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Resumo 

_____________________________________________________ 

 

Informações sobre o tamanho da área de vida, o uso e seleção de habitat 

contribuem para o entendimento da ecologia das espécies e por isso acabam 

servindo como importantes referências para o manejo e conservação. Apesar 

de no Hemisfério Norte muitos estudos abordarem área de vida e uso de 

habitat em Strigiformes, na região Neotropical, informações dessa natureza 

ainda são escassas na literatura. No presente estudo, quatro indivíduos 

machos da corujinha-do-mato (Megascops choliba) foram monitorados por 

radiotelemetria durante cerca de seis meses em uma área de cerrado (lato 

sensu) no interior do Estado de São Paulo. Apesar das diferenças dos habitats 

utilizados, o tamanho médio da área de vida de M. choliba segundo o mínimo 

polígono convexo (51,2 ± 26,9 ha) foi semelhante à de espécies do mesmo 

gênero na América do Norte. A grande variação individual encontrada no 

tamanho das áreas de vida pode ser explicada pelos tipos de habitats utilizados 

e também pelo status social dos indivíduos. No período noturno, a corujinha-

do-mato preferiu fisionomias de cerrado semi-abertas e fechadas e, além disso 

evitou fisionomias abertas. No período diurno, habitats com vegetação mais 

densa e fechada como matas de galeria e manchas de Pinus invasor foram 

preferencialmente utilizados para uso como abrigo. O uso desses locais 

durante o dia, provavelmente está ligado à maior cobertura vegetal dessas 

áreas que podem fornecer proteção contra predadores e também microclimas 

adequados.  

Palavras-chave: área de vida, Megascops choliba, uso de habitat, seleção de 

habitat, telemetria, cerrado, Brasil.  
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Abstract 

______________________________________________________ 

 

Information on home ranges and habitat use and selection is useful to 

understand species ecology and therefore may help to establish species 

management and conservation plans. Despite the large numbers of Northern 

Hemisphere studies addressing Strigiformes home range and habitat use, the 

same is not applied to Neotropical owl species, what makes such information 

still scarce. In this study, four males of Tropical Screech-Owls (Megascops 

choliba) were radio-tracked for about six months in a cerrado (lato sensu) 

region in state of São Paulo, southeastern Brazil. Despite the differences in 

used habitats between species from the two hemispheres, the mean home 

range size of Tropical Screech-Owls (51.2 ± 26.9 ha) appears to be similar to 

North American Megascops species. The considerable individual variation in 

home range sizes may be related to types of habitats and individual social 

status. At night, the Tropical Screech-Owls preferred semi-open and closed 

savannas and, moreover, avoided open savannas. Habitats with dense 

vegetation, such as gallery forests and invasive pine forests were preferentially 

used for daytime roost. Use of these sites during the day is probably associated 

to higher vegetation cover which can provide protection against predators and 

suitable microclimates. 

 

 

 

Keywords: home range, Megascops choliba, habitat use, habitat selection, 

telemetry, cerrado, Brazil.  
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1. Introdução geral 

O cerrado é considerado a maior e mais rica savana tropical do mundo 

(SILVA & BATES, 2002). No entanto, devido à falta de ações governamentais que 

visem a utilização racional do espaço, a maior parte da sua área original foi 

destruída, principalmente para a implantação de áreas agrícolas e pastagens 

(SILVA & BATES, 2002; KLINK & MACHADO, 2005). Considerado um dos mais 

importantes “hotspots” do mundo (MYERS et al., 2000), o cerrado atualmente 

possui apenas cerca de 20% da sua cobertura original na América do Sul 

(MYERS et al., 2000; MITTERMEIER et al., 2000). Dentro do Estado de São Paulo, 

por exemplo, o cerrado ocupava, no começo do século, cerca de 14% do 

território, sendo que, hoje esta proporção diminuiu para menos de 1% da área 

total do estado (DURIGAN et al., 2004). Além disso, esta pequena porção deste 

bioma atualmente encontra-se altamente fragmentada. Segundo dados do 

projeto “Viabilidade de conservação de remanescentes de cerrado lato senso 

no Estado de São Paulo”, restam poucos fragmentos maiores que 500 ha no 

Estado de São Paulo (DURIGAN et al., 2004).  

Considerada uma das consequências da fragmentação, a perda de 

habitat pode causar danos irreversíveis às populações animais (WILCOX & 

MURPHY, 1985), e também influenciar de forma negativa a qualidade dos 

habitats remanescentes (CAUGHLEY, 1994). Entre as aves, por exemplo, muitas 

espécies apresentam alta sensibilidade ao processo de fragmentação e perda 

de habitat (THIOLLAY, 1989; WILLIS, 2004; 2006), e por isso, acabam sendo 

importantes indicadores da qualidade dos ambientes (ver BULL & HOLTHAUSEN, 

1993). Neste contexto, o entendimento da relação espécie/habitat pode ser 

vista como uma via de duas mãos, pois ao mesmo tempo em que muitas 
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espécies necessitam de determinadas características dos habitats para a 

sobrevivência, estes, por outro lado, muitas vezes dependem dos papeis ou 

“serviços ecológicos” exercidos pelas espécies que os compõem para a 

manutenção do seu equilíbrio e estabilidade ao longo do tempo (CAUGHLEY, 

1994). Assim, informações sobre a relação espécie-habitat podem ser 

consideradas importantes subsídios para manejo e conservação (CAUGHLEY, 

1994). 

Entre os grupos de espécies que apresentam grande importância para 

as comunidades em geral e consequentemente para qualidade dos habitats 

onde vivem, podemos destacar as aves de rapina. Juntamente com outros 

vertebrados essencialmente carnívoros, a maioria dessas aves é capaz de 

atuar diretamente na dinâmica das populações de presas (NORRDAHL & 

KORPIMÄKI, 1995; VALKAMA et al., 2005), interferindo no sucesso reprodutivo, 

seleção de habitat e história de vida de suas presas (TAYLOR, 1984; TERBORGH, 

1992). Além disso, muitas vezes as aves de rapina são capazes de contribuir 

para a manutenção da diversidade de espécies nas comunidades de presas.  

Em um trabalho realizado na Escandinávia, KULLBERG e ECKMAN (2000) 

observaram que nos locais onde os caborés Glaucidium passerinum estavam 

ausentes, ocorria apenas uma espécie de presa passeriforme (gênero Parus), 

enquanto que nas localidades onde este predador era encontrado, três 

diferentes espécies de presas deste gênero coexistiam. Segundo os autores 

isso pode evidenciar um importante papel desses predadores para as 

comunidades como um todo. Neste sentido, muitas das espécies de aves de 

rapina, podem ser encaradas como espécies-chave (MILLS et al., 1993), pois, 

devido ao fato de geralmente ocuparem as posições terminais nas teias 
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tróficas, essas aves interferem não somente nas populações de presas, mas 

também podem acabar produzindo efeitos secundários nas comunidades 

vegetais (TERBORGH, 1992; ESTES et al., 2011). 

O tamanho da área de vida utilizada pelas aves de rapina ainda é um 

aspecto relativamente pouco conhecido da ecologia dessas aves. Embora 

existam diversos estudos desta natureza tanto para Falconiformes (aves de 

rapina diurnas) quanto para Strigiformes (aves de rapina noturnas), muitos 

abordam as mesmas espécies, o que sugere uma enorme lacuna entre o 

número de espécies que apresentam informações adequadas sobre área de 

vida e o número total de espécies deste grupo.  

Dentre os estudos disponíveis na literatura, o tamanho da área de vida 

entre as Strigiformes (corujas, caborés, mochos e suindaras), pode variar de 1 

ha para Micrathene whitneyi (GAMEL & BRUSH, 2001) até 2406 ha para Strix 

occidentalis (FORSMAN et al., 2005). De modo geral, a diferença no tamanho da 

área de vida entre os vertebrados geralmente está associada a fatores como 

massa corpórea (HARESTAD & BUNNELL, 1979; PEERY, 2000), densidade 

populacional (MAKARIEVA et al., 2005; PEERY, 2000) e taxas metabólicas (MACE 

& HARVEY, 1983; PEERY, 2000). No entanto, considerando indivíduos de uma 

mesma espécie, o tamanho das áreas pode variar principalmente em relação 

às características dos habitats (ver GANEY & BALDA, 1989; PEERY, 2000; GLENN 

et al., 2004), e/ou aspectos relacionados à história de vida como sexo, idade ou 

período reprodutivo (ver LINDSTEDT et al., 1986). Para os rapinantes, por 

exemplo, a disponibilidade de presas pode ser vista como uma característica 

do habitat que influencia diretamente o tamanho da área de vida. Em um 

estudo realizado na América do Norte, as corujas Strix occidentalis ocuparam 
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menores áreas de vida onde a densidade de presas, no caso roedores, era 

mais alta (ZABEL et al., 1995). Além disso, entre essas aves, o tipo de 

comportamento de caça (“senta e espera” ou “procura ativa”) é outro fator 

possivelmente relacionado ao tamanho da área utilizada (WAKELEY, 1978; 

KENWARD, 1992).  

A qualidade dos habitats utilizados dentro das áreas de vida pode refletir 

tanto as necessidades quanto as tolerâncias ecológicas das espécies nos 

locais onde vivem (JONES, 2001). Assim, a avaliação do uso e principalmente 

da seleção dos tipos de habitat ajuda a entender quão plásticas são as 

espécies para garantir a sua permanência nessas áreas (JONES, 2001). Quando 

nos referimos às aves de rapina, a primeira característica de um habitat a ser 

considerada geralmente é a densidade de presas (PRESTON, 1990; WARD et al., 

1998). No entanto, muitas vezes as características estruturais dos habitats 

podem interferir diretamente na acessibilidade para a captura dessas presas 

(KENWARD, 1982; JANES, 1985; LEYHE & RITCHISON, 2004), o que pode influenciar 

diretamente na “escolha” de um determinado local por um rapinante. Na 

Suécia, por exemplo, WIDÉN (1994) analisou duas áreas de clareiras, ambas 

com densidades de presas similares, porém uma sem poleiros disponíveis e 

outra com poleiros artificiais. As áreas que não possuíam poleiros foram 

significativamente menos usadas pelo gavião Buteo buteo do que as áreas 

dotadas de poleiros artificiais. Nos Estados Unidos, BECHARD (1982) concluiu 

que a cobertura vegetal teve maior importância do que a abundância de presas 

na seleção de locais de caça pelo gavião Buteo swainsoni.  

Outros fatores ligados ao uso e seleção de habitat por aves de rapina, e 

que também dependem da estrutura do ambiente, são a presença de sítios 
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adequados para a construção e/ou utilização de ninhos e, no caso das corujas 

de hábito noturno, a presença de locais para a utilização como abrigo durante o 

dia (PRESTON et al., 1989; BLAKESLEY, 1992; BELTHOFF & RITCHISON, 1990A; 

1990B; PERRY et al., 1999).  

O período diurno exige diferentes estratégias por parte das corujas para 

a sua manutenção e sobrevivência nos habitats utilizados. Apesar das corujas 

em geral apresentarem plumagem com coloração críptica, a presença de luz 

solar pode revelar a presença desses indivíduos para alguns possíveis 

predadores diurnos. SICK (1997), por exemplo, relata que o gavião-carijó 

Rupornis magnirostris que pode eventualmente predar corujas pequenas como 

M. choliba quando as descobre em seus abrigos. MIKKOLA (1983) relata para a 

Europa vários exemplos de gaviões, águias e corujas maiores como 

predadores de corujas. Alguns autores também sugerem que as condições 

microclimáticas, como por exemplo, temperatura, precipitação, luz do sol e 

neve, também podem estar ligados na escolha de locais adequados para as 

corujas se abrigarem durante o dia (p.e. GROVE, 1985, DUGUAY et al., 1997; 

CHURCHILL et al., 2000). Em algumas situações, outro fator relevante na 

escolha dos locais de abrigo pelas corujas é a vulnerabilidade a eventuais 

comportamentos de tumulto (mobbing behaviour) executados por outras aves 

(geralmente Passeriformes) que atacam ativamente as corujas quando as 

descobrem seus locais de abrigo (PAVEY & SMYTH, 1998; CARO, 2005). Assim, 

para minimizar tais condições do ambiente, em geral as corujas durante o dia 

costumam se abrigar em locais escondidos e protegidos, que podem ser 

cavidades em árvores lenhosas e também em barrancos (SICK, 1997; MARKS et 

al., 1999; KONIG & WEICK, 2008) ou galhos de árvores e arbustos, geralmente 
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em locais onde a vegetação é mais densa (MARKS et al., 1999; KONIG & WEICK, 

2008). Embora não seja muito comum, algumas espécies podem também se 

abrigar no chão (Asio flammeus - BOSAKOWSKI, 1986) e até mesmo em 

cavernas (Megascops kennicottii - ABELOE & HARDY, 1997; Tyto alba – 

C.E.Benfica, com. pess.).  

