os animais 

estariam menos sujeitos à influência do último local reforçado sobre suas escolhas 

atuais. Em outras palavras, um maior intervalo de tempo desde as últimas respostas 

reforçadas num dado local pode ter facilitado o abandono da busca nesse local e o 

direcionamento para um novo local, resultando num aumento na percentagem de 

respostas corretas. Também pode ter contribuído para o abandono dessa estratégia 

o fato de que nesta fase do experimento há duas disposições espaciais distintas 

reforçadas em cada noite; assim, as escolhas na primeira parte da noite são 

realizadas cerca de 15 horas depois das últimas visitas da noite anterior, facilitando 

a distinção entre os eventos, ao passo que as escolhas realizadas na segunda parte 

da noite, por proximidade temporal ocorrem uma ou duas horas após a primeira 

parte e pode ser confundida com a disposição espacial anterior, na primeira parte da 

mesma noite. Deve-se também tem em mente que as primeiras visitas ocorridas 

depois da alteração envolvem lidar com o componente espacial, mas não com a 

alteração da forma reforçada. Diferentemente, os dados referentes às primeiras 

visitas ocorridas antes da alteração envolvem lidar tanto com a alteração do 

componente espacial como com a alteração da forma. Assim, é possível que essa 

alteração parcial, incluindo apenas o componente espacial, tenha confundido os 

animais, levando a um desempenho relativamente pior; neste contexto, vale lembrar 

que esses animais tiveram uma história anterior relativamente longa de interação 

com o painel, na qual a alteração do local implicava também em alteração da forma 

do bebedouro. Isto é, se essa experiência prévia é transferida para a presente 

condição de teste, a incongruência introduzida envolvendo a alteração do local mas 

não da forma pode ter dificultado a aquisição da nova tarefa. 
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A Figura 9 mostra o número de visitas aos locais anteriormente reforçados, nas 

primeiras 10 visitas dos animais aos bebedouros, antes e depois da alteração 

espacial. Observa-se, no geral, que esse escore é maior depois da alteração 

espacial, i.e., depois de decorrido um curto intervalo de tempo (cerca de 1 hora) 

desde as últimas visitas aos locais anteriormente reforçados, em relação ao teste 

realizado antes da alteração espacial, i.e., depois de decorrido um longo intervalo de 

tempo (cerca de 15 horas) desde as últimas visitas aos locais anteriormente 

reforçados.  

 
Figura 9. Número de visitas aos locais reforçados anteriormente, nas primeiras 10 visitas, 
antes e depois da alteração na disposição espacial dos bebedouros, por animais da espécie 
Glossophaga soricina’. 

 

O teste de qui-quadrado revelou a existência de diferença significante [X2(7) = 

22,59, p < 0,002] entre esses escores, i.e., antes e depois da alteração espacial. 

No conjunto, esses resultados sugerem que a maior percentagem de respostas 

corretas observada nas tentativas iniciais de cada dia de teste, antes da alteração 

espacial (Figura 8), parece estar relacionada com a menor quantidade de visitas aos 

locais previamente reforçados (Figura 9). Em outras palavras, um maior intervalo de 

tempo desde as últimas visitas aos locais anteriormente reforçados parece contribuir 

para que os animais evitem a estratégia de retornar a esses locais nas visitas 

subseqüentes, facilitando a aquisição da informação sobre a nova localização 

espacial reforçada. 
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Resultados e Discussão – Duas alterações espaciais por noite 
 

  Parece relevante ressaltar que com a introdução desta manipulação 

experimental, os dois bebedouros reforçados, cuja forma foi mantida a mesma ao 

longo de toda a noite, ocuparam seis locais diferentes do espaço. O intervalo de 

tempo entre as alterações na disposição espacial dos bebedouros ocorria após um 

ou dois surtos de visitas; portanto, o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda 

alterações variou entre uma hora e cerca de duas horas e 30 minutos. O número de 

visitas aos bebedouros após a primeira alteração espacial variou, em média, ao 

redor de 150. 

