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Morcegos (Mammalia, Chiroptera) em egagrópilas da
coruja-das-torres (Tyto furcata) em uma caverna do
nordeste brasileiro
Deyziane Santos de Jesus1 & Téo Veiga de Oliveira1,*

RESUMO: Apesar de os quirópteros serem um dos grupos mais diversos
de mamíferos brasileiros ainda há várias áreas do país com lacunas em seu
conhecimento. Este é o caso da Chapada Diamantina, no nordeste brasileiro,
onde inventários que utilizaram as tradicionais redes de neblina produziram um
conhecimento incipiente sobre as faunas locais de quirópteros. Metodologias
mistas que incluam a recuperação de morcegos em egagrópilas de corujas
enriquecem as listas de mamíferos voadores. Neste trabalho, são apresentadas
as espécies de morcegos em egagrópilas da coruja-das-torres, Tyto furcata,
coletadas em uma caverna no estado da Bahia. De 137 egagrópilas examinadas,
110 continham de um a quatro morcegos, totalizando 160 indivíduos. Outros
155 indivíduos foram recuperados de egagrópilas desassociadas no chão da
caverna. Destes 315 indivíduos, 293 foram identificados e atribuídos a Lasiurus
ega, uma espécie não determinada de Myotis, Eumops auripendulus, Noctilio
leporinus, uma espécie não determinada de Glossophaga, Chrotopterus auritus,
Phyllostomus discolor, Platyrrhinus lineatus e Artibeus obscurus. Observou-se
uma dominância de morcegos no conteúdo das egagrópilas, diferentemente da
maioria dos outros estudos similares, onde os roedores costumam apresentarse como o grupo mais abundante. Com os dados apresentados aqui, a lista de
espécies de morcegos para a região é enriquecida com Eumops auripendulus,
Lasiurus ega, uma espécie indeterminada de Myotis, Chrotopterus auritus e
Artibeus obscurus, bem como Desmodus rotundus, que não foi encontrado nas
egagrópilas, mas estava presente em outras partes da caverna.
Palavras-Chave: Molossidae; Noctilionidae; Phyllostomidae; Vespertilionidae;
regurgitos de corujas.
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ABSTRACT: (Bats (Mammalia, Chiroptera) in barn owl (Tyto furcata)
pellets from a cave in Northeastern of Brazil) Even being one of the most
diverse mammalian orders occurring in Brazil, Chiroptera is poorly known
in several regions of the country. This is the case of Chapada Diamantina,
northeastern of Brazil, where inventories using the traditional mist nets produced
an incipient knowledge about the group. Mixed methodologies, including the
recovering of bats from owl pellets, are useful to enrich lists of species. In
this paper, the bat content in barn owl pellets found in a cave in the state of
Bahia, Brazil, is presented. From 137 pellets, 110 had one to four bats among
their content, in a total of 160 individuals. Another 155 individuals were
recovered from disassembled pellets collected in the cave floor. From these
315 individuals, 293 were identified as Lasiurus ega, an undetermined species
of Myotis, Eumops auripendulus, Noctilio leporinus, an undetermined species
of Glossophaga, Chrotopterus auritus, Phyllostomus discolor, Platyrrhinus
lineatus, and Artibeus obscurus. The bats were the dominant group in the
pellets, unlike other similar studies where rodents tend to be the most abundant
vertebrates. With the data presented here, the list of species for this cave
and adjacent areas is enriched with Eumops auripendulus, Lasiurus ega, an
undetermined species of Myotis, Chrotopterus auritus, and Artibeus obscurus,
as well Desmodus rotundus, found in the cave, although not in the pellets.
Key Words: Molossidae; Noctilionidae; Phyllostomidae; Vespertilionidae,
owl pellets.
Introdução
A Ordem Chiroptera inclui mamíferos morfológica e ecologicamente
altamente especializados. Os morcegos são o segundo grupo mais rico de
mamíferos, incluindo quase 20% das espécies formalmente reconhecidas
(Wilson & Reeder, 2005; Freygang, 2006; Paglia et al., 2012; Reis et al., 2013).