A princípio, as corujas de hábitos noturnos permanecem imóveis em 

seus abrigos durante o dia, mas eventualmente também podem exibir 

interações sociais, deslocamentos e comportamentos de caça (SOVERN et al., 

1994). Os abrigos podem ser utilizados por indivíduos solitários, casais e 

também grupos familiares (BOSAKOWSKI, 1984; DUGUAY et al., 1997). 

 

1.1. A espécie estudada 

A ordem Strigiformes (rapinantes com maioria de hábito noturno), com 

cerca de 250 espécies no mundo (KÖNIG & WEICK, 2008), pode ser dividida em 

duas famílias: Tytonidae (suindaras) e Strigidae (corujas, mochos e caburés) 

(MARKS et al., 1999; KÖNIG & WEICK, 2008). Dentro desta última família podemos 

destacar gênero Otus como o mais diverso, com mais de 60 espécies ao longo 

do mundo, exceto Antártida e Australásia (MARKS et al.,1999). Os 

representantes desse gênero são corujas de pequeno ou médio porte e 

apresentam orelhas curtas e plumagem críptica (MARKS et al.,1999). Devido à 

frequente ocorrência de polimorfismo, a classificação taxonômica do gênero, 

tem sido alvo de debates há muito tempo (ver PROUDFOOT et al., 2007). Neste 

sentido, recentes análises revelaram diferenças genéticas e vocais nos 

representantes desse gênero. Assim, as espécies distribuídas no Novo Mundo 
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passaram a pertencer ao gênero Megascops enquanto que o restante 

permaneceu com Otus (BANKS et al., 2003).   

 Diante deste contexto, podemos destacar a corujinha-do-mato 

(Megascops choliba) como uma das espécies de corujas neotropicais mais 

comuns ao longo de sua distribuição (SICK, 1997; MARKS et al., 1999). 

Ocorrendo da Costa Rica à Bolívia, Paraguai, norte da Argentina e em todo o 

Brasil, esta espécie habita bordas de mata, matas abertas, cerrados e outras 

áreas com alguma cobertura arbórea, inclusive cidades (SICK, 1997; MARKS et 

al., 1999; KÖNIG & WEICK, 2008), sendo, no entanto, uma espécie de difícil 

visualização (SICK, 1997). Em um estudo envolvendo cinco espécies de 

Strigiformes simpátricas no interior paulista (MOTTA-JUNIOR, 2006), a corujinha-

do-mato foi a espécie mais abundante e mais generalista quanto a ocupação 

dos habitats. Em outro estudo mais refinado sobre uso de habitat por 

Megascops choliba e Athene cunicularia (coruja buraqueira) no interior do 

Estado de São Paulo, BRAGA (2006) encontrou uso diferencial dos habitats 

pelas duas espécies. Enquanto A. cunicularia utilizou ambientes abertos em 

maiores proporções, M. choliba apresentou uso mais intenso de fisionomias de 

cerrado fechadas, com maior predominância de vegetação lenhosa.  

A corujinha-do-mato provavelmente utiliza o senta e espera (“sit and 

wait”) como principal técnica de captura de presas (MOTTA-JUNIOR, 2002), o que 

é típico entre os representantes do gênero Otus ou Megascops (JAKSIC & 

CAROTHERS, 1985). Segundo MOTTA-JUNIOR (2002) e Martinelli & Volpi (2009), 

sua dieta é composta principalmente por insetos (a maioria ortópteros), no 

entanto, pequenos vertebrados como roedores, anfíbios e serpentes também 

podem ser capturados em menores proporções. Adicionalmente, esta coruja 
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utiliza como ninho, cavidades em barrancos, cupinzeiros e mais comumente 

em árvores lenhosas, onde pode incubar de um a três ovos (THOMAS, 1977; 

KÖNIG & WEICK, 2008; LIMA & LIMA, 2009, MOTTA-JUNIOR et al., 2010). 

 

1.2. Justificativa 

Tendo em vista a crescente ameaça à integridade do bioma Cerrado, 

ações visando a sua conservação tornam-se urgentes (SILVA & BATES, 2002). 

Neste sentido, estudos envolvendo a relação espécie/habitat podem gerar 

importantes subsídios para a utilização racional de áreas naturais como o 

cerrado (CAUGHLEY, 1994). No caso das aves de rapina, este tipo de estudo 

passa a ter importância ainda maior (ver GANEY et al., 1999; GREENWALD et al., 

2005), uma vez que, essas espécies, como já mencionado, geralmente são 

consideradas espécies-chave e bons bioindicadores de qualidade de habitat. 

Neste sentido, informações sobre área de vida e uso de habitat em Strigiformes 

acabam tendo um importante valor para a compreensão do comportamento e 

ecologia das espécies do grupo em seus habitats, que ainda são pouco 

estudados no Brasil. 

Os Strigiformes estão amplamente distribuídos ao redor do mundo. No 

entanto, apesar de cerca de 80% das espécies ser encontrada nos trópicos 

(MARKS et al., 1999), a maior parte da bibliografia referente ao grupo trata de 

espécies oriundas de regiões temperadas, principalmente na América do Norte. 

Com as espécies do gênero Megascops, ocorre o mesmo. Entre as 26 

espécies desse gênero no Novo Mundo, a maior parte (mais de 20) é 

encontrada exclusivamente nas Américas do Sul e Central (KÖNIG & WEICK, 

2008). Assim, apesar da maior diversidade taxonômica de Megascops ocorrer 
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na região Neotropical, a maior parte da informação científica disponível se 

refere a apenas três espécies (M. asio, M. kennicottii, M. flammeolus) na 

América do Norte (e.g. SMITH & GILBERG, 1984; MCCALLUM & GEHLBACH, 1988; 

BELTHOFF & RITCHISON, 1989; 1990A; 1990B; BELTHOFF et al., 1993; SPROAT & 

RITCHISON, 1993; GEHLBACH, 1994; KLATT & RITCHISON, 1994; SPARKS et al., 

1994; GEHLBACH & LEVEREH, 1995; ABELOE & HARDY, 1997; BELTHOFF & DUFTY, 

1998; POWERS et al., 1996; DUGUAY et al., 1997; LINKHART et al., 1998; 

ELLSWORTH & BELTHOFF, 1999; ARTUSO, 2009;  DAVIS & WEIR, 2010)  

Embora Megascops choliba seja muito abundante ao longo de sua 

distribuição, estudos mais detalhados envolvendo seus aspectos ecológicos 

ainda são escassos na literatura. Fora do Brasil, dois estudos apresentam 

breves informações sobre a reprodução desta coruja em Trinidad e Tobago 

(QUESNEL, 2003) e na Venezuela (THOMAS, 1977), um estudo descreve 

aspectos comportamentais na Argentina (GALLARDO & GALLARDO, 1984) e outro 

aborda densidade populacional de corujas no Peru (LLOYD, 2003). No Brasil, as 

informações encontradas na literatura abordam reprodução (LIMA & LIMA, 2009; 

MOTTA-JUNIOR et al., 2010), dieta (MOTTA-JUNIOR, 2002; Martinelli & Volpi, 

2009), relações tróficas entre Strigiformes simpátricas (MOTTA-JUNIOR, 2006), 

fatores abióticos afetando a detecção de M. choliba por meio de playback 

(BRAGA & MOTTA-JUNIOR, 2009) e densidade populacional e uso de habitat 

(AZEVEDO et al., 2003; BORGES et al., 2004, BRAGA, 2006, MOTTA-JUNIOR, 2006; 

RODA & PEREIRA, 2006; AMARAL, 2007). Algumas breves informações sobre a 

espécie também podem ser encontradas em estudos de levantamento de 

avifauna em geral (p.e. TERBORGH et al.,1990; ACCORDI & BARCELLOS, 2004; 

PACHECO & OLMOS, 2005). 
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Apesar de encontrarmos diversos estudos envolvendo área de vida e/ou 

uso de habitat por meio de radiotelemetria em Strigiformes no Hemisfério Norte 

(e.g. GANEY & BALDA, 1989; 1994; CALL et al., 1992; ZABEL et al., 1995; CAREY & 

PEELER, 1995; KAVANAGH & MURRAY, 1996; LINKHART et al., 1998; MAZUR et al., 

1998; HENRIOUX, 2000; GAMEL & BRUSH, 2001, STROEM & SONERUD, 2001; GLENN 

et al., 2004; BENNETT & BLOOM, 2005; FORSMAN et al., 2005; GANEY et al., 2005; 

VAN RIPER III & VAN WAGTENDONK, 2006; HAMER et al., 2007; SODERQUIST & 

GIBBONS, 2007; WILLEY & VAN RIPER III, 2007; DAVIS & WEIR, 2010; OLSEN et al., 

2011), apenas dois breves estudos dessa natureza foram realizados na região 

Neotropical (GANNON et al., 1993; GERHARDT et al.,1994), e nenhum no Brasil. 

Dessa forma, informações sobre área de vida para M. choliba são 

inexistentes na literatura. Além disso, embora já exista um estudo mais 

específico sobre uso de habitat pela corujinha-do-mato (BRAGA, 2006), este 

apresentou dados obtidos apenas por meio da técnica do playback. Já o 

presente trabalho, por incluir dados de indivíduos marcados com 

radiotransmissores, acaba originando informações mais precisas sobre uso e 

seleção de habitat dos indivíduos e da espécie. Adicionalmente, o presente 

trabalho pode também ser encarado como pioneiro na descrição das 

características dos habitats associados aos abrigos diurnos em Strigiformes na 

região Neotropical. 

 

1.3. Objetivos gerais  

O presente estudo visou estabelecer padrões de uso do espaço por 

indivíduos de M. choliba em uma área de cerrado na região central do estado 

de São Paulo. Para isso, no primeiro capítulo desta dissertação procurou-se 
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identificar o tamanho da área de vida, os tipos de habitats utilizados, suas 

proporções de uso e também a seleção deste habitats por indivíduos da 

corujinha-do-mato dentro de suas áreas de vida. Já no segundo capítulo, 

buscou-se descrever e relacionar algumas características dos habitats 

utilizados como abrigo no período diurno pela corujinha-do-mato. 

  

2. Área de estudo  

O estudo foi realizado na Estação Ecológica de Itirapina (EEI) localizada 

na porção central do estado de São Paulo (22º 15’S; 47º 49’W), nos municípios 

de Itirapina e Brotas, sudeste do Brasil (Figuras 2 e 3). Com uma área total de 

cerca de 2600 ha e uma altitude máxima de 750 m e mínima de 705 m (SEMA, 

2000), a EEI apresenta algumas características que a tornam peculiares no 

estado de São Paulo. Primeiramente, a EEI é um dos últimos fragmentos de 

cerrado com mais de 2000 ha no estado de São Paulo e também é uma das 

poucas áreas no estado onde se pode encontrar quatro das cinco fisionomias 

deste bioma. Além disso, a EEI ainda possui uma rica fauna de vertebrados, 

incluindo espécies endêmicas de cerrado e também ameaçadas regionalmente, 

nacionalmente e globalmente (BUENO et al., 2004; BRASILEIRO et al., 2005; 

HÜLLE, 2006; GRANZINOLLI et al., 2006; MOTTA-JUNIOR et al., 2008; SAWAYA et 

al., 2008, GRANZINOLLI, 2009). Adicionalmente, a EEI é também considerada 

uma das IBAS (Áreas Importantes para Conservação das Aves) do Brasil 

(BENCKE et al., 2006). 

A vegetação natural na EEI inclui: campo limpo, campo sujo, campo 

cerrado, cerrado sensu stricto (COUTINHO, 1978, Figura 1), além de áreas 

alagadas e matas de galerias ao longo dos cursos d’água (MANTOVANI, 1987; 
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GIANOTTI, 1988; SEMA, 2000). A paisagem da região atualmente se apresenta 

em forma de mosaico, intercalando porções maiores de áreas alteradas com 

remanescentes naturais de pequeno e médio porte, como por exemplo, os 

fragmentos de cerrado sensu stricto da Fazenda São José (município de 

Itirapina). Informações detalhadas sobre a paisagem da região podem ser 

consultadas em GRANZINOLLI (2009). 

 

Figura 1. Representação esquemática das fisionomias de cerrado. Adaptado de 

Coutinho (1978). 