 

 A Figura 10 mostra o desempenho dos animais, em termos da percentagem 

média de visitas ao local reforçado e ao local anteriormente reforçado, nas últimas 

10 visitas ao painel antes da alteração espacial e nas primeiras 30 tentativas depois 

da alteração espacial, estas últimas divididas em 3 blocos de 10 tentativas cada, 

tanto após a primeira alteração, quanto após a segunda alteração.  

 

 
Figura 10. Percentagem de visitas aos locais reforçados e aos locais anteriormente reforçados 
nas últimas 10 visitas que antecederam a alteração espacial e nas primeiras 30 visitas que 
sucederam a alteração espacial, organizadas em blocos sucessivos de 10 visitas, por animais 
da espécie Glossophaga soricina, após a primeira e a segunda alterações da noite. 

 

 Os resultados essencialmente replicam aqueles já descritos quando da 

introdução de apenas uma troca por noite na disposição espacial dos bebedouros.  

 

 O teste de qui-quadrado revelou que as percentagens de visitas aos locais 

atualmente reforçados nas visitas de 1 a 10, de 11 a 20 e de 21 a 30, após a 
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primeira alteração espacial são significantemente menores que os escores 

correspondentes após a segunda alteração espacial [X2(2) = 6,10; P < 0,05], 

indicando que a taxa de aquisição após a segunda alteração espacial foi mais rápida 

(Figura 10). As razões para essa diferença não estão claras, uma vez que esse 

efeito não parece estar relacionado com a percentagem de visitas aos locais 

anteriormente reforçados, dado que o teste de qui-quadrado revelou ausência de 

diferenças significantes entre esses escores após a primeira e a segunda alterações 

espaciais, considerando-se as visitas de 1 a 10, de 11 a 20 e de 21 a 30 [X2(2) = 

3,46; P > 0,15]. É possível que tendo vivenciado uma primeira alteração espacial 

isso facilite o processo de aquisição da nova disposição espacial dos bebedouros 

após uma segunda alteração espacial na mesma noite. Porém, mais estudos seriam 

necessários para possibilitar uma conclusão mais definitiva sobre essa interpretação. 

  

 Aparentemente, vocalizações emitidas por esses animais foram mais 

freqüentes nas noites em que ocorreram duas alterações espaciais em relação às 

noites anteriores, em que foi introduzida apenas uma alteração espacial ao longo da 

noite. Porém, essas observações qualitativas devem ser encaradas com cautela, 

uma vez que não foram realizadas mensurações das vocalizações dos animais, 

baseando-se apenas na experiência da experimentadora. 

 

 

Experimento IV – Manutenção dos dois bebedouros reforçados na mesma 
localização espacial ao longo de toda a noite, como no Experimento II 
 

Após os experimentos descritos acima, retornou-se a uma condição de teste 

similar à realizada no Experimento II, em que os dois bebedouros reforçados a cada 

noite, ambos com a mesma forma, foram mantidos nas mesmas localizações ao 

longo de toda a noite. 

 

Resultados e Discussão 
 

A Figura 11 mostra a porcentagem de visitas efetuadas aos bebedouros 

contendo sacarose ao longo dos oito dias de teste. 
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Figura 11. Percentagem de respostas corretas, isto é, percentagem de visitas aos bebedouros 
reforçados com solução de sacarose, em relação ao número total de visitas a todos os 
bebedouros do painel, por animais da espécie Glossophaga soricina, ao longo de um período 
de 8 dias, após a realização do . 