Estes animais diferem de outros pequenos mamíferos em diversos aspectos:
normalmente, são mais longevos; podem ter comportamento social mais
complexo, como cuidado compartilhado da prole ou altruísmo; e têm hábitos
alimentares variados. Além disso, são os únicos mamíferos capazes de voar, o
que afeta sua capacidade de dispersão, com efeito direto sobre seu endemismo
(Oliveira & Pessôa, 2005; Reis et al., 2017).
Na região Neotropical os morcegos são diversos e desempenham um
papel importante na manutenção dos processos ecossistêmicos (Paterson &
Pascual, 1972; Miretzki, 2003; Sbragia & Cardoso, 2008; Bernard et al., 2011;

Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 39(1). 2017

71

Bernardi & Passos, 2012). Mesmo assim, em alguns países neotropicais, como
o Brasil, estudos básicos que permitam compreender melhor a diversidade
de morcegos são incipientes em algumas áreas do país, como é o caso da
Chapada Diamantina, na Bahia (Gregorin & Mendes, 1999; Oliveira & Pessôa,
2005; Sbraggia & Cardoso, 2008). Para minimizar esta possível carência de
informação, o uso de métodos alternativos na amostragem é recomendado
como complemento às tradicionais redes de neblina. Um destes métodos é a
recuperação de restos esqueletais em egagrópilas de aves predadoras, o que
pode ser eficiente em registrar espécies não amostradas a partir dos outros
métodos (Andrews, 1990; Motta-Júnior & Talamoni, 1996; Bergamini, 2002).
Na América do Sul, trabalhos produzidos na Argentina são os mais abundantes
sobre o tema, com várias contribuições apontando a importância das egagrópilas
na amostragem de pequenos mamíferos, incluindo morcegos (Massoia, 1983,
1989; Romano et al., 2002; Pardiñas et al., 2005; Leveau et al., 2006; Teta &
Pardiñas, 2010; Gomez et al., 2012).
No Brasil, uma das aves mais usadas na ampliação dos inventários
mastofaunísticos é a coruja-das-torres ou suindara, Tyto furcata (Temminck,
1827), cujas egagrópilas podem fornecer dados a respeito de muitos grupos de
mamíferos, particularmente roedores, muito embora os morcegos apareçam
em parte do material amostrado em alguns trabalhos (Tavares & Pessôa,
2005; Roda, 2006; Rocha et al., 2011). Esta coruja é uma ave generalista e
que normalmente se alimenta de presas de tamanho variado e pertencentes a
vários grupos zoológicos (Andrews, 1990; Fonseca et al., 2015). Seus hábitos
noturnos e crepusculares e sua afinidade em nidificar em locais como cavernas
a colocam em contato com os morcegos, o que aumenta a probabilidade destes
serem incluídos em sua dieta e estarem presentes nas egagrópilas (Andrews,
1990; Bergamini, 2002; Roda, 2006).
Neste artigo apresenta-se uma assembleia de morcegos inferida a partir
de egagrópilas da coruja-das-torres recuperadas em uma caverna do nordeste
brasileiro, atestando o enriquecimento que o uso de metodologias mistas na
inventariação de quirópteros pode oferecer a listas de espécies para dado
local. A necessidade em incluir este tipo de abordagem na confecção destas é
reforçada principalmente devido à possibilidade de que em locais particulares
os morcegos possam representar uma parcela significativa dos vertebrados
incluídos na dieta desta ave.
Material e Métodos
Área de estudo. As egagrópilas foram coletadas em uma caverna calcária
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conhecida como Toca dos Ossos, localizada no município de Ourolândia,
Bahia, Brasil (Fig. 1), durante atividades de campo ligadas à coleta de fósseis.
A caverna fica na região da Chapada Diamantina onde predomina a Caatinga
(Oliveira & Pessôa, 2005). Sua entrada principal tem como coordenadas
11°17’28’’S/41°03’58’’O e é cercada pela típica vegetação do bioma citado,
ou seja, árvores esparsas e arbustos, o mesmo acontecendo próximo ao salão
onde as egagrópilas foram coletadas.
