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RESUMO

 A avaliação da estrutura microscópica de pelos é uma ferramenta simples e de baixo custo para estudos ecológico, pois, a combinação de informações sobre os padrões

morfológicos da cutícula e da medula confere características importantes para diversos estudos, especialmente, sobre bioacumulação de metais pesados em mamíferos como o

morcego frugívoro da espécie  Artibeus lituratus, que forrageiam em  áreas destinadas à produção de culturas agrícolas, sendo expostos a concentrações biologicamente ativa de

diversos agroquímicos. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar o melhor tempo de descoloração para visualização de estruturas dos pelos de Artibeus lituratus,

a fim de aperfeiçoar o método para utilização em  linha da cintura escapular no dorso de morcegos, machos, provenientes do Projeto " Efeitos Toxicológicos de Inseticida

Organoclorado Endosulfan em Morcegos Frugívoros (Artibeus lituratus)" (com  autorização para atividades com Finalidade Científica nº 49965-1 e 31547-2 do SISBio/ICMBio).

Para observação do padrão e/ou existência da estrutura medular no pelo da espécie, os pelos foram submetidos à diafanização em água oxigenada comercial 30 volumes por

diferentes tempos (10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 120 e 180 minutos) e posteriormente fixados em lâminas permanentes com Entellan.  Concluiu-se que o melhor tempo para

descoloração do pelo de morcegos da espécie Artibeus lituratus, foi o tempo de 50 minutos, já que as estruturas não foram danificadas, permitindo perfeita visualização das

mesmas. No processo de diafanização realizado com tempos menores, ocorreu descoloração parcial do pelo e com tempos maiores, apresentou pontos com alta descoloração,

dificultando a visualização das estruturas do pelo, em ambos os casos.
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