 

 

 Como observado anteriormente, no geral, os animais exibem cerca de 80% 

de suas visitas aos bebedouros reforçados, havendo alguns dias em que essa 

quantidade de respostas foi um pouco menor, devido a visitas realizadas a outros 

bebedouros do painel. Este último resultado estimula a especulação no sentido de 

que a alteração freqüente do local reforçado, como realizado nas etapas anteriores 

de teste, leva à estratégia de aumentar o número de visitas a locais diferentes, 

estratégia que se incorpora ao comportamento dos animais. Essa estratégia pode 

estar relacionada com as freqüentes trocas realizadas na disposição dos 

bebedouros do painel ao longo dos experimentos anteriores. 
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Discussão Geral 
  

 

O presente conjunto de experimentos mostrou que exemplares de morcegos 

da espécie G. soricina (1) exibem preferência por uma solução de sacarose a 20% 

(Experimento I), (2) aprendem, rapidamente, a lidar com um painel em que são 

disponibilizados bebedouros contendo essa solução em locais distintos a cada dia, 

apresentando visitas sistemáticas aos bebedouros (Figura 3), (3) aprendem a visitar 

preferencialmente um dos locais em que se encontra a sacarose, exibindo cerca de 

80% de visitas corretas a esse local, comportamento que se estabiliza ao longo dos 

dias de treinamento (Figura 4), (4) parecem priorizar a memória sobre o local 

anteriormente reforçado para sua busca alimentar e não a informação sobre a forma, 

desde que haja redundância entre as informações fornecidas pela forma do 

bebedouro e o local em que o mesmo é apresentado (Figuras 5 e 6), (5) extinguem 

este comportamento de busca no local reforçado na noite anterior ao longo de 

sucessivas noites de teste (em que essa estratégia de busca nos locais reforçados 

na noite anterior revela-se infrutífera) (Figura 5), (6) alteram rapidamente sua 

estratégia de busca espacial, conforme revelado pela introdução de uma ou de duas 

alterações na disposição espacial dos bebedouros no painel, mantida a forma 

reforçada em cada noite (Figuras 7 e 10); porém, a velocidade dessa alteração 

parece depender do intervalo de tempo desde as últimas visitas a locais reforçados 

distintos, sendo a influência menor quando o intervalo desde as últimas visitas é 

maior (Figura 8), fenômeno que parece estar relacionado, por um lado, à ocorrência 

de maior freqüência de retorno aos locais anteriormente reforçados quando esse 

intervalo é curto (Figura 9) e, por outro lado, ao número de alterações, sendo a 

velocidade da alteração mais rápida quando o número de alterações é maior (figura 

10). 

  

O néctar de flores visitadas por animais da espécie G. soricina exibe, 

usualmente, concentrações de açúcares que variam entre 10 de 20%; embora 
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dentre os açucares encontrados no néctar se incluam sacarose, glicose e frutose 

(Sazima et al., 1999), aparentemente há uma preponderância de sacarose (Silva, 

2001). Isso talvez permita explicar porque os animais exibiram marcada preferência 

pelos bebedouros contendo 20% de sacarose (Experimento I). Esse resultado 

permite também deduzir que os animais são capazes de discriminar esta 

concentração de sacarose das demais concentrações de sacarose utilizadas no 

presente estudo, caso contrário não haveriam escolhas preferenciais direcionadas 

para esta concentração. 

 

Embora não se tenha incluído no presente conjunto de experimentos 

manipulações que permitissem avaliar, especifica e independentemente da 

localização espacial, em que extensão os animais seriam capazes de distinguir entre 

as formas utilizadas, assume-se que os animais fossem capazes dessa 

discriminação (ver Von Helversen, 2004). Este autor mostrou que morcegos 

Glossofagines podem ser treinados a discriminar entre duas concavidades com 

formas distintas, sendo uma esférica e a outra parabólica, mesmo quando ambas 

exibem o mesmo diâmetro e profundidade, e quando os experimentos são realizados 

no escuro. 