A caverna tem uma topografia extremamente labiríntica, com condutos
e salões de dimensões variáveis (alguns com menos de 50 cm de largura, outros
com vários metros) dispostos em vários níveis e salões mais externos, como
aquele onde o material abordado neste artigo foi coletado. Recentemente, a
caverna foi incluída na área da Reserva Particular do Patrimônio Natural Toca
dos Ossos (através da Portaria nº 13.203 de 27 de dezembro de 2016 do Instituto
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia).

Figura 1. Área de estudo. A, mapa do Brasil com o estado da Bahia em destaque; B,
mapa da Bahia mostrando a localização do município de Ourolândia (estrela); C, salão
da Toca dos Ossos onde as egagrópilas foram coletadas (a largura do salão varia de
15 a 20m).
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Coleta, preparação e identificação. O material foi coletado no chão de um
dos salões mais externos da caverna (Fig. 1C), totalizando 137 egagrópilas
íntegras, ou seja, com pouco ou nenhum sinal de deterioração/desagregação
(ver Fig. 2A-B). Além destas, foi coletado material disperso no mesmo salão,
resultante da desagregação de egagrópilas depositadas preteritamente (Fig. 2C).

Figura 2. Egagrópilas de Tyto furcata. A, várias egagrópilas inteiras no chão da caverna;
B, detalhe de uma das egagrópilas; C, acúmulo de ossos no chão da caverna, devido à
desagregação de egagrópilas.

Além da morfologia das egagrópilas (eixo maior com cerca de 5 a 7 cm,
coloração escura e superfície brilhosa; Andrews, 1990) permitir atribuí-las com
segurança à coruja-das-torres, no salão onde o material foi coletado a ave foi
visualizada e penas da espécie foram encontradas. De acordo com Guerra et al.
(2014), a coruja-das-torres tem uma área de atividades que pode variar de 3 a
28km2 e não costuma se afastar mais de três quilômetros de seu abrigo. Logo,
as presas encontradas nas egagrópilas habitavam a caverna e suas cercanias.
A coleta foi manual e as egagrópilas inteiras foram armazenadas
individualmente para evitar a mistura de seu conteúdo. O material desagregado
não foi separado durante a coleta. Em laboratório as egagrópilas foram
desagregadas manualmente após serem levemente umidificadas com água em
temperatura ambiente. Dentre o material recuperado, tanto aquele retirado de
egagrópilas inteiras quanto o coletado disperso no chão da caverna, os crânios, as
mandíbulas e dentes isolados de morcegos foram selecionados para identificação
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e catalogados na Coleção de Mamíferos da Divisão de Mamíferos do Museu de
Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana sob o código MZFSDM. Para a contagem do número de morcegos por egagrópila foi utilizado o
conceito do Número Mínimo de Indivíduos (NMI) (e.g. Andrews, 1990), em
que considerando-se a repetição ou não de elementos esqueletais contidos na
egagrópila assume-se o número mais baixo possível de morcegos que possam
ter formado tal assembleia.
Para a identificação foram utilizadas principalmente as características
crânio-mandibulares, a fórmula dos dentes e a morfologia dentária. A
classificação utilizada foi a contida em Paglia et al. (2012) e Nogueira et al.
(2014b) para as espécies brasileiras. Depois de identificados, os espécimes mais
informativos de cada táxon foram fotografados com câmeras Nikon® D300s
(lente Nikkor® AF-S VR Micro 105mm), Olympus® LG-PS2 acoplada a um
estereomicroscópio trinocular Nikon® SMZ 1000 e Olympus® SC30 acoplada
a um estereomicroscópio trinocular Olympus® SZ61.
Resultados
Das 137 egagrópilas analisadas, 110 continham morcegos e delas
foram recuperados 160 indivíduos. Uma variedade de outros vertebrados foi
encontrada em um número menor de egagrópilas (Fig. 3A-B). A abundância de
morcegos em cada egagrópila também foi contabilizada: apenas uma continha
quatro morcegos, nove egagrópilas tinham três indivíduos, 29 continham dois
morcegos e em 71 egagrópilas apenas um morcego foi encontrado (Fig. 3C).
Além destes 160 indivíduos recuperados na preparação das egagrópilas,
outros 155 foram coletados no chão da caverna, totalizando 315 indivíduos.
