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Ocorrência e análise de pelotas de Asio stygius (Aves, Strigidae), em 

Taubaté, Vale do Paraíba do Sul, SP

Material e métodos:

A espécie foi registrada na área urbana da cidade de Taubaté,

entre as coordenadas geográficas S 22º59’32” – S 23º03’00” e W

45º31’5” - W 45º35’46” (Fig. I), Vale do Paraíba, SP, no Campus

Bom Conselho (UNITAU). Durante o período de estudo, foram

coletadas penas e pelotas sempre que estas eram localizadas. Todas

as penas encontradas foram etiquetadas com informações do local,

data e coletor (Fig. II). As pelotas (duas no total) também foram

etiquetadas e guardadas dentro de saco plástico. O regurgito foi

limpo utilizando NaOH a 10% por quatro horas, sendo

posteriormente todo o conteúdo coado num pano e em seguida

analisado e separado de acordo com o tipo de material encontrado.

Discussão:

A carência de encontro de crânios nas pelotas, pode ser pelo

costume de algumas corujas retirarem as patas e bicos das aves antes

de comê-las. Um trabalho realizado por Motta-Junior et al. (2004)

sobre a dieta da espécie na região Central de São Paulo, resultou em

3,2% de invertebrados, e 96,8% de vertebrados; sendo 92,1% aves,

4,4% morcegos (também citados por Sick, 1997) e 0,2% de ratos num

total de 2147 presas, indicando assim uma alimentação

principalmente composta de aves, como também observado nesse

trabalho. Os fragmentos de insetos não foram conclusivos, nem em

nível de morfo-espécie, tendo sido registrado em pequena

porcentagem, como também citado por Motta-Junior et al. (2004).

Introdução:

Estando classificadas na Ordem Strigiformes e divididas em

duas famílias: Tytonidae (Suindaras) e Strigidae (que são todas as

outras espécies de corujas conhecidas), as corujas conseguiram

povoar todos os continentes com exceção da Antártica (Motta-Junior

et al., 2004). No Brasil elas podem ser encontradas em qualquer tipo

de ambiente (Sick, 1997).

Dentre as corujas brasileiras, Asio stygius conhecida

popularmente como Mocho-diabo, tem sua biologia pouco estudada

(Melo Junior et al., 1996), bem como sua distribuição que se

encontra hoje muito falha e confusa. Os trabalhos mais recentes vêm

registrando a espécie em meios urbanos como, na região

metropolitana de Belo Horizonte e dentro da cidade de São Paulo

nos bairros mais arborizados (Develey e Endrigo, 2004). Silva e

Aleixo (1996) citam a espécie para a região do cerrado. Segundo

Sick (1997), a espécie ocorre do México e das Antilhas ao Paraguai

e Argentina. No Brasil ocorre na Amazônia, Centro-oeste, Sudeste e

Sul. Parece estar se expandindo no Sudeste (Sigrist, 2006). Desta

forma, o objetivo desse trabalho é contribuir com os registros de

distribuição e biologia de Asio stygius.

Sendo de hábito noturno e comportamento pouco conspícuo, as

corujas são aves de difícil estudo no campo, tendo sua presença

percebida normalmente através do canto ou indícios de suas

atividades no local como, por exemplo, o encontro de pelotas que

segundo Errington (1932) é um material apropriado para determinar

a dieta destas aves.
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Resultados:

Na análise das pelotas foram identificados ossos de aves (2

crânios e 1 mandíbula, 4 esternos, 5 pélvis, 10 metacarpos, 5

coracóides, 3 escápulas, 9 ulnas, 5 rádios, 8 úmeros, 9 fêmures, 5

pigostilos e 14 tarsometatarsos), de mamífero (1 mandíbula e 2 ulnas)

e de anfíbio (1 pé) (ver Fig.III). Também foram encontrados

fragmentos de insetos. Dessa forma a análise do conteúdo das pelotas,

permite inferir que o espécime se alimentou de cinco aves, um roedor,

um anfíbio e poucos insetos. A primeira pena foi encontrada no dia

22/XI/2005 e a ultima no dia 06/II/2006. De acordo com as

observações e registros das penas, a presença da espécie em Taubaté

ocorre entre os meses de novembro e fevereiro, o que sugere uma

provável migração após este período.

Fig. I: Mapa do Vale do Paraíba destacando o município de Taubaté

Ulna de ave

Fig. II: Exemplo de como foram etiquetadas as penas

Fig.III: Distribuição percentual dos itens alimentares contidos no material de regurgito de

Asio stygius. A) Porcentagem geral do alimento; B) Ossos de aves; C) Ossos de mamíferos

e anfíbio.

Tarsometatarso

18%

Pigóstilo

6%

Fêmur

11%

Úmero

10%
Rádio

6%

Ulna

11%

Escápula

4%

Coracóide

6%

Metacarpo

13%

Pélvis

6%

Esterno

5%

Mandíbula

1%

Crânio

3%

Mamífero 

(1 mandíbula e 2 

ulnas)

75%

Anfíbio (1 pé)

25%

A

B
C