 
 

Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Cwa, 

com uma estação seca e uma chuvosa bem definida (GIANOTTI, 1988). A 

precipitação média anual é de aproximadamente 1.459 mm com estação seca 

entre abril e setembro (23 – 75 mm mensais) e estação chuvosa entre outubro 

e março (120 – 275 mm mensais) (SILVA, 2005). As temperaturas médias 

mensais variam entre 17,8°C e 22,6°C na estação seca e 22,9°C e 24,9°C na 

estação chuvosa (SILVA, 2005). O solo nas áreas mais secas (campos) é 

composto principalmente por areia (90%) enquanto que nas áreas mais úmidas 

este apresenta 60 – 70% de silte ou argila (BRASILEIRO et al., 2005). 
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Figura 2. Localização da área de estudo (ponto azul escuro) no mapa dos biomas no 

território brasileiro (Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Ministério de 
Meio Ambiente 2011). 
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Figura 3. Estação Ecológica de Itirapina (EEI) (limites em amarelo e em vermelho), 

nos municípios de Itirapina e Brotas, SP. Foto aérea de 2002. Datum Córrego Alegre, 
MG. Cada quadrícula representa 1 km2. A área com limites em vermelho, 
anteriormente pertencente à Universidade de São Paulo (USP) campus São Carlos, foi 
recentemente incorporada às áreas da EEI. Note a Represa do Broa ou do Lobo a 
nordeste da EEI. Fonte: Laboratório de Ecologia e Evolução de Vertebrados, Instituto 
de Biociências - USP. 
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Área de vida, uso e seleção de habitat em diferentes 

fisionomias de cerrado pela corujinha-do-mato 

Megascops choliba (Strigiformes: Strigidae) na Estação 

Ecológica de Itirapina, SP. 
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Resumo 

______________________________________________________ 

 

 

Para identificar o tamanho da área de vida e avaliar o uso e seleção de habitat, 

entre novembro de 2009 e junho de 2011, quatro indivíduos machos da 

corujinha-do-mato Megascops choliba foram monitorados por radio-telemetria 

durante os períodos noturno e diurno na Estação Ecológica de Itirapina, SP. A 

área de vida média foi 51,2 ± 26,9 (DP) ha segundo o método mínimo polígono 

convexo (MPC) 95% e 80,8 ± 40,2 (DP) ha, segundo o kernel fixo (KF) 95%. A 

área média do centro de atividade dentro da área de vida das corujas foi 22,4 ± 

8,8 (DP) ha, segundo o KF 65%. No período noturno, a corujinha-do-mato 

preferiu fisionomias de cerrado mais fechadas como campos cerrados e 

cerrados senso strictu e evitou fisionomias mais abertas como campos sujos, 

confirmando padrão já encontrado da literatura. Habitats com vegetação densa 

e fechada como matas de galeria e manchas de pinus invasor foram 

preferencialmente utilizados para abrigo diurno, o que pode estar ligado à 

maior proteção contra predadores e microclima adequados. Apesar do 

tamanho da área de vida de M. choliba se apresentar semelhante ao de 

espécies do mesmo gênero na América do Norte, pequenas diferenças nos 

valores podem estar ligadas principalmente às diferentes massas corpóreas 

das espécies. A grande variação do tamanho da área entre indivíduos de M. 

choliba pode ser explicada pelos tipos de habitats utilizados e também pelo 

status social dos indivíduos.  

 

Palavras-chave: área de vida, Megascops choliba, uso de habitat, telemetria, 

cerrado, Brasil.  
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Abstract 

______________________________________________________ 

 

To evaluate home range size, habitat use and selection, between November 

2009 and June 2011, four males of the Tropical Screech-Owls Megascops 

choliba were radio-tracked in nocturnal and diurnal periods at the Estação 

Ecológica de Itirapina, SP. The mean home range size were 51.2 ± 26.9 (DP) 

ha using minimum convex poligon (MCP) 95% and 80.8 ± 40.2 (DP) ha using 

fixed kernel (FK) 95%. The mean centre of activity was 22.4 ± 8.8 (DP) ha (FK 

65%). In the nocturnal period, the Tropical Screech-Owl preferred closed 

cerrado physiognomies as campo cerrado and cerrado senso strictu and 

avoided more open physiognomies as campos sujos. Gallery forests and 

patches of invasive pines were rather used for roosting. Despite M. choliba 

home ranges were similar to other Megascops species in North America, small 

differences in values may be related to differences in species body masses. 

The large variations in individual home ranges may be explained by types of 

used habitats and individual social status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: home range, Megascops choliba, habitat use, telemetry, cerrado, 

Brazil.  
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1. Introdução  

 A identificação dos limites e dos tamanhos da área de vida e dos centros 

de atividades fornecem valiosas informações sobre a movimentação e o uso do 

espaço pelos animais (WHITE & GARROT, 1990; MILLSPAUGH & MARZLUFF, 2001). 

Entre as aves de rapina, como as corujas, essas informações tornam-se 

especialmente importantes, uma vez que essas aves, por normalmente 

ocuparem posições finais nas teias tróficas, acabam utilizando áreas de vida 

relativamente grandes e assim podem exercer papel chave na estruturação das 

comunidades onde vivem (THIOLLAY, 1989). 

Quando nos referimos aos fatores ecológicos ligados à maior 

movimentação de indivíduos em determinadas áreas e menor em outras, o 

primeiro fator a se considerar é o tipo de habitat. É dentro do habitat onde se 

encontram os recursos cruciais para a manutenção dos indivíduos tais como 

alimento, abrigo, locais para interações sociais, entre outros (CODY, 1981; 

BLOCK & BRENNAN, 1993; JONES, 2001). Para aves de rapina como as corujas, a 

qualidade do habitat, portanto, depende da finalidade de seu uso pelos 

indivíduos. Locais onde, por exemplo, ocorre pouca cobertura vegetal e uma 

quantidade mínima de poleiros, podem ser atraentes pelos indivíduos em suas 

atividades de caça, uma vez que as presas geralmente ficam mais expostas e 

vulneráveis nestes ambientes (ver BECHARD, 1982; LEHYRE & RITCHISON, 2004). 

Por outro lado, estes mesmos locais podem não ser igualmente atraentes para 

os indivíduos se abrigarem durante o dia, pois não oferecem também boa 

proteção contra predadores e/ou microclimas adequados durante esses 

períodos (SWENGEL & SWENGEL, 1992; DUGUAY et al., 1997). 
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Neste sentido, a identificação do uso e seleção de habitats e também do 

tamanho da área de vida, além possuir grande valor para o conhecimento da 

ecologia das espécies, acaba servindo também como importantes subsídios 

para manejo e conservação (CAUGHLEY, 1994). 

 Apesar de encontrarmos na literatura diversos estudos sobre área de 

vida em Strigiformes no mundo, na região Neotropical aparentemente existem 

apenas dois trabalhos desta natureza (GANNON et al., 1993 e GERHARDT et al., 

1994) e no Brasil nenhum (ver Introdução Geral). Além disso, a maioria das 

informações encontradas na literatura sobre uso de habitat da corujinha-do-

mato (Megascops choliba) provém de estudos de censo utilizando a técnica do 

playback e/ou ponto de escuta (AZEVEDO et al., 2003; LLOYD, 2003; BORGES et 

al., 2004, BRAGA, 2006,; MOTTA-JUNIOR, 2006; RODA & PEREIRA, 2006; AMARAL, 

2007). Estas técnicas, na realidade trazem informações sobre os locais onde 

as corujas respondem ao “intruso” no território, o que pode não ser os mesmos 

locais utilizados espontaneamente para outras atividades cruciais, como caçar, 

interagir socialmente e abrigar-se durante o período diurno (FINCK, 1990; OLSEN 

et al., 2011). Já estudos que utilizam a telemetria, por permitir o monitoramento 

à distancia de indivíduos marcados, acabam fornecendo informações mais 

precisas e realistas quanto ao uso e seleção de habitats (CANDIA-GALLARDO et 

al., 2010).  

  

2. Objetivos 

Diante deste contexto, neste capítulo procurou-se responder às 

seguintes perguntas: 

(a) Qual o tamanho da área de vida de M. choliba na EEI? 
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(b) Qual o tamanho da área do centro de atividade de M. choliba na EEI? 

(c) A utilização dos habitats por M. choliba está relacionada ao período 

do dia? Se sim, quais os habitats mais utilizados em cada período do dia? M. 

choliba prefere ou evita algum tipo de habitat durante algum período do dia?  

 

3. Materiais e Métodos 

 

3.1. Local de estudo 

Vide Introdução Geral. 

 

3.2. Captura e manipulação das corujas 

Entre outubro de 2009 e fevereiro de 2011, indivíduos da corujinha-do-

mato foram capturados por meio de rede de neblinas, utilizando-se a técnica do 

playback para atrair os indivíduos (RITCHISON et al., 1988; REDPATH & WYLLIE, 

1994) (Figura 1). Para tal, foram utilizadas duas ou três redes de neblina 

(Zootech 12 m de comprimento, 3 m de altura, 35x35 mmm de espessura da 

malha), e um mini amplificador (Fender) ligado a um aparelho tocador de mp3 

contendo vocalizações de M. choliba previamente gravadas no local de estudo.  
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Figura 1. Corujinha-do-mato capturada por rede de neblina após atração por playback 

© R.M. Lopes 

 

 

Cada indivíduo, uma vez capturado, foi então levado a um local fechado 

e protegido, onde foram realizados os seguintes procedimentos: (a) coleta de 

amostra de sangue para confirmação de sexo (CERIT & AVANUS, 2007), (b) 

anilhamento segundo padrão CEMAVE/ICMBIO (IBAMA 1994), (c) pesagem 

com balança Pesola® e (d) instalação de radiotransmissores. Para este último 

procedimento, um radiotransmissor com peso de 5,0 g (Telenax - modelo TXB-

120) foi acoplado na forma de mochila (backpack) (SMITH & GILBERT, 1981), por 

meio de uma linha de algodão encerada (Figura 2). O peso do transmissor 

somado ao peso da linha foi menor que 5 % da massa corporal em todos os 

indivíduos capturados, conforme recomendado por KENWARD (2001) para 

minimizar o stress nos indivíduos. Logo após todos estes procedimentos, os 

indivíduos foram soltos exatamente nos mesmos locais de captura. O tempo 

gasto entre a captura, a manipulação e a soltura das corujas foi entre 3 e 5 h.  
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Figura 2. Radiotransmissor TELENAX (modelo TXB-120) acoplado na forma de 

mochila (backpack) na corujinha-do-mato. © F.M.Barros 

 

 
 

 

Figura 3. Corujinha-do-mato equipada com radiotransmissor na forma de mochila 
(backpack). © F.M.Barros 
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3.3. Coleta de dados 

Uma vez marcadas com radiotransmissores e liberadas no ponto de 

captura, as corujas foram então monitoradas em seus habitats. Para isto, entre 

outubro de 2009 e janeiro de 2010 e posteriormente, entre dezembro de 2010 e 

junho de 2011, foram registradas rádio-localizações das corujas nos períodos 

noturno e diurno, por meio das técnicas de triangulação e observação direta 

(WHITE & GARROT, 1990; CANDIA-GALLARDO et al., 2010). Para os registros das 

localizações foram utilizados um aparelho receptor de ondas de radio (AVM 

Instument Company, Califórnia - USA), uma antena de três elementos do tipo 

yagi, um aparelho GPS (Geographic Position System) (Garmim 12 canais), um 

fone de ouvido com isolamento contra ruídos externos (Figura 4) e, no caso de 

triangulação, uma bússola de mão. Todas as posições geográficas foram 

obtidas em sistema UTM (Universal Transversal Mercartor) com erros de até 8 

m de raio. 

Durante o período noturno a maioria das localizações foi registrada por 

triangulação, por um único pesquisador, utilizando-se três ângulos/posições 

consecutivas, procurando-se despender o mínimo tempo possível entre a 

tomada de um ângulo/posição e outro (CAREY et al., 1989; WHITE & GARROT, 

1990; CANDIA-GALLARDO et al., 2010). As localizações registradas por 

triangulação foram estimadas através do programa Locate II (NAMS, 1990), 

corrigindo-se os valores de ângulos segundo a declinação magnética do local 

no período do estudo. Para estimar o erro médio das triangulações em campo, 

foram coletados dados de triangulações simulados com transmissores 

instalados em diferentes locais conhecidos (ver BARROS et al., 2011). O erro 

médio foi estimado em 15,3 ± 14,3 (DP) m (n = 10). 
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Figura 4. Equipamentos básicos utilizados para o monitoramento das corujas: uma 

antena de três elementos do tipo yagi, um radio-receptor e um fone de ouvido. © 
F.M.Barros 

 

 

Durante o monitoramento noturno, algumas vezes foi possível 

estabelecer contato visual com os indivíduos marcados, geralmente quando 

estes se encontravam na borda de estradas ou trilhas. Nesse caso, as 

localizações foram tomadas por observação direta, registrando-se a posição no 

local exato onde a coruja foi avistada. Com o auxílio da telemetria, as 

localizações tomadas no período diurno foram todas registradas por meio de 

observação direta (ver WHITE & GARROT, 1990, CANDIA-GALLARDO et al., 2010). 