Destes, 293 foram identificados ao menos até um nível genérico (Fig. 3D;
Apêndice I), enquanto que 21 espécimes danificados não puderam ser
identificados.
Os seguintes táxons foram encontrados: Lasiurus ega (Gervais, 1856)
(n=1), Myotis sp. (n=1), Eumops auripendulus (Shaw, 1800) (n=1), Noctilio
leporinus (Linnaeus, 1758) (n=3), Glossophaga sp. (n=7), Chrotopterus
auritus (Peters, 1856) (n=1), Phyllostomus discolor (Wagner, 1843) (n=256),
Platyrrhinus lineatus (É. Geoffroy, 1810) (n=5), Artibeus obscurus (Leach,
1821) (n=17) e Artibeus sp. (n=1) (Fig. 3D).
Chiroptera Blumenbach, 1779
Vespertilionidae Gray, 1821
Lasiurus ega (Gervais, 1856) (Fig. 4A-D)
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Figura 3. Conteúdo das egagrópilas (A-C incluem apenas as egagrópilas inteiras).
A, ocorrência de diferentes vertebrados (em número de egagrópilas); B, abundância
de diferentes vertebrados (Número Mínimo de Indivíduos, NMI); C, abundância de
morcegos por egagrópila (NMI); D, abundância das espécies de morcegos (incluindo
o material disperso no chão da caverna).

Apenas um crânio desta espécie foi encontrado. A identificação
genérica foi feita através da morfologia peculiar do crânio, particularmente
o entalhe palatino em formato de “U”, além da fórmula dentária superior:
1I, 1C, 1PM, 3M = 12 (Shump & Shump, 1982; Reis et al., 2013). Entre os
vespertilionídeos brasileiros, apenas Rhogeessa também tem somente um
par de incisivos superiores (Reis et al., 2013). Este gênero, entretanto, inclui
morcegos pequenos com comprimento craniano total que varia de 11,4mm a
13,8mm (Arroyo-Cabrales & Polaco, 1997; Vonhof, 2000), enquanto que o
material aqui apresentado tem 15,5mm de comprimento.
Duas espécies brasileiras de Lasiurus têm apenas um pré-molar superior:
Lasiurus ega e L. egregius (Peters, 1870) (Reis et al., 2013). Na literatura, o
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comprimento craniano total de L. ega fica entre 14,1mm e 16,3mm (Kurta &
Lehr, 1995), enquanto que L. egregius compreende animais maiores [LópezBaucells et al. (2014) apontam uma única fêmea com comprimento craniano
que ultrapassou os 16mm]. Outras medidas do material também o diferenciam
de L. egregius, como o comprimento da série canino-molar superior de
5,72mm, a largura pós-orbital de 4,85mm e a largura zigomática estimada em
10,9mm [as mesmas medidas para L. egregius são 6,1mm, 5,0mm e 11,8mm,
respectivamente (López-Baucells et al., 2014)]. Assim, o indivíduo apresentado
neste trabalho foi tratado como Lasiurus ega.

Figura 4. Vespertilionídeos. A-D, crânio de Lasiurus ega (MZFS DM0179) em normas
dorsal (A), palatal (B) e lateral direita (C) views, com detalhe da dentição superior direita
em norma oclusal (D); E-H, crânio de Myotis sp. (MZFS DM0400), respectivamente
nas mesmas normas que em Lasiurus ega. Escala = 1cm (a barra em A se aplica a A-C
e a barra em E a E-G; D e H não estão em escala). Abreviaturas: aC, alvéolo canino;
aI, alvéolo incisivo; aPM, alvéolo pré-molar; M, molar; PM, pré-molar (os números
se referem à posição do dente).
