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VARIAçãO SAzONAL NA DIETA DE Tyto furcata 
(TEmmINCK, 1827) (AVES: STRIgIFORmES) Em 

UbERAbA, ESTADO DE mINAS gERAIS, bRASIL 
Seasonal variation in the diet of Tyto furcata (Temminck, 1827) (Aves: Strigiformes) in Uberaba, 

Minas Gerais State, Brazil



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 7 (2)     2017/23-3724

Morais Fonseca P., Martinelli a., GoMes Facure K., 
de Paula antunes teixeira V., da silVa Marinho t.  y da Fonseca Ferraz M.

Abstract. Tyto furcata is a relatively common owl in Brazil, popularly known as “barn owl”.  It is a 
generalist predatory bird and its diet consists mainly of small rodents, as well as other vertebrates 
such as bats, opossums, frogs and lizards, as well as some invertebrates. It is a common habit of 
some predatory birds to regurgitate the undigested remnants of their prey, in the form of pellets, 
which are used not only for research of the feeding ecology of this species, but also to acknowledge 
the diversity of small vertebrates hardly observed in the environment or caught in traps. In this 
contribution, the pellets collected were analyzed in a systematic way (fortnightly), in the rural 
town of Peirópolis, Uberaba, Minas Gerais state, Brazil. The site of collection corresponds to an 
old, abandoned limestone mine located approximately 1.7km from Peirópolis. In this study, pellet 
analysis shows a high percentage of rodents Cricetidae, following by Didelphidae marsupials 
and arthropods (mostly Coleoptera and Orthoptera), as well as frogs and birds, but in very low 
percentages. Prey consumption significantly varied throughout seasons with a lower frequency 
of insects during winter and a lower frequency of rodents accompanied by an increase in the 
importance of marsupials during spring.

Key words. Barn owl, feeding habits, mammals, rodents.

Resumo. Tyto furcata é uma coruja relativamente comum no território brasileiro, conhecida 
popularmente como “suindara”.  É uma ave predadora generalista cuja dieta é constituída 
principalmente de pequenos roedores além de outros vertebrados como morcegos, marsupiais, 
anuros e lagartos, assim como alguns invertebrados. É comum o hábito de algumas aves predadoras, 
regurgitar os restos não digeridos de suas presas, em forma de pelotas, que servem não só para o 
estudo da ecologia alimentar desta espécie, mas também para o reconhecimento da diversidade de 
pequenos vertebrados dificilmente observados no ambiente ou capturados em armadilhas. Neste 
trabalho foram analisadas as egagrópilas coletadas de forma sistemática (quinzenalmente), no 
bairro rural de Peirópolis, Uberaba, Minas Gerais. O sítio de recolhimento do material corresponde 
à antiga caieira abandonada localizada a aproximadamente 1,7km de Peirópolis. No presente 
estudo, a análise das pelotas mostrou uma alta porcentagem de roedores Cricetidae, seguidos por 
marsupiais Didelphidae e artrópodes (principalmente Coleoptera e Orthoptera), bem como anuros 
e aves, porém em baixas porcentagens. O consumo de presas variou significativamente ao longo 
das estações climáticas, com uma menor frequência de insetos durante o inverno e uma menor 
frequência de roedores, acompanhada por um aumento na importância dos marsupiais, durante a 
primavera.

palavras chave. Coruja da torre, hábitos alimentares, mamíferos, roedores. 
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INTRODUçãO
 
O estudo da ecologia alimentar em aves 

de rapina, como corujas e alguns gaviões 
(Granzinolli, 2003; Andrade et al., 2004; Ca-
bral et al., 2006; Andrade et al., 2010) e es-
pécies de mamíferos carnívoros (Giaretta, 
2002; Facure et al., 2003; Mafra et al., 2003), é 
feito sem nenhuma ou pouca interferência 
ao animal, uma vez que é realizado com a 
utilização de fezes ou regurgitos (egagrópi-
las) ou através da observação direta do ani-
mal, bem como por meios mais invasivos 
como a dissecação (Teixeira e Giovanelli, 
1999; Pansard, 2009).  A ecologia alimentar 
permite analisar a composição alimentar 
de uma espécie em um determinado perí-
odo de tempo, fazendo-se importante para 
o conhecimento da influência de fatores ex-
trínsecos para a variação alimentar, prefe-
rências por determinados tipos de alimen-
to, padrões de alimentações comparadas 
com outros estudos, e a importância ecoló-
gica destes predadores de topo no contro-
le de populações (Magrini e Facure, 2008), 
assim como o controle de espécies danosas 
ao homem, como disseminadores de pató-
genos e pragas agrícolas (Motta-Junior et 
al., 2004). O estudo de restos alimentares 
de determinadas espécies de predadores 
(e.g. corujas), tem sido utilizado como me-
todologia alternativa em levantamento de 
pequenos mamíferos em determinadas re-
giões, sendo mais eficiente que a utilização 
de armadilhas (Bonvicino e Bezerra, 2003; 
Magrini e Facure, 2008; Rocha et al., 2011; 
Lemos et al., 2015).