Cada coruja, que forneceu dados consistentes ao presente estudo, foi 

monitorada entre cinco e sete meses. Pelo fato das corujas essencialmente 

noturnas serem mais ativas nas primeiras horas da noite (HAYWARD, 1986; 

CRAIG et al., 1988; DELANEY et al., 1999; KÖNIG & WEICK, 2008), as localizações 

noturnas foram registradas durante as primeiras horas da noite 
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(aproximadamente entre 18:00 - 23:00). Para distribuir melhor as localizações 

ao longo do tempo, procurou-se obter, para cada coruja, menos localizações 

em um mesmo dia de monitoramento em função de mais dias de 

monitoramento por mês. 

Visando obter independência temporal entre as amostras de 

localizações, foi adotado um intervalo mínimo de 40-50 min entre localizações 

noturnas consecutivas (triangulação ou observação direta). Considerou-se esse 

período como intervalo de tempo mínimo suficiente para a ave poder se 

deslocar para qualquer local dentro da sua área de vida (ver LAIR, 1987, 

BARROS et al., 2011). Pelo fato da maioria das corujas de hábito 

exclusivamente noturno, a princípio, permanecerem abrigadas e “inativas” 

durante todo o período diurno (KÖNIG & WEICK, 2008), foi registrado uma única 

localização diurna por indivíduo por dia de monitoramento, geralmente no 

período da tarde (entre 13:00 e 18:00 h).  

  

3.4. Análise de dados  

O tamanho da área de vida foi calculado para cada indivíduo através do 

Kernel Fixo (KF) 95% (WORTON, 1989), utilizando a validação do mínimo 

quadrado mínimo. Foi escolhido este método, pois este é o mais refinado entre 

os métodos existentes (MILLSPAUGH & MARZLUFF, 2001), uma vez que é livre de 

pressupostos paramétricos e estabelece importâncias de cada localização 

considerando a quantidade de localizações vizinhas. Para comparações com 

outros trabalhos, a área de vida das corujas foi também calculada pelo 

estimador Mínimo Polígono Convexo (MPC) 95% (MOHR, 1947). 

Adicionalmente, foram identificadas os centros de atividades (áreas core ou 
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nucleares) (HODDER et al., 1998) dentro das áreas de vida pelo uso do KF 65%. 

Todas as análises de área de vida foram executadas no programa Biotas 2.0 

alpha (BIOTAS, 2011). 

 Para avaliar se a quantidade de localizações coletadas foi suficiente 

para estimar o tamanho da área de vida das corujas ao longo do tempo de 

monitoramento, para cada indivíduo foi elaborado um gráfico de curva área vs. 

número de localizações (ver BARROS et al., 2011). Para isso, foi considerada a 

área de vida segundo o MPC 95 %, pois este método não considera densidade 

de localizações.   

Para estimar o uso e a seleção de habitat, primeiramente foi elaborado 

um mapa a partir de uma imagem de satélite (1 m de resolução espacial) da 

área de estudo, extraída do programa Google Earth (GOOGLE, 2011). Após o 

georreferenciamento, a imagem foi interpretada e classificada segundo os 

diferentes habitats encontrados na área de estudo através do programa ArcGIS 

v. 9.3 (ERSI, Inc.). As fisionomias de cerrado que ocorrem na área de estudo 

foram classificadas segundo os critérios de COUTINHO (1978). Com o intuito de 

garantir maior precisão na classificação da imagem, foram realizadas visitas a 

campo onde, com o auxílio de um GPS, foi possível registrar diferentes pontos 

ou locais na imagem que serviram de referência para a sua interpretação e 

classificação.  

 Os tipos de habitat identificados na imagem da área de estudo foram: 

- Área alagada (AAL): áreas abertas e semi-abertas com solo úmido ou 

saturado de água e predominância de capins adaptados a este tipo de 

ambiente (Figura 5). 
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- Campo limpo (CLI): áreas abertas com presença de capins nativos e algumas 

manchas da capins exóticos Brachiaria spp. (Figura 6). 

- Campo sujo (CSU): áreas abertas com predominância de capins (nativos e 

exóticos) e alguns arbustos ou árvores esparsas (Figura 7). 

- Campo cerrado (CCE): áreas abertas semelhantes a campo sujo, no entanto 

com arbustos e árvores em maiores quantidades e mais adensados (Figura 8). 

- Cerrado senso strictu (CER): fisionomia semi-aberta com predominância de 

arbustos e árvores de pequeno porte bastante adensados espacialmente 

(Figura 9). 

- Mata de galeria (MG): matas fechadas formadas a partir de solos 

hidromórficos próximos a cursos e olhos d’água (Figura 10). 

- Manchas de Pinus invasor (MP): bosques fechados e densos com 

predominância de indivíduos de Pinus elliottii, e alguns arbustos e árvores 

típicos de cerrado (Figura 11). Esses ambientes, distribuídos em manchas na 

paisagem, geralmente em áreas alagadas, foram formadas a partir da 

dispersão e invasão de Pinus elliottii plantados em talhões inseridos nas áreas 

da EEI (ver ZANCHETTA & DINIZ, 2006).  

 



41 
 

 

Figura 5. Ambiente classificado como área alagada (AAL). © F.M.Barros 

 

 

Figura 6. Ambiente classificado como campo limpo (CLI). © J.C.Motta-Junior 

 

 



42 
 

 

Figura 7. Ambiente classificado como campo sujo (CSU). © J.C.Motta-Junior 

 

 

Figura 8. Ambiente classificado como campo cerrado (CCE). © F.M.Barros 
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Figura 9. Ambiente classificado como cerrado senso strictu.(CER). © 

J.C.Motta-Junior 

 

 

Figura 10. Ambiente classificado como mata de galeria (MG). © J.C.Motta-

Junior 
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Figura 11. Ambiente classificado como manchas de Pinus invasor (MP). © 

F.M.Barros 

 

Uma vez classificado, o mapa da área de estudo foi então inserido, junto 

com as localizações dos indivíduos, no programa Biotas 2.0 alpha (BIOTAS 

2011), onde foi possível quantificar o número de localizações em cada habitat 

utilizado por cada indivíduo e também o valor da área de cada habitat dentro da 

área de vida de cada indivíduo. Para testar a hipótese de que a utilização dos 

habitats por M. choliba depende do período do dia, foi utilizado o teste Qui 

quadrado ( 2) de independência comparando-se as frequências de uso de cada 

habitat por todos os indivíduos entre os períodos noturno e diurno.  

A seleção de habitat foi estimada a partir do intervalo de Bailey (BAILEY, 

1980), considerando o uso vs a disponibilidade dos habitats dentro da área de 

vida. Este método foi utilizado por ser o mais refinado para dados 
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uso/disponibilidade de habitats (CHERRY, 1996). Para estimar a área dos 

habitats disponíveis, foram considerados todos os habitats dentro dos limites 

da área de vida segundo o MPC 100 %, pois este considera todos os locais 

onde as corujas foram localizadas e não apresenta pressupostos 

probabilísticos (BOAL et al., 2001). Visando identificar padrões gerais de uso de 

habitat por M. choliba na EEI, o número de localizações em cada habitat e as 

áreas desses habitats disponíveis dentro das áreas de vida foram somados e 

então extraídas as proporções de uso e disponibilidade para todos os 

indivíduos em todos os hábitats (ver HOWELL & CHAPMAN, 1997). 

 

4. Resultados 

4.1. Captura das corujas.  

No total, em 61 noites de tentativas de captura, distribuídas ao longo de 

nove meses, dez indivíduos de M. choliba foram capturados (Figuras 12 e 13). 

Além das redes de neblina, durante três noites foram realizadas tentativas de 

captura por meio de armadilhas bal chatri (SMITH & WALSH, 1981) usando um 

espécime de roedor gerbil jovem (Meriones unguiculatus) como isca, mas 

nenhuma das tentativas obteve sucesso.  

Análises de sangue revelaram oito indivíduos machos (M1, M2, M3, M4, 

M5, M6, M7, M8) e apenas duas fêmeas (F9 e F10). Dois indivíduos (M5 e F9) 

apresentaram plumagem de fase cinza e os oito restantes apresentaram 

plumagem de fase ferrugem. A média da massa corpórea dos indivíduos foi 

113,1 ± 7,0 (DP) g (Tabela 2).  

Apesar de instalar radiotransmissores em todos os indivíduos 

capturados, somente quatro destes forneceram dados suficientes ao presente 
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trabalho. Isto ocorreu devido a três fatores: (a) rompimento da linha da mochila 

com o radiotransmissor (M2, M5 e M7), (b) perda de sinal do radiotransmissor 

(F9 e F10) e (c) morte de indivíduo (M3). Neste último caso, o radiotransmissor 

foi encontrado no solo, entre penas de M. choliba. Em geral, as aves de rapina, 

após caçar outras aves, costumam retirar as rêmiges e retrizes de sua presa 

antes de ingerí-la (SICK, 1997) e por este motivo esta observação pode indicar 

que M. choliba tenha sido predada por outra ave de rapina de porte maior que 

o dela. 

 

 

Figura 12. Locais de captura de Megascops choliba na Estação Ecológica de Itirapina 

entre outubro de 2009 e fevereiro de 2011. Cada quadrícula equivale a 1 km2. M 
equivale a indivíduos machos e F fêmeas. 
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Figura 13. Eficiência das tentativas de captura de Megascops choliba na Estação 

Ecológica de Itirapina entre outubro de 2009 e fevereiro de 2011. 

 

 

4.2. Tamanho da área de vida e centro de atividade 

Com uma média de 84 localizações em cerca de 50 dias de 

monitoramento, o tamanho médio da área de vida da corujinha-do-mato na EEI 

foi 51,2 ± 26,9 (DP) ha segundo o MPC 95% e 80,8 ± 40,2 (DP) ha, segundo o 

KF 95%. A área média do centro de atividade dentro da área de vida das 

corujas foi 22,4 ± 8,8 (DP) ha, segundo o KF 65% (ver Tabela 2 e Figuras 14, 

15, 16 e 17). As curvas de esforço amostral de três indivíduos alcançaram a 

assíntota entre 15 e 55 localizações (Figuras 14, 16 e 17). Apesar de não ter 

alcançado claramente a assíntota para a estabilização do tamanho da área de 

vida, a curva referente ao indivíduo M4 parece indicar tendências à 

estabilização (Figura 15). 

Mesmo tendo sido as corujas monitoradas entre novembro e junho de 

2010 e de 2011, ou seja, englobando tanto a estação reprodutiva quanto a não 

reprodutiva, nenhuma inferência foi feita a respeito de possíveis variações no 
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tamanho das áreas de vida em relação à época chuvosa/seca ou 

reprodutiva/não reprodutiva, já que dados de apenas quatro indivíduos 

puderam ser obtidos. 

 

4.3. Uso de habitat 

Entre os quatro indivíduos que forneceram dados significativos ao 

presente estudo, a maioria das localizações em ambos os períodos do dia foi 

registrada no campo cerrado (50,9 %) e no campo sujo (28,4 %). Considerando 

apenas localizações noturnas, o campo cerrado e o campo sujo foram também 

mais utilizados (54,1 % e 36,4 %, respectivamente). Já em relação às 

localizações no período diurno, os habitats mais utilizados foram campo 

cerrado (43,0 %) e manchas de Pinus invasor (23,7 %) (ver Tabela 1). 

 
 
 
Tabela 1. Uso de habitat por quatro indivíduos machos de Megascops choliba na 

Estação Ecológica de Itirapina entre outubro de 2009 e junho de 2011. “N” e “%” se 
referem ao número e porcentagem de localizações, respectivamente. 