 

Os resultados dos Experimentos II e III mostraram claramente que animais da 

espécie G. soricina dão preferência à orientação baseada na localização espacial 

dos bebedouros e não em sua forma, resultados que confirmam as observações de 

Kunz e Fenton (2002). Estes autores apresentaram quatro bebedouros com formas 

distintas a morcegos, sendo apenas um deles reforçado; posteriormente, alteraram a 

disposição espacial desses bebedouros e observaram que os animais direcionaram-

se para o local anteriormente reforçado, independente da forma que se encontrava 

nesse local. Os resultados dos experimentos realizados no presente estudo 

mostraram ainda que a busca alimentar não depende de fatores olfativos, dado que 

foram apresentados dois bebedouros contendo solução de sacarose e apenas um 

deles foi preferencialmente visitado. Ademais, os resultados mostraram que a 

alteração na disposição espacial dos bebedouros levou a uma rápida alteração da 

estratégia de busca alimentar dos animais, com re-direcionamento da busca 

alimentar para os novos locais. Esse re-direcionamento é tanto mais rápido quanto 

maior o intervalo de tempo desde as últimas visitas reforçadas nos locais anteriores, 
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ressaltando a importância da memória sobre as localizações anteriormente 

reforçadas. Além disso, ao longo de sucessivos dias de teste, os animais tendem a 

reduzir essa estratégia de busca nos locais reforçados no dia anterior, à medida que 

a mesma estratégia revela-se infrutífera, indicando que a memória sobre 

experiências vivenciadas ao longo de vários dias pode influenciar a estratégia de 

busca adotada num dado dia; não está claro, porém, se esse efeito se deve à 

recordação das diversas experiências em dias anteriores sobre a inefetividade dessa 

estratégia ou se ela decorre de um efeito cumulativo da ausência de reforço apenas 

quando ocorre a busca pelo local reforçado no dia anterior. Mais estudos seriam 

necessários para avaliar essas possibilidades.  

 

Estudos anteriores ressaltaram a importância da orientação espacial em 

mamíferos (O´Keefe e Nadel, 1978). Esses autores distinguiram entre três tipos de 

estratégias adotadas por mamíferos para se orientarem no ambiente, incluindo a 

orientação por guiamento em relação a um estímulo preponderante, orientação 

egocêntrica, envolvendo rotações do eixo corpóreo em relação a alguma referência 

externa, e mapeamento espacial, envolvendo múltiplas associações entre estímulos 

do ambiente que permitiriam construir um mapa (espacial) cognitivo do ambiente, 

que forneceria ao animal uma espécie de representação da disposição relativa dos 

objetos do ambiente, independentemente da localização do animal num dado 

momento. Por envolver múltiplas relações entre diversos estímulos do ambiente, 

este último tipo de orientação seria o mais garantido num ambiente mutável, pois 

embora a eventual eliminação ou alteração de alguns estímulos pudesse levar à 

perda de determinadas relações entre os estímulos que representam a disposição 

espacial do ambiente, desde que houvesse a manutenção de uns poucos estímulos 

do ambiente original, isso já facultaria a orientação espacial, pois as relações entre 

estes, pelo menos, seriam mantidas. Não surpreende, portanto, que a orientação 

baseada em mapas espaciais seja adotada pela maioria dos animais com sistemas 

nervosos relativamente complexos. 

 

Embora estímulos de diferentes modalidades sensoriais possam fazer parte 

desse mapa cognitivo, na maioria dos mamíferos o sistema visual parece 

desempenhar um papel preponderante, provavelmente pelas suas características de 

detecção de informações relativamente precisas, à distância. De fato, existem 
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evidências de que morcegos Glossofagines são capazes de discriminar formas com 

base na visão (Suthersd et al., 1969 apud Winter et al., 2003). Porém, como o 

presente conjunto de experimentos foi realizado no escuro, pode-se descartar essa 

possibilidade, no presente caso. Há propostas de que esses animais utilizam 

estimulação olfativa em sua orientação (Helversen e Helversen, 2003); embora haja 

relatos de que esses animais possam utilizar-se de enxofre como odorante para sua 

orientação (Kunz e Fenton, 2002), o que de fato foi constatado no presente estudo 

uma vez que essa substância foi inicialmente utilizada para atrair os animais para a 