Estudos com Tyto furcata (Temminck, 
1827) são bastante amplos uma vez que 
essa espécie, pertencente à Ordem Strigi-
formes, corresponde a uma ave predadora 
que se alimenta de uma grande diversida-
de de animais, principalmente de peque-
nos roedores, além de outros vertebrados 

como marsupiais, pequenos carnívoros, es-
camados, anuros, aves e artrópodes (Mot-
ta-Júnior e Talamoni, 1996; Andrade et al., 
2002; González Acuña et al., 2004; Fernán-
dez et al., 2009; Moreno, 2010; Lavariega et 
al., 2016), sendo citada como oportunista, 
capturando presas de acordo com a dispo-
nibilidade (Magrini e Facure, 2008; Andra-
de et al., 2010) ou influenciada por fatores 
ambientais (González Acuña et al., 2004). O 
hábito de regurgitar partes não digeridas 
da presa (e.g. ossos, pelos, exoesqueletos e 
penas) em formas de egagrópilas (Grimm 
e Whitehouse, 1963) tem sido utilizado 
como ferramentas em estudos de ecolo-
gia alimentar, os quais permitem avaliar 
a dieta do espécime bem como a variação 
de presas em determinada área e período 
de tempo (Ramírez et al. , 2000; Roda, 2006; 
Magrini e Facure, 2008; Lemos et al., 2015).

Diversos estudos têm sido realizados em 
todo o mundo a respeito da ecologia ali-
mentar das corujas (Ramírez et al., 2000; 
Teta e Contreras, 2003; Santhanakrishnan et 
al., 2010; Lavariega et al., 2016). Nas Amé-
ricas, os estudos se concentram na região 
sul, porém no Brasil ainda são escassos 
esses trabalhos (Magrini e Facure, 2008), o 
que torna deficiente as informações sobre o 
comportamento e hábitos das corujas, bem 
como a ausência de informações a respei-
to da composição e distribuição de fauna 
de pequenos mamíferos. No município de 
Uberaba, onde o presente trabalho fora re-
alizado, há uma escassez de trabalhos refe-
rentes à mastofauna do município (Marti-
nelli, 2010; Martinelli et al., 2011, 2014; Fon-
seca et. al., 2016) onde apena dois destes são 
referentes à fauna de pequenos mamíferos 
(Martinelli, 2010; Martinelli et al., 2011). 
Sendo assim, a fim de contribuir para a 
completude do conhecimento envolvendo 
tais táxons, o presente trabalho visa estu-
dar a composição da dieta da Tyto furcata, 
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presente nas imediações do bairro de Pei-
rópolis (Uberaba, MG), bem como a fauna 
de pequenos mamíferos presentes no local 
e a variação sazonal de presas encontradas 
em sua dieta, visando auxiliar em futuros 
trabalhos envolvendo tais táxons.

mATERIAL E mÉTODOS

Área de estudo 
 
O presente estudo foi realizado no bair-

ro rural de Peirópolis em Uberaba – MG, 

situado a 20 km do centro da cidade (Figura 
1) onde, localizada a 1,7 km do Complexo 
Cultural e Cientifico de Peirópolis (CCCP
-UFTM) próximo à rodovia BR 262, encon-
tra-se uma caieira com um forno de alvena-
ria (Figura 1A) há mais de 20 anos abando-
nado, que fora utilizado para a queima de 
cal no passado. O forno apresenta aberturas 
laterais e está situado próximo ao ponto de 
escavação paleontológica de Peirópolis. No 
seu interior encontram-se vigas de madeira 
nas quais o espécime Tyto furcata foi vista 
utilizando-as como poleiros. Durante as 
visitas, foi avistado apenas um único indi-