 

Habitat 

Período 
noturno 

Período 
diurno 

Total 

N % N % N % 

Área alagada 2 0,9 2 2,2 4 1,2 

Campo limpo 1 0,4 0 0,0 1 0,3 

Campo sujo 84 36,4 8 8,6 92 28,4 

Campo cerrado 125 54,1 40 43,0 165 50,9 

Cerrado senso strictu 15 6,5 15 16,1 30 9,3 

Mata de galeria 0 0,0 6 6,5 6 1,9 

Mancha de Pinus invasor 4 1,7 22 23,7 26 8,0 

Total 231 100,0 93 100,0 324 100,0 
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 Tabela 2. Área de vida da corujinha-do-mato na Estação Ecológica de Itirapina, SP entre 2009 e 2011. (*) indivíduos não 

considerados nas médias e nas análises. (**) centro de atividade.   

Indivíduo Sexo 
Fase 

plumagem 

Peso 

(g) 
Período monitorado 

Dias 

monitorados 

Número de 

localizações 
Área de vida (ha) 

Total 

(Noturnas+Diurnas) 

MPC 

95% 

KF 

95% 

KF 

65%** 

M1 macho ferrugem 124 
09/10/2009 a 
14/04/2010 

55 84 (60+24) 104,9 155,5 42,1 

M2* macho ferrugem 119 
14/10/2009 a 
17/10/2009 

2 2 (2+0) -- -- -- 

M3* macho ferrugem 105 
17/10/2009 a 
10/11/2009 

6 11 (10+1) -- -- -- 

M4 macho ferrugem 118 
19/11/2009 a 

08/05/2010 
42 88 (62+26) 30,3 54,0 23,7 

M5* macho cinza 111 
23/11/2009 a 

26/11/2009 
2 2 (2+0) -- -- -- 

M6 macho ferrugem 115 
24/11/2009 a 
08/05/2010 

60 82 (56+26) 18,6 26,6 10,7 

M7* macho ferrugem 98 
17/12/2010 a 
07/01/2011 

3 5 (4+1) -- -- -- 

M8 macho ferrugem 119 
27/12/2011 a 
17/06/2011 

37 81 (60+21) 50,9 85,9 21,6 

F9* fêmea cinza 102 
24/01/2011 a 

14/02/2011 
7 21 (16+5) -- -- -- 

F10* fêmea ferrugem 119 
16/02/2011 a 
16/02/2011 

-- -- -- -- -- 

MÉDIA 
  

113,1 
 

48,5 83,75 (59,5+24,25) 51,2 80,5 24,5 
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Figura 14. Mapa da área de vida do indivíduo M1 na Estação Ecológica de Itirapina, SP. Dados coletados entre outubro de 2009 e 

abril de 2010. O limite da área de vida em vermelho mais externo se refere ao KF 95 % e o mais interno ao KF 65%. O gráfico no 

canto inferior direito se refere à curva acumulada de área em relação ao esforço amostral para M1. 
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Figura 15. Mapa da área de vida do indivíduo M4 na Estação Ecológica de Itirapina, SP. Dados coletados entre novembro de 2009 

e maio de 2010. O limite da área de vida em vermelho mais externo se refere ao KF 95 % e o mais interno ao KF 65%. O gráfico 

no canto inferior direito se refere à curva acumulada de área em relação ao esforço amostral para M4. 
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Figura 16. Mapa da área de vida do indivíduo M6 na Estação Ecológica de Itirapina, SP. Dados coletados entre novembro de 2009 

e maio de 2010. O limite da área de vida em vermelho mais externo se refere ao KF 95 % e o mais interno ao KF 65%. O gráfico 

no canto inferior direito se refere à curva acumulada de área em relação ao esforço amostral para M6. 
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Figura 17. Mapa da área de vida do indivíduo M8 na Estação Ecológica de Itirapina, SP. Dados coletados entre dezembro de 2010 

e junho de 2011. O limite da área de vida em vermelho mais externo se refere ao KF 95 % e o mais interno ao KF 65%. O gráfico 

no canto inferior direito se refere à curva acumulada de área em relação ao esforço amostral para M8.
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 A utilização dos habitats pela corujinha-do-mato depende do período do 

dia ( 2 = 82,159; gl = 6; p < 0,001) (Figura 18). 

 

  

Figura 18. Frequências das proporções de localizações de Megascops choliba nos 

diferentes tipos de habitat no período noturno (esquerda) e diurno (direita).  
 

 

4.4. Seleção de habitat 

 No período noturno os quatro indivíduos da corujinha-do-mato 

selecionaram campo cerrado e cerrado senso strictu, e evitaram áreas 

alagadas e campos sujos. As manchas de Pinus invasor foram utilizadas de 

acordo com o disponível em suas áreas de vida (Tabela 3). Já no período 

diurno os indivíduos evitaram campos sujos e selecionaram cerrado senso 

strictu, matas de galeria e manchas de Pinus invasor. Áreas alagadas e 

campos cerrado foram utilizados conforme disponível (Tabela 4). 

 O habitat “campo limpo” foi retirado das analises de seleção de habitat, 

pois entre 324 localizações registradas em ambos os períodos, somente uma 

foi neste tipo de habitat (M1, no período noturno), o que pode ser considerado 

como uso não significativo deste ambiente pela corujinha-do-mato. 
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Tabela 3. Seleção de habitat no período noturno pela corujinha-do-mato na Estação 

Ecológica de Itirapina entre 2009 e 2011. Habitats: (AAL) área alagada, (CSU) campo 
sujo, (CCE) campo cerrado, (CER) cerrado senso strictu, (MG) mata de galeria, (MP) 
mancha de Pinus invasor. Seleção: (-) uso menor do que esperado, (+) uso maior do 
que o esperado, (=) uso similar ao esperado, (NU) não usado. 

 

Habitat 
Proporção 
de uso (Pi) 

Proporção 
esperada (Pio) 

Intervalo de Bailey 
para Pi 

Seleção 

AAL 0,009 0,044 0,000 ≤ pi ≤ 0,038 - 

CSU 0,364 0,520 0,283 ≤ pi ≤ 0,448 - 

CCE 0,541 0,391 0,455 ≤ pi ≤ 0,625 + 

CER 0,065 0,028 0,029 ≤ pi ≤ 0,117 + 

MG 0,000 0,008 0,000 ≤ pi ≤ 0,021 NU 

MP 0,017 0,009 0,002 ≤ pi ≤ 0,052 = 

 
1,000 1,000 

  
  

 

 

 

Tabela 4. Seleção de habitat no período diurno pela corujinha-do-mato na Estação 

Ecológica de Itirapina entre 2009 e 2011. Habitats: (AAL) área alagada, (CSU) campo 
sujo, (CCE) campo cerrado, (CER) cerrado senso strictu, (MG) mata de galeria, (MP) 
mancha de Pinus invasor. Seleção: (-) uso menor do que esperado, (+) uso maior do 
que o esperado, (=) uso similar ao esperado. 

 

Habitat 
Proporção 
de uso (Pi) 

Proporção 
esperada (Pio) 

Intervalo de Bailey 
para Pi 

Seleção 

AAL 0,022 0,044 0,000 ≤ pi ≤ 0,091 = 

CSU 0,086 0,520 0,025 ≤ pi ≤ 0,183 - 

CCE 0,430 0,391 0,295 ≤ pi ≤ 0,560 = 

CER 0,161 0,028 0,074 ≤ pi ≤ 0,276 + 

MG 0,065 0,008 0,014 ≤ pi ≤ 0,155 + 

MP 0,237 0,009 0,130 ≤ pi ≤ 0,361 + 

 1,000 1,000   

 

 

5. Discussão  

 

5.1. Captura das corujas 

No presente estudo, a captura de indivíduos de M. choliba se mostrou 

relativamente custosa em relação ao tempo gasto. Apesar de muitas vezes 
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responderem ao playback, muitos indivíduos acabaram não demonstrando 

agressividade suficiente para se movimentarem e serem interceptados pelas 

redes-de-neblina. Nos Estados Unidos, dois estudos também apontam 

dificuldades para a captura das corujas M. asio (SMITH & WALSH, 1981) e de 

Strix aluco (REDPATH & WYLLIE, 1994) por meio de playback e rede-de-neblina. 

Nesses dois estudos, embora não quantificado, as capturas por redes de 

neblina também foram extremamente esporádicas e muito custosas em relação 

ao tempo gasto.  

A captura de espécimes de corujas para estudos científicos, 

especialmente para a instalação de radiotransmissores, é uma prática que vem 

sendo exercida há muitos anos em regiões temperadas e diversos autores, 

principalmente nos Estados Unidos, vêm descrevendo e testando eficiência de 

diferentes técnicas de captura para distintas espécies (STEWART et al., 1945; 

SMITH & WALSH, 1981; ELODY & SLOA, 1984; BLOOM et al., 1992; PLUMPTON,& 

LUTZ, 1992; WINCHELL & TURMAN, 1992; REDPATH & WYLLIE, 1994; BOTELHO & 

ARROWOOD, 1995; JOHNSON & REYNOLDS, 1998; WHALEN & WATTS, 1999; 

WINCHELL, 1999; ZUBEROGOITIA et al., 2008). Já na região Neotropical, onde a 

composição das espécies é diferente e os habitats são estruturalmente mais 

complexos, estudos dessa natureza ainda são inexistentes. Assim, diante das 

dificuldades encontradas para a captura dos indivíduos no presente estudo e 

da ausência de artigos específicos sobre este assunto na literatura, fica clara a 

necessidade de estudos mais detalhados, não só testando a eficiência, mas 

também apresentando técnicas alternativas para a captura de Strigiformes na 

região Neotropical. 
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A predominância de indivíduos machos entre as capturas de M. choliba 

(80 % das capturas) pode ser indicativo de maior agressividade dos machos 

desta coruja à presença de outros indivíduos da mesma espécie em seus 

territórios, comportamento que também é observado em outras espécies de 

corujas (e.g. FINK, 1990; GALEOTTI, 1998).  

Durante as tentativas de captura do indivíduo M8, por duas vezes em 

dias diferentes, no momento em que a corujinha respondia contra a 

vocalização emitida pelo playback, observou-se a aproximação de uma coruja 

de porte médio-grande, provavelmente Asio sp, que voou e “peneirou” por 

alguns segundos a cerca de 7 m de altura do poleiro onde se encontrava a 

corujinha-do-mato, desparecendo de vista logo em seguida. Esta observação 

pode ser um indício de que M. choliba seja uma presa em potencial de corujas 

de maior porte que o dela. 

 

5.2. Tamanho da área de vida  

Na América do Norte, estudos sobre área de vida usando radiotelemetria 

em M. asio (125 a 250 g de massa corpórea, KÖNIG & WEICK, 2008) indicam a 

utilização de 103 ha para uma fêmea e 130 ha para um macho (SMITH & 

GILBERT, 1984), 48,5 ± 5,9 (DP) ha para seis adultos (BELTHOFF et al., 1993) e 

134 ± 86 (DP) ha para 19 adultos (HEGDAL & COLVIN, 1988). Embora não tenha 

apresentado o método utilizado, GEHLBACK (1994) encontrou valores de cerca 

de 30 ha para M. asio em áreas rurais e de 4 a 8 ha em áreas urbanas dos 

Estados Unidos. Neste mesmo país, a coruja migratória M. flammeolus (45 a 

63 g, KÖNIG & WEICK, 2008) ocupou uma área de vida média de 14,2 ± 5,0 (DP) 

ha na época reprodutiva (LINKHART et al., 1998). Por fim, no sul do Canadá, 
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cinco indivíduos de M. kennicotti (90 a 250 g, KÖNIG & WEICK, 2008) utilizaram 

em média 64,5 ha como áreas de vida (DAVIS & WEIR, 2010).  

No presente estudo, a área de vida para quatro machos de M. choliba 

(98 a 125g) foi em média 51,2 ± 26,9 (DP) ha. Apesar das diferenças no 

tamanho da área de vida e de habitats dentro dessas áreas, de modo geral, M. 

choliba parece utilizar o espaço de maneira semelhante à de outras espécies 

do mesmo gênero na América do Norte. As diferenças de massas corpóreas 

podem ser o principal fator explicando as diferenças de tamanho das áreas 

utilizadas entre as espécies do gênero (PEERY, 2000).   

Na região Neotropical, GERHARDT et al. (1994) encontraram área de vida 

de cerca de 20 ha (MPC) para seis indivíduos machos de Strix virgata na época 

reprodutiva e 473,3 ha (MPC) para um indivíduo macho de Strix nigrolineata, 

ambos na Guatemala. Apesar de possuir massa corpórea consideravelmente 

menor, no presente estudo, machos de M. choliba apresentaram área de vida 

relativamente maior do que machos de Strix virgata (307 g, KÖNIG & WEICK, 

2008). Esta diferença provavelmente está relacionada às diferenças estruturais 

e funcionais nos habitats onde estas corujas foram estudadas. Em ambientes 

florestados, a princípio, a produtividade por unidade de área tende a ser maior 

do que em ambientes mais abertos como o cerrado (ver SILVA et al., 2006). 