área dos experimentos, como vimos acima, as manipulações realizadas no painel, 

no presente conjunto de experimentos, permitem descartar a possibilidade de que os 

animais tenham se desempenhado com base em estímulos olfativos. Em outras 

palavras, embora tenhamos utilizado a apresentação de dois bebedouros com igual 

forma, reforçados com sacarose em cada dia de testes, os animais concentraram 

suas visitas a apenas um deles; se os animais tivessem baseado suas escolhas 

preponderantemente na estimulação olfativa eventualmente oriunda da sacarose, 

esperar-se-ia que suas visitas envolvessem ambos os bebedouros que continham 

essa solução. Além disso, a cada novo dia, embora a disposição dos bebedouros 

contendo sacarose no painel tenha sido alterada, de modo que a sacarose não mais 

estava localizada na posição do dia anterior, ainda assim, nas primeira tentativas do 

dia, os animais persistiam realizando sua busca no local do dia anterior. Portanto, 

uma vez que os experimentos foram realizados no escuro, impedindo a utilização da 

modalidade visual, e que é possível descartar a possibilidade do uso de informações 

de natureza olfativa para a busca do bebedouro contendo a solução de sacarose, 

não parece excessivo concluir que o mapa espacial elaborado pelos morcegos para 

o desempenho da presente tarefa tenha se baseado na ecolocalização. E, nesse 

sentido, é possível que essa orientação tenha se baseado em estímulos distais 

representados pela própria sala de experimentos assim como na própria disposição 

dos bebedouros com diferentes formas no painel a cada dia de testes, como 

estímulos proximais (ver Mueller e Mueller, 1968). No conjunto, essas informações 

parecem ter sido suficientes para a elaboração de um mapa espacial baseado na 

informação auditiva, possibilitando a orientação espacial precisa. 

 

Os resultados dos Experimentos II e III mostraram que a estratégia de busca 

espacial em locais anteriormente reforçados é influenciada pela passagem do 
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tempo. Isto é, quanto menor o intervalo de tempo desde as últimas visitas reforçadas 

a determinado local do painel, maior a dificuldade para evitar a realização dessas 

visitas a esses locais quando a disposição dos bebedouros é alterada. 

 

Embora o presente conjunto de experimentos tenha proporcionado 

informações sobre a capacidade de morcegos da espécie G. soricina de discriminar 

soluções de sacarose de diferentes concentrações (“o que”) e sobre sua precisa 

capacidade de orientação espacial, baseada na ecolocalização, além de sua imensa 

flexibilidade para lidar com novos rearranjos espaciais do ambiente (memória sobre 

“onde”), tendo ainda proporcionado evidências no sentido de que essas habilidades 

são sensíveis à passagem do tempo (Experimentos II e III), não chegamos a 

desenvolver experimentos que avaliassem, por um lado, sua capacidade de 

memorizar o intervalo de tempo decorrido desde a ocorrência de um evento 

relevante (memória sobre “quando”) e, por outro lado, que sua capacidade para lidar 

concomitantemente com esses três componentes, i.e., a memória sobre “o que”, 

“onde” e “quando”, em relação a um único episódio, que caracterizaria a memória do 

tipo episódico, permanecendo, portanto, em aberto a questão sobre existência desse 

tipo de memória em morcegos da espécie G. soricina.  
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Conclusões 
  

 

 

Pode-se concluir, a partir do presente conjunto de experimentos, que 

morcegos da espécie G. soricina  

 

(1) exibem preferência por solução de sacarose a 20%, 

(2) aprendem a visitar preferencialmente locais em que essa solução é 

disponibilizada, 

(3) parecem priorizar a memória sobre o local anteriormente reforçado 

para sua busca alimentar e não a informação sobre a forma, desde que haja 

redundância entre as informações fornecidas pela forma do bebedouro e o local em 

que o mesmo foi apresentado, e 

 

(4) alteram rapidamente sua estratégia de busca espacial, quando novos 

locais passam a ser reforçados, resposta que depende do intervalo de tempo desde 

as últimas visitas aos locais anteriormente reforçados. 
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