Figura 1 - Localização do Ponto de coleta, Uberaba, Minas Gerais, Brasil. (A) Vista geral do forno onde se encontra 
a coruja. (B) Vista da formação vegetacional do entorno do forno
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víduo habitando a localidade, porém, após 
o termino das coletas foram registrados até 
seis indivíduos no mesmo local. Na parte 
inferior do forno encontram-se as aberturas 
pelas quais as egagrópilas foram coletadas. 
O número médio de pelotas coletadas por 
estação é incerto, uma vez que a maioria das 
pelotas já se encontrava degradadas natu-
ralmente. O local apresenta vegetação com 
alterações antrópicas na porção leste, oeste e 
sul da localização, o que confere uma gran-
de área aberta com vegetação rasteira em 
pontos utilizados como pasto, e áreas que 
apresentam rotatividade de plantações de 
grãos e cana, e determinados períodos com 
ausência das mesmas (Figura 1B). Enquan-
to que ao norte da caieira encontra-se uma 
área de preservação permanente (APP) cor-
respondente a uma mancha de vegetação de 
mata de cerrado tópica e não alterada, sem a 
presença de corpos d’água.

Fase de campo

As coletas foram realizadas quinzenal-
mente no período de agosto de 2012 a agosto 
de 2013. No local, já se encontrava um acú-
mulo de restos de egagrópilas depositadas 
há algum tempo, sendo assim, antes de se 
iniciar as coletas este acúmulo foi retirado e 
depositado na coleção do CCCP. Este mate-
rial foi previamente triado e dele se retira-
ram matérias mais relevantes, os quais não 
entram nas porcentagens, porém são citados 
neste trabalho. Para garantir a padronização 
e coleta de material recente, foram colocadas 
duas cestas de ferro no chão, logo abaixo as 
aberturas inferiores do forno. Em cada visita 
ao local, as egagrópilas eram separadas por 
data, sendo que cada data foi denominada 
como uma coleta classificada como C e res-
pectivo número, e colocadas em álcool 70% 
para esterilização e conservação. 

Fase de laboratório

A triagem do material foi feita de duas 
formas: manual e química. A triagem ma-
nual contava com a triagem do material 
imerso em álcool para evitar a dispersão 
de pêlos e facilitar a segregação das ega-
grópilas, separando-se a maior quantida-
de de material possível importantes ao tra-
balho, como ossos e exoesqueletos. A tria-
gem química ocorreu com o uso de NaOH 
(7%) no qual o material foi imerso em 50 
ml por duas horas, após esse processo, o 
material era lavado em uma peneira fina 
e assim colocado para secar durante três 
dias, aproximadamente. Após ambos os 
métodos, o material era analisado e todo 
exemplar importante para a identificação 
das presas foi separado individualmente 
dentro de cada coleta. 

Análise das informações 
 
A identificação das espécies se deu por 

meio da análise de crânios e mandíbulas 
(Figura 2) dos mamíferos, observando 
principalmente a dentição e a fórmula 
dentária destes animais. A identificação 
de anuros e aves foi feita a partir de ossos 
longos (Figura 3), bem característicos des-
tes grupos. Por fim, a identificação dos in-
vertebrados foi feita através de élitros, no 
que se refere aos coleópteros, e através de 
mandíbula, cabeça e partes das pernas dos 
ortópteros (Figura 4). Para a identificação 
das presas foi utilizado material biblio-
gráfico extenso, juntamente com fotos da 
Coleção Zoológica do Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 
(MACN, Buenos Aires, Argentina) e con-
sulta ao material de referência da coleção 
da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU, Uberlândia, MG).
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Em mamíferos, a classificação taxonômi-
ca se deu pela análise craniana e dentária 
juntamente com dados atuais de distribui-
ção geográfica de cada espécie identificada, 

excetuando as espécies Cerradomys subfla-
vus e Cerradomys scotti que têm suas áreas 
de distribuição sobrepostas, sendo assim 
consideramos juntos na identificação. Op-