Isso pode acarretar na menor quantidade de presas por unidade de área (ver 

MCNAUGHTON et al., 1989; NILSEN et al., 2005) em áreas mais abertas, o que 

pode levar os indivíduos a ocuparem maiores áreas nesses ambientes do que 

em ambientes mais fechados como as florestas equatoriais.  

Em relação à S. nigrolineata (404 – 535 g, KÖNIG & WEICK, 2008), 

embora existam consideráveis diferenças nos habitats utilizados, neste caso, a 
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menor área de vida de M. choliba provavelmente está ligada à sua massa 

corpórea bem menor. 

Em outro estudo realizado em uma área de floresta em Porto Rico, 

também na América Central (GANNON et al. 1993), um indivíduo adulto de sexo 

desconhecido de M. nudipes (103 a 154 g, KÖNIG & WEICK, 2008) apresentou 

área de vida de 4,5 ha. Embora neste trabalho apenas um indivíduo adulto 

tenha sido monitorado e, além disso, por um curto período de tempo (cerca de 

30 dias), a menor produtividade do habitat utilizado por M. choliba (cerrado) 

também pode explicar as maiores áreas de vida encontrada para esta espécie. 

 Entre os quatro indivíduos de M.choliba monitorados no presente estudo, 

as áreas de vida variaram bastante em tamanho. Apesar dos indivíduos M4 e 

M8 ocuparem áreas de tamanhos semelhantes, o indivíduo M1 ocupou uma 

área de vida quase seis vezes maior que M6. Isto provavelmente está 

associado à uma combinação de fatores. Primeiramente, nas áreas utilizadas 

por M6 predominam habitats mais fechados (cerrado senso strictu e campos 

cerrados). Considerando que esses habitats provavelmente apresentam 

maiores produtividades e, consequentemente, maiores densidades de presas 

(artrópodes) (ver MCNAUGHTON et al., 1989; NILSEN et al., 2005; SILVA et al., 

2006), o uso de pequenas áreas com estes tipos de ambiente parecem ser 

suficientes para a alimentação e manutenção deste indivíduo. Já as áreas de 

M1, apesar de também apresentarem certa proporção de campo cerrado, estas 

apresentam, sobretudo, grandes extensões de campos sujo. Este ambiente, 

por apresentar provavelmente menor produtividade que cerrados senso strictu, 

deve abrigar menor quantidade de presas e isso pode levar este indivíduo a se 
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deslocar por maiores áreas para obter quantidades suficiente alimento para sua 

manutenção.  

Outro fator que pode estar atuando para gerar esta grande diferença no 

tamanho da área utilizada é o fato de M1 provavelmente ser um indivíduo não 

reprodutivo e sem território estável (non-territorial floater) (HUNT, 1998). 

Durante o monitoramento diurno, em nenhuma visita aos abrigos de M1 foi 

observado tal indivíduo empoleirado ao lado ou próximo de fêmeas, como foi 

observado com relativa frequência para M4 e M8 (27 e 31% das observações), 

e com bastante frequência para M6 (72% das observações) (ver Capítulo 2). 

Geralmente indivíduos não pareados, por não apresentarem territórios estáveis 

acabam se deslocando de forma irregular e muitas vezes por grandes áreas a 

fim de conseguirem se fixar e estabelecer seus próprios territórios (KLATT & 

RITCHISON, 1994; HUNT, 1998; CAMPIONI et al., 2010). Assim, até certo ponto, é 

possível supor que a ausência de pareamento em casal pode estar 

influenciando na ocupação de uma grande área de vida por parte de M1. 

 

5.3. Uso e seleção de habitat 

No período noturno, as corujas em geral caçam, descansam, exercem 

interações sociais e também defendem seus territórios de possíveis intrusos 

(BOXALL & LEIN, 1989; SICK, 1997; KONIG & WEICK, 2008; CAMPIONI et al., 2010), 

ao passo que no período diurno, apesar de eventualmente poderem caçar 

oportunisticamente (SOVERN et al., 1994, HERTER et al., 2002), as corujas 

noturnas como M. choliba permanecem repousadas e inativas (KÖNIG & WEICK, 

2008). No presente estudo, os tipos de atividades desenvolvidas em cada 

período do dia parece ser um importante fator influenciando nas escolhas do 



61 
 

tipo de habitat utilizado pela corujinha-do-mato, indicando que os habitats 

adequados para atividades diurnas provavelmente não são igualmente 

adequados para as atividades noturnas. KÖNIG & WEICK (2008) afirmam que no 

início do período noturno, as corujas de modo geral se deslocam de seus locais 

de abrigo para áreas de caça, que podem ser um tanto distantes entre si. Este 

parece o caso de M. choliba. Exceto M1, que aparenta ser um indivíduo 

flutuante (floater), todos os três indivíduos parecem se abrigar em 

determinados locais e caçarem em outros (ver Figuras 15, 16 e 17). Esta 

estratégia pode ser vantajosa para despistar predadores que também utilizam 

os mesmos locais dentro das áreas de vida dessas corujas, principalmente 

quando estas são de pequeno porte, e por isso mais vulnerável a predação, 

como é o caso de M. choliba. 

 

5.3.1. Uso e seleção de habitat no período noturno. 

No presente estudo M. choliba utilizou maiores proporções de campo 

cerrado e campo sujo para as atividades noturnas. No entanto, quando 

analisamos a seleção de habitat, nota-se a rejeição por campos sujos e 

preferencia por campos cerrados e cerrados sensu strictu. Estes resultados 

confirmam a necessidade de habitats fechados ou no máximo semi-abertos 

pela corujinha-do-mato, conforme sugerido por alguns autores (BRAGA, 2006; 

MOTTA-JUNIOR, 2006 KONIG & WEICK, 2008). 

Em um estudo realizado na mesma área deste estudo (EEI), BRAGA 

(2006) também encontrou maior uso de fisionomias de cerrado mais fechadas 

como campo cerrado e cerrado senso-strictu por M. choliba. Neste trabalho, as 

informações sobre uso de habitat foram obtidas por meio de respostas dos 
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indivíduos ao playback, o que na realidade diz respeito aos locais onde as 

corujas defendem seus territórios, que podem não serem os mesmos utilizados 

para procura e captura de presas, ou outras atividades vitais desenvolvidas no 

período noturno. FINCK (1990) observou, na Europa, que as áreas defendidas 

contra intrusos (territórios) por Athene noctua, além de serem maiores, também 

variaram consideravelmente menos em relação às estações do ano, do que as 

áreas utilizadas para caça e outras atividades (área de vida). Assim, apesar 

dos dados de uso de habitat obtidos por playback poderem gerar resultados 

diferentes dos obtidos por telemetria, o presente estudo revela que no caso de 

M. choliba na EEI, isto provavelmente não acontece. Portanto, o uso e seleção 

de habitats pela corujinha-do-mato no presente estudo vai ao encontro dos 

resultados obtidos por BRAGA (2006). 

 

5.3.2. Uso e seleção de habitat no período diurno 

 O presente estudo revela que M. choliba utiliza frequentemente campo 

cerrado e manchas de Pinus invasor durante o período diurno. Quando 

analisamos a seleção de habitat, além da rejeição por fisionomias mais 

abertas, como o campo sujo, observa-se também a preferência por fisionomias 

mais fechadas como cerrado senso strictu, mata de galeria e manchas de 

Pinus invasor. Diante desses resultados, M.choliba parece utilizar e preferir 

locais com vegetação mais densa e fechada para se abrigar durante o dia. 

Apesar dos campos cerrados terem sido utilizados com maiores frequências 

durante o dia, isto provavelmente ocorreu devido à maior disponibilidade deste 

tipo de fisionomia nas áreas de vida dos indivíduos M1 e M4 (ver Figuras 14 e 

15), que inclusive foi a fisionomia com vegetação mais fechada nessas áreas. 
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Em diferentes locais do mundo, especialmente em regiões temperadas, 

espécies de corujas essencialmente noturnas geralmente procuram locais com 

vegetação mais densa para se abrigarem durante o dia (ROTH & POWERS, 1979; 

GROVE, 1985; YOUNG et al,. 1998; CHURCHILL et al., 2000). Em alguns casos, 

provavelmente esta estratégia minimiza o risco de predação em suas áreas de 

vida (HAYWARD & GARTON, 1984; GROVE, 1985; CHURCHILL et al., 2000). Para M. 

choliba, essa a hipótese também pode ser adotada para explicar a preferência 

por fisionomias mais fechadas durante o dia. Apesar de possuir uma plumagem 

críptica e permanecer imóvel, no período diurno a corujinha-do-mato, pelo seu 

pequeno porte, pode eventualmente servir de presa para outras aves de rapina 

de porte maior, e isto deve ser um importante fator moldando o comportamento 

desta ave se abrigar em fisionomias mais fechadas. 
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Uso de locais para abrigo durante o período diurno 

pela corujinha-do-mato Megascops choliba 

(Strigiformes: Strigidae) na Estação Ecológica de 

Itirapina, SP. 
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Resumo 

______________________________________________________ 

 

A descrição de locais utilizados como abrigo ou poleiro período diurno por 

Strigiformes gera informações de grande importância para o conhecimento das 

necessidades de habitat pelas espécies desta ordem. Com o auxílio da 

telemetria, quatro indivíduos machos da corujinha-do-mato Megascops choliba 

foram observados em seus abrigos diurnos. Em 95 visitas aos abrigos, as 

corujas utilizaram 50 diferentes poleiros. A altura dos poleiros em relação ao 

solo foi em média 2,39 ± 1,36 (DP) m, em árvores ou arbustos com altura 

média de 4,09 ± 1,82 (DP) m. Nenhum abrigo em cavidades ou ocos foi 

observado e todos os indivíduos utilizaram somente galhos. Em metade das 

visitas ao abrigo (52,1 %) as corujas utilizaram Pouteria torta (Sapotacea), 

Pinnus elliottii (Pinacea) e Miconia albicans (Melastomatacea). Utilizando 

análises de componentes principais (ACP) em matrizes de correlações 

observou-se que a cobertura vegetal foi a variável mais importante no uso de 

abrigos pela coruja. As variáveis altura do poleiro e altura da árvore foram 

correlacionadas positivamente, e em temperaturas elevadas, os indivíduos 

tendem a se abrigarem em locais com maior densidade de arbustos e arvoretas 

de diâmetro médio. Os resultados obtidos sugerem que a corujinha-do-mato 

utilize locais com vegetação fechada para se abrigar durante o dia, o que 

provavelmente está ligada à maior proteção contra predadores e também à 

microclimas adequados. 

Palavras chave: poleiro diurno, Megascops choliba, uso de habitat, telemetria, 

cerrado, Brasil. 
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Abstract 

______________________________________________________ 

 

Characteristics of daytime roost sites used by Strigiformes raises information of 

great importance to understanding the habitat requirements for species of this 

order. Four males of the Tropical Screech-Owls Megascops choliba were 

tracked by telemetry in its daytime roost sites. In 95 visits, owls used 50 

different roosts sites. The mean roost height was 2.39 ± 1.36 (DP) m in a tree or 

shrubs with mean 4.09 ± 1.82 (DP) m tall. In half of visits to roost sites (52.1 %), 

owls used Pouteria torta (Sapotacea), Pinnus elliottii (Pinacea) and Miconia 

albicans (Melastomatacea). Using principal components analysis (PCA) in 

correlations matrices, the canopy was the most important variable in roost sites 

by the owls. Roost height and tree height was positively correlated and at higher 

temperatures, individual tend to use places with higher density of shrubs or 

trees with medium diameter. The results suggest the tropical screech owl use 

sites with closed vegetation for roost, which is probably related to greater 

protection from predators and also to suitable microclimates.    

 

 

 

 

 

Keywords: tropical screech owl, diurnal roost site, Megascops choliba, habitat 

use, telemetry, cerrado, Brazil.  
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1. Introdução 

 Para as corujas de hábitos exclusivamente noturnos, o comportamento 

de se abrigar durante o dia requer certas estratégias que permitam a 

manutenção e sobrevivência dos indivíduos em seus habitats. Durante este 

período, as corujas podem ficar expostas a diferentes ameaças, que 

geralmente estão relacionadas ao clima (temperaturas do ar excessivamente 

altas ou baixas, insolação, neve, chuva) (BARROWS, 1981; BOSAKOWSKI, 1986; 

DUGUAY et al., 1997; COOKE et al., 2002), ao risco de predação por outras aves 

de rapina (BELTHOFF & RITCHISON, 1990) e também à investidas de outras aves 

que tentam espantar as corujas de seus poleiros (mobbing behaviour) (PAVEY & 

SMYTH, 1998, CARO, 2005). Assim, para minimizar o estresse causado por 

esses fatores, geralmente as corujas costumam se abrigar em locais 

protegidos, na maioria das vezes cavidades (DUGUAY et al., 1997) ou poleiros 

em locais com vegetação densa (YOUNG et al., 1998; MAY et al. 2004). 