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Myotis Kaup, 1829 (Fig. 4E-H)
Apenas um crânio pertencente a este gênero foi encontrado,
diferenciando-se dos outros vespertilionídeos brasileiros por ter três pré-molares
superiores, os dois primeiros muito pequenos se comparados ao terceiro (a
fórmula dentária superior é 2I, 1C, 3PM, 3M = 18). A curvatura frontal acentuada
e o pequeno tamanho (o comprimento e a largura do crânio não puderam ser
aferidos, mas a série dentária preservada tem 5,92mm) também foram usados
na identificação genérica (Braun et al., 2009; Reis et al., 2013). Comparações
entre o material disponível e as espécies com ocorrência brasileira não foram
conclusivas para a determinação específica (e.g. Wilson & LaVal, 1974; Braun
et al., 2009; Miranda et al., 2013; Moratelli & Wilson, 2013).
Noctilionidae Gray, 1821
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758) (Fig. 5A-D)
Três crânios e uma mandíbula foram atribuídos ao gênero devido à
morfologia crânio-mandibular e à fórmula dentária (2/1I, 1/1C, 1/2PM, 3/3M
= 28) (Smith, 2008a, 2008b). Para a identificação específica levou-se em
consideração o comprimento côndilo-basal e a largura zigomática. A média da
primeira destas medidas foi 23,94mm, similar à de N. leporinus, segundo Smith
(2008a) (23,16mm a 25,35mm em algumas populações sul-americanas). A
mesma medida varia de 18,01mm a 20,2mm em Noctilio albiventris Desmarest,
1818 (Smith, 2008b). A média da largura zigomática foi de 18,75mm, novamente
comparável a N. leporinus (de 18,68mm a 20,1mm; Smith, 2008a), mas bem
maior que N. albiventris (de 14,2mm a 16,5mm; Smith, 2008b).
Molossidae Gervais, 1856
Eumops auripendulus (Shaw, 1800) (Fig. 5E-H)
Um crânio associado à mandíbula com fórmula dentária 1/2I, 1/1C,
2/2PM, 3/3M = 30 foi identificado como Eumops auripendulus (Best et al.,
2002). A determinação genérica baseou-se na condição achatada do crânio e
na presença de dois pré-molares superiores (o primeiro muito pequeno em
relação ao segundo). Embora Nyctinomops e Promops também tenham a mesma
fórmula dentária, o primeiro tem um entalhe palatino (Kumirai & Jones, 1990),
ausente no espécime aqui descrito. O segundo tem um crânio proporcionalmente
mais curto e arredondado, com o palato marcadamente côncavo (Gardner,
2007; Gregorin & Chiquito, 2010), caracteres também ausentes no indivíduo
aqui apresentado. Neoplatymops mattogrossensis (Vieira, 1942) também tem
dois pré-molares superiores, mas foi descartado devido ao pequeno tamanho
[comprimento total do crânio entre 13,5mm e 13,9mm (Willig & Jones, 1985)
contra 24,75mm do espécime amostrado].
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Figura 5. Noctilionídeos e molossídeos. A-D, crânio de Noctilio leporinus (MZFS
DM0619) em normas dorsal (A), palatal (B), and lateral esquerda (C), e mandíbula
(MZFS DM0165) em norma lateral esquerda (D); E-H, crânio e mandíbula de Eumops
auripendulus (MZFS DM0773), respectivamente nas mesmas normas que em Noctilio
leporinus, exceto H, em norma lateral direita. Escala = 1cm (a barra em A se aplica
a A-D e a barra em E a E-H). Abreviaturas: ac, alvéolo canino; C, canino; fb, fossa
basisfenóide; I, incisivo; M e m, molar; PM e pm, pré-molar (os números se referem
à posição do dente).

Dentre as espécies que potencialmente ocorrem na área do estudo,
Eumops delticus Thomas, 1923 foi descartado por ser uma espécie de pequeno
tamanho, incompatível com o material aqui apresentado (comprimento total do
crânio em torno de 18,4mm; Díaz, 2011). Eumops glaucinus (Wagner, 1843) é
similar em tamanho ao espécime recuperado das egagrópilas, mas foi descartado
devido à presença de fossas basisfenóides mais profundas e longitudinalmente
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alinhadas (Best et al., 1997). Eumops perotis (Schinz, 1821), por sua vez, foi
excluído por não ter um primeiro pré-molar superior tão reduzido e por ter os
pré-molares inferiores de tamanho similar (Best et al., 1996) quando comparado
ao espécime aqui apresentado (Fig. 5F-H).