Figura 2 - Espécies de roedores identificados nas amostras. (A) Crânio de Calomys tener em vista dorsal, ventral e 
plano detalhe da série molar superior esquerda. (B) Crânio de Cerradomys spp. em vista dorsal, vista ventral e plano 
detalhe da série molar superior esquerda. (C) Hemimandíbula esquerda de Holochilus sp. em vista lateral, medial e 
dorsal, e plano detalhe da série molar. (D) Crânio de Oligoryzomys nigripes vista dorsal, vista ventral e plano detalhe 
da série molar superior direita. (E) Fragmento de maxila de Rattus rattus em vista ventral e plano detalhe da série 
molar. Escala crânios = 10mm. Escala plano detalhe = 1mm.
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tou-se também por manter apenas o gênero 
de Holochilus, uma vez que sua identifica-
ção especifica é complexa. Porém, segundo 
Gonçalves et al. (2015), a ausência de meso-

lofo e as cúspides intercaladas o coloca den-
tro do grupo morfológico sciureus. Em rela-
ção às aves e anuros, optou-se por classificar 
em nível de classe e ordem respectivamente, 

Figura 3 - Espécies de marsupiais identificados nas amostras. (A) Maxila direita de Cryptonanus agricolai em vista 
lateral e ventral. (B) Maxila e mandíbula de Gracilinanus agilis em vista ventral e lateral. (C) Mandíbula de Didelphis 
albiventris juvenil em vista lateral, medial e dorsal. Escala = 10mm. 
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uma vez que o material estava muito frag-
mentado ou composto por partes que não 
permitiram uma identificação mais precisa. 
Quanto aos invertebrados, a identificação 
foi em nível de ordem devido ao material 
estar, também, fragmentado.

As coletas foram agrupadas por estações 
do ano sendo que: primavera foram consi-
derados os meses de setembro a novembro, 
verão de dezembro a fevereiro, outono de 
março a maio, e inverno de junho a agosto. 
Para cada estação foi estimada a diversidade 

e equitabilidade de presas usando o Índice 
de Diversidade de Shannon.

Para as análises de variação de presas em 
relação a sazonalidade, optou-se por agru-
par as espécies de mamíferos em três cate-
gorias: roedores, marsupiais e morcegos, 
comparando-as entre si e com os demais 
grupos encontrados (aves, anuros e insetos), 
uma vez que estes só foi possível alcançar 
tal nível taxonômico. A frequência de ocor-
rência, expressa em porcentagem do total 
de presas, de cada categoria alimentar, foi 

Figura 4 - Material referente a aves, anuros, morcego e artrópodes encontrados nas amostras de egagrópilas. (A) 
Tarso-metatarso de Aves. (B) Tíbia fíbula fusionada de Anura. (C) Uróstilo de Anura. (D) Mandíbula esquerda de 
Molossos sp. (E) Exoesqueletos de Coleoptera (Tórax). (F) Exoesqueletos de Orthoptera (Cabeça). Escala = 10mm.
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comparada entre as estações usando tabelas 
de contingência e o teste de qui-quadrado 
de independência. O resultado do teste de 
qui-quadrado foi interpretado a partir da 
análise dos resíduos (Sharpe, 2015).

Padrões de variação na porcentagem 
mensal das principais categorias de pre-
sas (roedores, marsupiais e insetos) foram 
investigados usando análise de correlação 
(Coeficiente de Spearman). Nas análises 

mensais, foi excluído o mês de janeiro de-
vido ao baixo número de amostras. Todas 
as análises estatísticas foram realizadas no 
programa R (R Core Team, 2016).

RESULTADOS E DISCUSSãO

De 532 indivíduos identificados consu-
midos em um ano, a quantidade de ma-

MAMÍFEROS            

Rodentia            
   Cricetidae            
       Rattus rattus 0 0  0 0  1 0,04  0 0
       Calomys tener 248 0,81  23 0,37  10 0,43  84 0,6
       Oligoryzomys nigripes 17 0,056  2 0,03  1 0,04  19 0,13
       Cerradomys spp. 2 0,007  3 0,05  1 0,04  0 0
       Holochilus 0 0  1 0,02  0 0  0 0
            
Didelphimorphia            
   Didelphidae            
       Gracilinanus agilis 8 0,026  6 0,1  2 0,09  2 0,01
       Cryptonanus agricolai 9 0,029  8 0,13  1 0,04  3 0,02
       Didelphis albiventris 0 0  0 0  1 0,04  0 0
       Graci./Crypto. 14 0,046  3 0,05  0 0  4 0,03
            
Chiroptera            
   Molossidae            
       Molosidae sp. 0 0  0 0  1 0,04  0 0
            