Estudos abordando o uso e seleção de poleiros ou abrigos diurnos por 

Strigiformes são relativamente numerosos no Hemisfério Norte, principalmente 

na América do Norte (e.g. BARROWS & BARROWS, 1978; ROTH & POWERS, 1979; 

BARROWS, 1981; MERSON et al., 1983; BOSAKOWSKI, 1984, 1986; HAYWARD & 

GARTON, 1984; GROVE, 1985; BELTHOFF & RITCHISON, 1990; SWENGEL & 

SWENGEL, 1992; SOVERN et al., 1984; HUNTER et al., 1995; SEAMANS & 

GUTIÉRREZ, 1995; ABELOE & HARDY, 1997; DUGUAY et al., 1997; KINZIGER, 1997; 

PAVEY & SMYTH, 1998; WALK, 1998; YOUNG et al., 1998; PEERY et al., 1999; 

CHURCHILL et al., 2000; GANEY et al., 2000; SUN et al., 2000; TARANGO et al., 

2001; COOKE et al., 2002; HERTER et al., 2002; MAY et al., 2004; WILLIFORD et al., 

2007; MULLET & WARD JR., 2010; SANTHANAKRISHNAN et al., 2010). Já para as 
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espécies Neotropicais, essas informações são raras na literatura. Dois autores 

descrevem brevemente os locais de abrigos diurnos de Strix virgata e de Strix 

nigrolineata na Guatemala (GERHARDT et al., 1994) e de Megascops barbarus 

(ENRÍQUEZ & CHENG, 2008) no México. No Brasil, informações desta natureza 

são inexistentes. Assim, a identificação dos locais usados como abrigo por 

Strigiformes amplia o conhecimento sobre o uso e requerimento de habitat por 

essas aves, servindo assim como importantes instrumentos para o manejo e a 

conservação das espécies (CHURCHILL et al., 2000). 

 

2. Objetivos 

 Diante disso, o presente capítulo visou responder as seguintes questões: 

(1) como se pode descrever o micro-habitat utilizado por M. choliba em seus 

poleiros diurnos? (2) quais caraterísticas desse micro-habitat influencia mais no 

uso de abrigos por M. choliba? (3) O uso dos locais de abrigo por M. choliba 

está relacionado à temperatura do ambiente? 

  

3. Material e Métodos 

 

3.1. Local de estudo 

 Ver Introdução geral. 

 

3.2. Captura e manipulação das corujas 

 Ver Capítulo 1. 
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3.3. Coleta de dados 

Para identificar os locais utilizados como poleiro diurno pelas corujas, 

dois pesquisadores seguiram a direção do sinal dos transmissores nas corujas 

até o estabelecimento de contato visual com as mesmas. Isso foi feito por meio 

de caminhadas lentas e silenciosas entre 12:00 e 18:00 h. Para minimizar o 

estresse das corujas, procurou-se visualizá-las o mais longe possível, o que na 

maioria dos casos foi entre 5 e 10 m. Em algumas ocasiões, foram observados 

mudanças na direção do sinal dos transmissores antes da visualização das 

corujas em seus poleiros. Em casos como este, considerando que os 

movimentos das aves foram induzidos pela presença dos pesquisadores, 

nenhuma informação sobre o uso de abrigo foi considerada para tal indivíduo 

naquele dia. 

Os sítios utilizados como poleiro diurno foram identificados, para cada 

coruja, uma vez ao dia, durante três a sete dias não necessariamente 

consecutivos em cada mês de monitoramento (cerca de seis).  

Uma vez localizada a coruja em seu poleiro, algumas informações 

referentes à utilização deste local por este indivíduo foram coletados. Para isso 

procurou-se considerar as seguintes variáveis: 

a) tipo de macrohabitat: A posição exata (UTM) das corujas em seus 

abrigos foi anotada através de GPS (UTM, Datum WGS-84). Para a 

identificação do tipo de macrohabitat utilizado pela coruja, essas localizações 

foram então inseridas no mapa da área de estudo previamente 

georreferenciado e classificado segundo os diferentes tipos de vegetação (ver 

Capítulo 1). 
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b) tipo de poleiro (galho ou oco): Identificou-se o tipo de poleiro 

utilizado pela coruja, considerando “galho” qualquer ramo, tronco ou superfície 

lenhosa de plantas arbóreas ou arbustivas, e “oco”, qualquer cavidade de 

origem natural ou não. 

c) altura (m) do poleiro em relação ao solo: essas estimativas foram 

tomadas visualmente, sempre pelo mesmo pesquisador, com o auxílio de um 

objeto com comprimento conhecido, que serviu de referência para as 

medições. 

d) altura (m) da árvore/arbusto: essas estimativas foram tomadas 

visualmente, sempre pelo mesmo pesquisador, com o auxílio de objetos de 

comprimento conhecido, que serviu de referência para as medições. 

e) distância (m) da borda: a distância entre a coruja no poleiro e a 

borda da árvore ou lote de vegetação mais próxima do poleiro. Esta informação 

foi tomada visualmente por um único pesquisador e também com o auxilio de 

um objeto com comprimento conhecido. 

f) espécie e família da árvore/arbusto: foram coletados ramos de 

materiais vegetativos e também, quando possível, reprodutivo das árvores ou 

arbustos utilizados pelas corujas em seus abrigos. Esse material foi então 

organizado na forma de exsicata e posteriormente identificado por 

pesquisadores especialistas no grupo. Em alguns poucos casos, as espécies 

vegetais foram identificadas através de fotografias das mesmas em campo.  

g) número de lenhosas: a partir do local exato do poleiro de abrigo, foi 

demarcado um plot circular de raio 5 m (adaptado de CHURCHILL et al., 2000 e 

MULLET & WARD, 2010). No interior desse plot, foi então contado o número de 

indivíduos lenhosos com DAS (diâmetro na altura do solo) > 3 cm. Para obter 
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informações mais detalhadas sobre o calibre das árvores dentro do plot foram 

também anotados os números de lenhosas com DAS > 30 cm, DAS entre 30 e 

10 cm e DAS entre 10 e 3 cm. 

h) porcentagem de cobertura vegetal: Tomadas visualmente por um 

único pesquisador, considerando o mesmo plot de 5m de raio descrito acima. 

Esta medição levou em consideração a visão de cima do plot, onde se estimou 

a porcentagem da área do plot que continha vegetação maior que 1,5 m de 

altura do solo. 

   i) temperatura: os dados de temperatura foram coletados na sede 

administrativa da EEI, onde se encontra uma base meteorológica com um 

termômetro medindo temperaturas máximas e mínimas diariamente. Esta base 

se localiza a cerca de 6-8 km (em linha reta) dos locais onde as corujas eram 

avistadas em seus poleiros. Apesar de provavelmente existir variações entre as 

temperaturas nos locais de abrigo e na sede administrativa da EEI, julgou-se 

sensato supor que essas medições provavelmente se correlacionam com as 

temperaturas reais nas proximidades do poleiro das corujas, validando assim a 

confiabilidade desses dados nas análises. 

Os dados das variáveis descritas acima foram coletadas em sua maioria 

no momento da visualização do indivíduo. No entanto, para minimizar o 

estresse das aves e também garantir a confiabilidade dos dados, alguns 

procedimentos como a contagem do número de lenhosas, estimativa de 

porcentagem de cobertura vegetal e a coleta de ramos das espécies das 

árvores foram realizados num outro momento, quando as corujas estavam 

ausentes desses abrigos. Procurou-se anotar também se os indivíduos 

utilizavam seus abrigos sozinhos ou pareados em casais. 
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3.4. Análise de dados 

 Para identificar as relações entre as variáveis consideradas importantes 

para a utilização de abrigos pelas corujas, os dados foram inseridos no 

programa PAST v. 2.11 (HAMER et al., 2001) onde foi realizada análise 

multivariada de componentes principais (ACP). Para tal, utilizou-se uma matriz 

de correlação considerando as seguintes variáveis: cobertura vegetal (cob), 

número de lenhosas com DAS > 30 cm (n30), entre 30 e 10 cm (n3010), entre 

10 e 3 cm (n103), distancia da borda (dist), altura do poleiro (altp), altura da 

árvore (alta), temperatura máxima (max). A variável nt (número total de 

lenhosas com DAS > 3 cm) foi retirada dessa análise pois ela representa a 

soma dos valores de n30, n103 e n3010 e isso acaba dando um peso maior a 

essa variável, comprometendo assim a acurácia dos resultados. 

 

4. Resultados 

Em 94 vistorias dos poleiros, quatro indivíduos machos de M. choliba 

utilizaram 50 diferentes locais para abrigo durante o período diurno. Em média, 

as corujas usaram poleiros com 2,39 ± 1,36 (DP) m de altura do solo, em 

árvores com 4,09 ± 1,82 (DP) m de altura (Tabela 1). Todos os indivíduos 

utilizaram somente galhos como poleiros no período diurno. Dentro de plots 

circulares ao redor dos abrigos foi encontrada uma média de 22,38 ± 8,95 (DP) 

indivíduos lenhosos com DAS > 3 cm (Tabela 1). 

Em 52,1% das visitas aos abrigos, as corujas foram observadas 

empoleiradas em apenas três espécies arbóreas/arbustivas (Pouteria torta - 

Sapotaceae, Pinnus elliottii - Pinaceae e Miconia albicans - Melastomataceae). 

Em 36,2% das visitas, as corujas utilizaram 18 diferentes espécies arbóreas ou 
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arbustivas, em 6,4% utilizaram árvores, arbustos ou trepadeiras mortas e em 

5,3% utilizaram espécies não identificadas (ver Tabela 2). 

 

Tabela 1. Características dos abrigos diurnos utilizados por Megascops choliba na 

Estação Ecológica de Itirapina entre novembro de 2009 e junho de 2011. Valores 

correspondem à média ± desvio padrão. 

Características dos abrigos M1 (n=24) M4 (n=26) M6 (n=25) M8 (n=19) TOTAL (n=93) 

Altura do poleiro (m) 2,25 ± 0,88 1,72 ± 0,39 2,62 ± 1,42 3,19 ± 1,71 2,39 ± 1,26 

Altura da árvore/arbusto (m) 3,75 ± 2,16 3,46 ± 1,04 4,27 ± 1,69 5,14 ± 1,97 4,09 ± 1,82 

Menor distância da borda (m) 1,00 ± 0,52 0,85 ± 0,41 1,19 ± 0,54 2,24 ± 2,18 1,26 ± 1,17 

No total de lenhosas (DAS > 3cm) 17,13 ± 5,99 19,00 ± 5,01 21,28 ± 5,69 35,10 ± 8,04 22,38 ± 8,95 

No lenhosas com DAS entre 3 e 10 cm  8,41 ± 7,51 10,84 ± 3,83 11,92 ± 5,72 21,78 ± 10,61 12,73 ± 8,41 

No lenhosas com DAS entre 10 e 30 cm  8,46 ± 4,31 8,15 ± 3,01 8,56 ± 2,51 13,15 ± 4,03 9,35 ± 3,94 

No lenhosas com DAS > 30 cm  0,33 ± 0,81 0,00 ± 0,00 0,80 ± 0,91 0,15 ± 0,37 0,33 ± 0,71 

% de cobertura vegetal 56,87 ± 13,33 53,65 ± 8,19 68,60 ± 14,11 90,00 ± 6,01 65,80 ± 17,43 

Indivíduo pareado em casal 0 (0 %) 7 (27,0 %) 18 (72,0 %) 6 (31,2 %) 31 (33,3 %) 

 

 

Alguns locais de abrigo foram utilizados repetidamente. O indivíduo M1, 

por exemplo, utilizou exatamente o mesmo galho de uma mesma árvore de 

Pouteria torta por oito dias não necessariamente consecutivos, ao passo que 

M6 usou o mesmo galho de uma árvore de Miconia albicans por seis dias, 

também não necessariamente consecutivos. Durante seis dias diferentes (três 

para M6 e três para M8) foi possível perceber, via telemetria, que os primeiros 

movimentos indicando início das atividades noturnas desses indivíduos 

ocorreram nos primeiros 15 min após o sol se por completamente. 
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Tabela 2. Lista de espécies arbustivas e arbóreas utilizadas como abrigo diurno por 

Megascops choliba entre novembro de 2009 e junho de 2011 na Estação Ecológica de 

Itirapina. Os valores indicam quantidade de vezes em que os indivíduos foram 

observados empoleirados nessas espécies. Na última coluna, os valores entre 

parênteses indicam porcentagem entre todos os registros.  

