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Introdução: Os morcegos correspondem à segunda ordem mais diversificada dentro da
classe de mamíferos e apresentam a dieta mais diversificada dentro dessa classe, dentre
eles o que alimentam de frutos, cuja dieta é predominada por carboidratos e os que se
alimentam de insetos, rico proteínas e lipídeos. O tipo de dieta é um dos fatores que
altera significativamente o armazenamento de reservas energéticas dos morcegos. As
principais reservas energéticas formadas no corpo destes animais são o glicogênio,
proteínas e lipídeos que são armazenados principalmente no fígado, músculos e tecido
adiposo, respectivamente. Objetivo: A partir deste pressuposto,este estudo teve por
objetivo avaliar as reservas energéticas corporais de duas espécies de morcegos com
dietas diferentes, sendo uma rica em carboidratos e a outra rica em proteínas para
conhecer o padrão metabólico apresentado por cada uma delas.   Metodologia: Foram
coletados seis machos adultos de Molossus molossus e de Sturnira lilium através de
redes de neblina entre 2008 e 2009 em Viçosa-MG (20º45\\\'14’’S e 42º52\\\'53’’W).
Os morcegos foram eutanasiados por decapitação no Laboratório de Ecofisiologia da
Universidade Federal de Viçosa. As coletas e os procedimentos laboratoriais foram
concedidos pelo IBAMA nº 1936505 e Comitê de Ética da UFV nº 312011. Foram
coletados sangue, porções do músculo peitoral, fígado e tecido adiposo para avaliar as
reservas energéticas. Para dados paramétricos foi utilizado o Teste t e para dados não
paramétricos o Teste de Mann-Whitney com nível de significância de 5%. Resultados:
Este estudo mostrou que as concentrações de glicogênio (µmol glicosil-unidade)
peitoral foram significativamente maiores nos morcegos frugívoros (141,11±19) em
relação aos insetívoros (45,05±4,07) (P=0,004). O mesmo é observado para as
concentrações de glicogênio hepático que foram maiores nos frugívoros (249,36 ±
30,47) do que nos insetívoros (66,17±8,05) (P=0,004). As concentrações de lipídeos
(g/100g) hepáticos foram maiores nos insetívoros (7,14±0,49) em relação aos
frugívoros (4,67±0,37) (P=0,002). O mesmo foi observado para as concentrações de
lipídeos do músculo peitoral dos insetívoros (8,32±0,64) e frugívoros (5,4±0,52)
(P=0,006). O índice adiposo foi maior nos frugívoros (0,83±0,06) do que nos
insetívoros (0,12±0,02) (P=0,004). As concentrações de proteínas peitoral e hepática e
concentrações glicêmicas não apresentaram diferença significativa entre as duas
espécies estudadas, respectivamente P=0,55; P=0,06 e P=0,65. Conclusão: As duas
espécies avaliadas apresentaram diferenças quanto às reservas energéticas, o que está
diretamente relacionado ao tipo de dieta que cada uma consome. Enquanto os
frugívoros apresentaram maiores concentrações de glicogênio e maior índice adiposo,
os insetívoros apresentaram maiores concentrações de lipídeos no fígado e músculo
peitoral. 
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