AVES 0 0  1 0,02  0 0  0 0
            
ANUROS 2 0,007  0 0  0 0  3 0,02
            
ARTRÓPODES            
Orthoptera 1 0,003  1 0,02  1 0,04  18 0,13
            
Coleoptera 5 0,016  14 0,23  4 0,17  8 0,06
            
Total ind. 306   62   23   141  
Ind. Diversidade 0,82   1,8   1,83   1,33  
Equitabilidade 0,37   0,78   0,8   0,64  
            
            

N.        Prop N.        Prop N.        Prop
Inverno Primavera Verão Outono

N.        Prop

Tabela 1 - Quantidade de espécies em relação às estações do ano e índice de diversidade. 
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míferos predados (89%) superou a das de-
mais presas (11%), sendo que 77,44% dos 
mamíferos são roedores e 11,47% marsu-
piais. As demais presas incluem quirópte-
ros (0,19%), invertebrados (9,77%), aves 
e anuros (1,13%). Dentre as espécies de 
roedores foram identificados os gêneros 
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) (0,188%), 
Calomys tener (Winge, 1887) (68,609%), 
Cerradomys scotti (Langguth e Bonvicino, 
2002) e Cerradomys subflavus (Wagner, 
1842) (1,128%), Oligoryzomys nigripes (Ol-
fers, 1818) (7,33%) e um representante de 
Holochilus sp. (Brandt, 1835) (0,188%). Os 
marsupiais foram representados por três 
gêneros, sendo eles Gracilinanus agilis 
(Burmeister, 1854) (3,383%), Cryptonanus 
agricolai (Moojen, 1943) (3,947%) e Didel-
phis albiventris Lund, 1840 (0,188%), porém 
apresentaram indivíduos que não foram 
possíveis de se identificar com precisão 
(3,947%) devido o material ser composto 
por apenas mandíbulas, estes provavel-
mente são pertencentes ao gênero Gra-
cilinanus ou Cryptonanus. Por sua vez, os 
quirópteros estão representados unica-
mente pela família Molossidae Gervais, 

1855 (0,188%). Dentre os invertebrados 
estão representados os grupos Coleoptera 
(5,927%) e Orthoptera (3,947%) (Tabela 1). 

A porcentagem mensal de presas repre-
sentada por roedores esteve correlaciona-
da negativamente com a de marsupiais (rS 
= -0,743; n=11; p<0,01) e com a de insetos 
(rS = -0,562; n=11; p<0,05). É possível que, 
em períodos de menor disponibilidade de 
roedores, os quais representam as princi-
pais presas de Tyto furcata, essas passem 
a predar outras presas como marsupiais e 
insetos.

A frequência relativa das principais ca-
tegorias de presas variou entre as estações 
climáticas (X2 = 80,98; p<0,001) (Figura 5). 
Durante a primavera, o consumo de roe-
dores foi significativamente abaixo do es-
perado ao passo que marsupiais e insetos 
foram consumidos com maior frequên-
cia. Insetos também foram importantes 
na dieta durante o outono, porém foram 
pouco frequentes no inverno (Tabela 2). 
O menor consumo de insetos durante o 
inverno pode ser explicado pela menor 
disponibilidade dessas presas no período 
mais frio e seco.
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A grande quantidade de mamíferos pre-
dados é similar em grande parte dos estu-
dos de ecologia alimentar da espécie, sendo 
que roedores compõem a maior porcenta-
gem destes animais, assim como retratado 
em outros estudos (Motta-Junior e Alho, 
2000; Andrade et al., 2002; González Acuña 
et al., 2004; Magrini e Facure, 2008.)

 A espécie Calomys tener, compuseram a 
maior parte das amostras de presas (365 
dos 412 roedores amostrados), assim como 
em Magrini e Facure (2008) e Rocha e co-
laboradores (2011). As espécies O. nigripes 
e Cerradomys spp. também foram presentes 
nessa amostragem com 39 e 6 indivíduos, 
respectivamente. Contudo, a presença de C. 
tener e O. nigripes em áreas mais afastadas 
do perímetro urbano é comum devido ao 
hábito campestre de ambos, diferentemen-
te de espécies exóticas como R. rattus, que 
habita lugares urbanos, o que se assemelha 
ao estudo de Fernández et al. (2009). Porém, 
na amostragem do presente trabalho houve 
a presença de um representante do gênero, 
o que nos leva a crer que a coruja possa ter 
adentrado ao perímetro de habitações hu-
manas, como fazendas ou até mesmo no 
bairro de Peirópolis, que está situado a 1,7 
km do local de repouso do animal. Segundo 
Sigrist (2012) as espécies R. rattus, C. tener 
e O. nigripes são comensais de doenças epi-
demiológicas, o que faz da coruja um im-
portante controlador desses vetores. Além 