 

Espécie Família M1 M4 M6 M8 TOTAL 

Pouteria torta Sapotaceae 13 12 0 0 25 (26,6) 

Pinnus ellioti Pinaceae 2 0 7 8 17 (18,1) 

Miconia albicans Melastomataceae 0 1 6 0 7 (7,4) 

Annona crassiflora Anonaceae 0 5 0 0 5 (5,3) 

Styrax sp Styracaceae 0 1 0 3 4 (4,3) 

Stryphnodendron sp Fabaceae 0 3 0 0 3 (3,2) 

Couepia grandiflora Chrysobalanaceae 3 0 0 0 3 (3,2) 

Myrsine sp Myrsinaceae 0 1 1 0 2 (2,1) 

Cedrela fissilis Meliaceae 0 2 0 0 2 (2,1) 

Acrocomia aculeata Arecaceae 0 0 2 0 2 (2,1) 

Xylopia aromatica Annonaceae 0 0 2 0 2 (2,1) 

Campomanesia pubecens Myrtaceae 1 0 0 0 1 (1,1) 

Vochysia tucanorum Vochysiaceae 1 0 0 0 1 (1,1) 

Paullinia sp Sapindaceae 1 0 0 0 1 (1,1) 

Ocotea pulchella Lauraceae 1 0 0 0 1 (1,1) 

Matayba sp Sapindaceae 1 0 0 0 1 (1,1) 

Aspidosperma tomentosum Apocynaceae 1 0 0 0 1 (1,1) 

Acosmium sp Fabaceae 0 1 0 0 1 (1,1) 

Pera sp Euphorbiaceae 0 0 1 0 1 (1,1) 

Ocotea sp Lauraceae 0 0 1 0 1 (1,1) 

Acosmium (=Suceetia) pseudelegans Leguminosidae 0 0 1 0 1 (1,1) 

Chrysophyllum sp Sapotaceae 0 0 0 1 1 (1,1) 

árvore, arbusto ou trepaderia morta -- 0 0 1 5 6 (6,4) 

sp não identif icada -- 0 0 3 2 5 (5,3) 

TOTAL 
 

24 26 25 19 94 (100) 
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          a)   

          b)   

          c)   

Figura 1. Indivíduos da corujinha-do-mato em seus poleiros diurnos na Estação 

Ecológica de Itirapina. (a) Indivíduo M1 empoleirado sozinho; (b) e (c) indivíduo M6 
com uma provável fêmea (fase cinza). © F.M.Barros 
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ACP revelou maiores variações no primeiro, segundo e terceiro eixo de 

valores (eixo 1: 34,5 %; eixo 2: 20,6 %; eixo 3: 16,5 %). A cobertura vegetal 

(cob) e a quantidade de árvores mais finas (n103) foram as variáveis que mais 

explicaram a estruturação dos dados (autovalores 0,896 e 0,772, 

respectivamente) (Tabela 3). As variáveis altura do poleiro (altp) e altura da 

árvore (alta) apresentaram forte correlação positiva (Figura 2). Apesar de uma 

razoável correlação positiva entre temperatura máxima (max) e número de 

árvores com DAS entre 30 e 10 cm (n3010), foram encontradas uma 

considerável correlação negativa entre temperatura máxima (max) e 

quantidade de árvores mais grossas (n30) (Figura 3). A distância da borda 

(dist) se apresentou correlacionada com quantidade de árvores mais finas 

(n103) em ambos os cruzamentos de eixos (Figura 3). 

  

 

Tabela 3. Contribuição das variáveis para os eixos derivados da Análise de 

Componentes Principais (ACP) (loadings) referente às características dos abrigos 
diurnos de Megascops choliba na Estação Ecológica de Itirapina.  

Variável Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 

Altura do poleiro 0,617 0,607 0,037 

Altura da árvore 0,581 0,648 0,147 

Distancia da borda 0,642 -0,503 0,316 

Número de lenhosas com DAS > 30 cm -0,097 0,258 0,630 

Número de lenhosas com DAS entre 30 e 10 cm 0,295 0,399 -0,635 

Número de lenhosas com DAS entre 10 e 3 cm 0,772 -0,500 0,173 

Cobertura vegetal 0,896 -0,002 0,030 

Temperatura máxima 0,368 -0,362 -0,607 

 

 



 
 

 

Figura 2. Interpolação entre os valores dos dois primeiros eixos biplot resultantes da Análise de Componentes Principais (ACP) aplicada a 

matriz de valores das variáveis porcentagem de cobertura vegetal (cob), distancia da borda (dist), temperatura máxima (max), altura do poleiro 

(altp), altura da árvore (alta), número de lenhosas com DAS entre 10 e 3 cm (n103), entre 10 e 30 cm (n1030), e maior que 30 cm (n30) 

referentes ao habitat utilizado com abrigo por Megascops choliba na Estação Ecológica de Itirapina. 
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Figura 3. Interpolação entre os valores do primeiro e terceiro eixo biplot resultantes da ACP aplicada a matriz de valores das variáveis 

porcentagem de cobertura vegetal (cob), distancia da borda (dist), temperatura máxima (max), altura do poleiro (altp), altura da árvore (alta), 

número de lenhosas com DAS entre 10 e 3 cm (n103), entre 10 e 30 cm (n1030), e maior que 30 cm (n30) referentes ao habitat utilizado com 

abrigo por Megascops choliba na Estação Ecológica de Itirapina.
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5. Discussão 

 Conforme já descrito para espécies do Hemisfério Norte, no presente 

estudo machos de M. choliba repetiram os mesmos poleiros diurnos por alguns 

dias. Nos Estados Unidos, DUGUAY et al., (1997) observou que cada poleiro 

usado como abrigo por M. asio foi repetido em média sete vezes (variando de 1 

a 66 vezes). SMITH et al. (1987) afirmam que uma coruja pode utilizar um certo 

poleiro diurno por vários dias e depois se deslocar para outro local. MERSON et 

al., (1983) também afirmam que corujas do gênero Megascops (screech-owls) 

variam os locais utilizados como abrigo. O presente estudo indica que esse 

comportamento das espécies da América do Norte também pode ocorrer com 

M. choliba no Brasil. O uso de diferentes locais de abrigo pode ajudar a 

despistar e reduzir as chances de predação (BELTHOFF & RITCHISON, 1990).

 Como observado em algumas ocasiões, a corujinha-do-mato parece 

entrar em atividade e realizar seus primeiros movimentos noturnos, nos 

primeiros minutos logo após o pôr-do-sol, evidenciando hábitos exclusivamente 

noturnos para M. choliba, como também sugerido por MOTTA-JUNIOR (2002). No 

Hemisfério Norte, outras espécies do gênero Megascops também apresentam 

hábitos essencialmente noturnos (ALLARD, 1937; VOOUS, 1988).  

 Como já mencionado no capítulo anterior, M. choliba demonstrou 

preferência por fisionomias mais fechadas (matas e cerrados mais fechados) 

para se abrigar durante o dia (ver Capítulo 1). Isso pode ser evidenciado 

também na análise de componentes principais que revelou a cobertura vegetal 

e o número de lenhosas com DAS entre 10 e 3 cm como as variáveis de maior 

importância na escolha de locais usados como abrigo pelas corujas durante o 

dia. O hábito de se empoleirar em locais com maior quantidade de vegetação 
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durante o dia também é descrito para algumas espécies de corujas no 

Hemisfério Norte (SWENGEL & SWENGEL,1992; YOUNG et al., 1998; CHURCHILL et 

al., 2000) 

A grande variação individual nas características dos micro-habitats 

utilizados como abrigo parece refletir os tipos de fisionomias usadas. Para M1 e 

M4, o uso de poleiros localizados em árvores de menor estatura em ambientes 

com menos cobertura vegetal e menos densidade de lenhosas reflete o uso de 

habitats mais abertos (campo cerrado) por estes indivíduos. Já M6 e M8, que 

se usaram manchas de Pinus invasor, matas de galeria e cerrado senso strictu, 

tiveram seus abrigos em árvores com maiores estaturas em ambientes com 

maior porcentagem de cobertura vegetal e também maiores densidades de 

lenhosas, o que reflete o uso de fisionomias mais fechadas ou florestais por 

esses indivíduos. 

 Segundo a ACP, a altura dos poleiros utilizados foi fortemente 

correlacionada positivamente com a altura das árvores. A princípio, isto pode 

acontecer por pelo fato de que poleiros em locais altos não são possíveis em 

árvores baixas. No entanto, é possível também sugerir que M. choliba tenda a 

se abrigar mais alto em árvores maiores, o que pode ser uma estratégia para 

evitar predação. As menores alturas de poleiros utilizados por M. choliba foram 

0,5 m (utilizado uma única vez por M4), e 1,0 m (utilizado duas vezes por 

outros dois indivíduos). No restante, todos os abrigos (91) estiveram em alturas 

iguais ou maiores a 1,6 m. Diante disso, assim como sugerido para M. asio nos 

EUA (DUGUAY et al., 1997), é possível que exista uma altura mínima que as 

corujas tendem a se empoleirar durante o dia, que no caso de machos de M. 

choliba na EEI parece ser por volta de 1,6 m acima do solo. Além disso, como 
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observado, é provável também que os indivíduos não permaneçam na copa 

das árvores, nem a alturas muito próximas a elas devido à maior exposição a 

predadores e também a condições adversas do clima como vento, sol ou chuva 

(ver COOKE et al., 2002). 

 Em duas observações de abrigos diurnos de M. barbarus no México, 

Enríquez e Cheng (2008) encontraram alturas do poleiro de 2,8 m de altura em 

árvores de 3,9 m de altura, e em outras duas observações encontraram 

poleiros a 4,0 m de altura do solo em árvores de Pinus ayacahuite com média 

de 10,3 m de altura. Na EEI, as médias de alturas para M. choliba foram 2,39 m 

para poleiros e 4,09 m para árvores, muito semelhante ao encontrado para M. 

barbarus. Além disso, os maiores poleiros e as maiores árvores usadas por M. 

choliba também foram de espécie do gênero Pinus. Assim, apesar deste 

estudo ter sido realizado em florestas ombrófilas densas com presença de 

carvalhos e coníferas, M. choliba e M. barbarus parecem utilizar poleiros e 

árvores de alturas semelhantes. 

Em outro estudo na região Neotropical, Strix virgata, coruja que habita 

apenas ambientes florestais, utilizou poleiros a uma altura média de 5,3 m do 

solo (variando entre 0,5 e 18 m) (GERHADT et al., 1994), que foram 

relativamente mais altos que M. choliba na EEI. No entanto, segundo os 

autores, a maioria dos locais usados para abrigo por S. virgata foi em áreas 

pantanosas e florestadas, o que nesse sentido foi muito semelhante aos locais 

usados pela corujinha-do-mato quando empoleiradas em matas de galerias 

(M8). Assim como machos de M. choliba no presente estudo, S. virgata 

(GERHARDT et al., 1994) não utilizou cavidades como abrigo no período diurno. 

Vale ressaltar, no entanto, que apesar do presente estudo não ter registrado 
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machos da corujinha-do-mato utilizado cavidades, diversos autores indicam 

fêmeas de M. choliba utilizando esses locais como ninhos na época reprodutiva 

(THOMAS, 1977; KÖNIG & WEICK, 2008; LIMA & LIMA, 2009, MOTTA-JUNIOR et al., 

2010).  

A ACP indica que a variável temperatura máxima (max) apresenta uma 

possível correlação positiva com o número de árvores com DAS entre 10 e 30 

cm (porte médio). Apesar desta relação não ser completamente clara, ela, por 

outro lado, traz indícios de que as corujas procuram locais com grande 

quantidade de árvores e arbustos de diâmetro médio em dias mais quentes, o 

que pode estar ligado as melhores condições térmicas desses locais em dias 

quentes. No geral, o cerrado na EEI apresenta elevadas temperaturas durante 

o dia e por ser um ambiente aberto, a insolação afeta mais diretamente a biota 

que vive nesse habitat. Por isso, o uso de locais com determinada quantidade 

de árvores e arbustos médios pode ter relevância na escolha de poleiros 

diurnos por M. choliba. Estudos futuros podem investigar se tal relação também 

se apresenta significativa em ambientes florestais, também utilizados pela 

espécie em questão.  
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