desses roedores, foi registrado também 
um Holochilus sp., representado por uma 
hemimandíbula esquerda. Este gênero ha-
bita regiões de banhados e borda de matas 
ciliares (Gonçalves et al., 2015), sendo bas-
tante comum em trabalhos realizados em 
áreas de floresta atlântica e áreas associa-
das a corpos d’água (e.g. Rocha et al., 2011), 
porém, para a região de Minas Gerais, seu 
registro em pelotas é escasso (De Faria e 
Passamani, 2013). A predação desse gêne-
ro indica à proximidade de corpos d’água 
a área de caça do indivíduo (suindara) em 
questão, o que estaria relacionado aos la-
gos artificiais das fazendas no entorno. O 
consumo de outras presas está relacionado 
com a variação do consumo de roedores, 
sendo que com a maior presença de roedo-
res há uma menor predação de outros gru-
pos, bem como a situação inversa (Figura 
5). A maior predação de roedores se fez 
na estação seca, assim como Motta-Junior 
e Talamoní (1996) cita, relacionando essa 
estação com abundância de roedores, ao 
período reprodutivo das corujas. No mês 
de junho, observou-se a ausência da coru-
ja de seu poleiro habitual por três semanas 
consecutivas, o que pode estar relacionado 
com o período de reprodução da espécie.

Assim como citado por Magrini e Facure 
(2008), o consumo destas espécies de roe-
dores pode estar relacionado à facilidade 
de predação destes, devido ao hábito de 

Primavera Verão Outono Inverno

Roedores -2,744 -1,140 -0,593 1,950

Marsupiais 3,710 0,839 -1,783 -0,690

Insetos 3,632 1,835 3,291 -4,372

Outros 0,204 1,268 0,840 -1,010

Tabela 2 - Resíduos padronizados do teste de Qui-quadrado comparando a proporção das 
categorias alimentares na dieta da coruja nas quatro estações climáticas.
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vida em áreas abertas e/ou relacionado ao 
estágio ontogenético das presas em questão 
e sua vulnerabilidade. Em trabalhos como 
Ille (1991) foram citados a preferência por 
predação de animais juvenis, pela facilida-
de de captura com baixa resistência, bem 
como a escolha das espécies está relaciona-
da ao tamanho/peso das presas, onde presas 
menores são mais facilmente transportadas 
e consumidas como sugere Santhanakrish-
nan et al. (2010). Porém, não é incomum a 
presença de presas maiores como Lagomor-
pha Brandt, 1855, Caviidae Fischer, 1817 e 
Didelphidae Gray, 1821 (e.g. Andrade et al., 
2002; Fonseca et al., 2015). 

Assim como roedores, os marsupiais fi-
zeram parte da amostra como segundo 
grupo mais abundante na alimentação da 
coruja, sendo que na estação seca (outono 
e inverno) ocorreu a maior quantidade de 
predação destes animais. A presença de 
G. agilis e D. albiventris na dieta de corujas 
foi relatada em trabalhos anteriores, como 
Bonvicino e Bezerra (2003), Pereira e Mas-
soia (2006) e Magrini e Facure (2008). Em 
um estudo preliminar, em uma amostra de 
egagrópilas da região, foi registrado um 
Cryptonanus chacoensis (Tate, 1931) (Marti-
nelli et al., 2011).

Os Chiroptera foram representados por 
uma única mandíbula identificada como do 
gênero Molossus sp. Geoffroy, 1805. A baixa 
porcentagem de morcegos foi interpretada 
por Roda (2006) como sendo consequência 
da dificuldade de se predar esses animais. 
A presença deste item na dieta pode estar 
associada à predação do morcego no mo-
mento de repouso do animal, uma vez que 
em voo mantêm um padrão de manobras 
que dificulta a captura da presa pela coru-
ja. Em contradição a isso, em um estudo 
realizado na Índia, na região de Madurai 

(Santhanakrishnan et al., 2010), a presença 
de morcegos foi maior, porém não signi-
ficativa. A presença deste exemplar indica 
que a coruja é oportunista e pode predar 
Chiroptera se os mesmos estiverem em fá-
cil acesso.

De todo o material identificado, apenas 
um é relacionado a aves. O baixo número 
de aves neste trabalho pode ser explicado 
pelo caráter oportunista das corujas, dando 
preferência às presas de fácil captura, uma 
vez que as aves geralmente predadas são 
diurnas e no período noturno encontram-se 
em áreas de difícil acesso, como nos galhos 
de árvores (Santhanakrishnan et al., 2010). 
A predação de aves pode estar relacionada 
com a escassez de presas habituais, como 
mamíferos, assim como sugere Santha-
nakrishnan et al. (2010), que também apre-
sentou uma baixa predação de aves pelas 
corujas. Por outro lado, deve-se levar em 
conta que a coruja suindara se orienta pelos 
sons o que pode tornar mais difícil a preda-
ção de animais em repouso, fazendo assim 
menos ruídos identificáveis pela coruja.

Dos 532 espécimes identificados, ne-
nhum deles é relacionado a escamados, 
que em estudos como Pereira e Massoia 
(2006) e Magrini e Facure (2008), estiveram 
presentes, bem como Ramírez et al. (2000) 
que observou a predação de Gekkonidae 
por suindaras, o que levou o autor a sugerir 
hábitos diurnos e noturnos para a espécie 
de coruja. Os anuros tiveram 5 espécimes 
identificados, predados durante a estação 
seca, diferente de Santhanakrishnan et al. 
(2010) que relata a predação de anuros no 
período pós-monções. A predação no perí-
odo seco pode ter ocorrido devido à proxi-
midade de corpos d’água do ponto de po-
leiro da coruja, locais propícios à presença 
de anuros.
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CONCLUSãO

É possível determinar que a coruja apre-
senta variação de sua dieta ao longo das es-
tações do ano, como visto nesta e em muitas 
outras contribuições citadas. Essa variação 
está relacionada à dieta oportunista, onde 
Tyto furcata preda espécies com maior dis-
ponibilidade no ambiente, seja devido a es-
tação do ano, maior concentração no local 
ou facilidade de predação destes animais. 
Notoriamente, a coruja em questão tem 
preferência por mamíferos de menor porte, 
como roedores e marsupiais, porém não se 
resume somente a eles, uma vez que foi no-
tada a predação de animais como anuros, 
aves e morcegos, além de invertebrados.

O alto consumo de roedores se fez na 
estação seca, em contrapartida a de inver-
tebrados, que está relacionada à estação 
chuvosa, onde ambos os casos, estas esta-
ções apresentam maior quantidade destes 
grupos. O aumento na predação de outros 
exemplares como marsupiais, roedores, 
morcegos, aves, anuros e invertebrados 
está relacionada à baixa predação de roedo-
res, uma vez que estes são a principal fonte 
de alimento da coruja. A coruja se mostra 
um importante predador e controlador de 
populações, devido ao alto consumo das 
espécies de diversos grupos, principalmen-
te dos roedores, além de fazer o controle de 
animais de importância zoonoses, como os 
roedores C. tener, O. nigripes e R. rattus.

A predação de artrópodes por Tyto furca-
ta é comum e foi citada em vários trabalhos 
(Motta-Junior e Talamoni, 1996; Pereira e 
Massoia, 2006; Magrini e Facure, 2008). Os 
artrópodes mais predados pertencem às 
ordens Orthoptera e Coleoptera, e assim 
como em Magrini e Facure (2008), estão re-
lacionados a estação chuvosa.

O trabalho em ecologia alimentar permi-
te o levantamento de espécies, porém, não 

nos permite estimar ou calcular a densida-
de populacional de uma determinada espé-
cie, nem a disponibilidade de presas para 
cada predador (Magrini e Facure, 2008), 
uma vez que as corujas tendem a capturar 
presas mais vulneráveis e que oferecem 
menos riscos, ao predador, no momento 
da captura. Apesar de apresentar uma di-
versidade de presas, a escolha das presas 
da coruja pode ter relação com o tamanho 
e hábito das presas, tendo preferência por 
presas com tamanhos aproximadamente 
equivalentes e de hábitos de vida seme-
lhante. Porém, a coruja pode ser caracteri-
zada como oportunista uma vez que opte 
por presas com abundância de acordo com 
a estação, como é o caso de artrópodes na 
estação chuvosa e uma maior predação 
de roedores na estação seca. Apesar de ter 
uma aparente variação na alimentação de 
acordo com as estações, esta está relaciona-
da à disponibilidade de determinada presa, 
assim como à possível abundância destes 
nos ambientes. 
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