Assim, a morfologia crânio-dentária permitiu que o material aqui
descrito fosse atribuído a Eumops auripendulus, fato confirmado através da
morfometria craniana: o único espécime deste trabalho tem 24,75mm de
comprimento total e 15,1mm de largura zigomática, medidas compatíveis com
a espécie, segundo Best et al. (2002) (respectivamente de 24,7mm a 27,2mm
e de 14,1mm a 15,4mm).
Phyllostomidae Gray, 1825
Glossophaginae Bonaparte, 1845
Glossophaga É. Geoffroy, 1818 (Fig. 6A-E)
Sete crânios e uma mandíbula mostram os caracteres distintivos do
gênero, como o rostro alongado e delgado (embora não tanto quanto em outros
morcegos nectarívoros brasileiros como Anoura, Choeroniscus e Xeronycteris;
e.g. Solmsen & Schliemann, 2008; Nogueira et al., 2014a). O arco zigomático
completo, os dentes pequenos e a fórmula dentária (2/2I, 1/1C, 2/3PM, 3/3M
= 34) com dois pares de incisivos inferiores (Fig. 6E), permitiram diferenciar o
material de gêneros similares, como Anoura (Alvarez et al., 1991). O material
amostrado apresentou um comprimento craniano total médio de 19,58mm,
compatível com as três espécies de Glossophaga que ocorrem no Brasil
(Alvarez et al., 1991; Webster & Jones, 1993; Webster et al., 1998), fato pelo
qual mantém-se apenas a identificação genérica.
Phyllostominae Gray, 1825
Chrotopterus auritus (Peters, 1856) (Fig. 6F-I)
Apenas um crânio deste táxon foi encontrado; sua morfologia, tamanho
avantajado (comprimento côndilo-basal de 26,68mm) e fórmula dentária
superior (2I, 1C, 2PM, 3M = 16) foram as principais feições utilizadas na
identificação (Medellín, 1989; Smith, 2008c). Os incisivos superiores de
Chrotopterus auritus são típicos, particularmente o par lateral pequeno e
frequentemente pouco visível em normas lateral e palatal (Fig. 6G-I). Isto
permite diferenciá-lo facilmente de outros filostomíneos de porte avantajado
e com a mesma fórmula dentária como Phylloderma e Phyllostomus (ver
Fig. 6K) onde o incisivo lateral não é tão reduzido. Outro táxon similar a
Chrotopterus auritus é Trachops cirrhosus (Spix, 1823), mas neste último o
hipocone do segundo pré-molar não é tão grande quanto em C. auritus (ver
Fig. 6G) (Cramer et al., 2001).
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Figura 6. Filostomídeos glossofagíneos e filostomíneos. A-E, crânio de Glossophaga
sp. (MZFS DM0604) em normas dorsal (A), palatal (B) e lateral esquerda (C) e
mandíbula (MZFS DM0323) em normas lateral esquerda (D) e oclusal (E); F-I, crânio
de Chrotopterus auritus (MZFS DM0177) em normas dorsal (F), palatal (G) e lateral
direita (H), com detalhe da dentição superior em norma anterolabial (I); J-N, crânio
de Phyllostomus discolor (MZFS DM0415) em normas dorsal (J), palatal (K) e lateral
direita (L) e mandíbula (MZFS DM0415) em normas lateral direita (M) e oclusal (N).
Escala = 1cm (a barra em A se aplica a A-E, em F a F-H e em J a J-N; I não está em
escala). Abreviaturas: ai, alvéolo incisivo; h, hipocone; I e i, incisivo; M e m, molar;
PM e pm, pré-molar (os números se referem à posição do dente).
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Phyllostomus discolor (Wagner, 1843) (Fig. 6J-N)
Este foi o táxon mais abundante na amostra, com 257 indivíduos
recuperados (87,4% dos espécimes identificados; 257 crânios e 76 mandíbulas).
A fórmula dentária do gênero é 2/2I, 1/1C, 2/2PM, 3/3M = 32 (Smith, 2009a)
e de acordo com Kwiecinski (2006) ele pode ser reconhecido pelo completo
preenchimento do espaço entre os caninos pelos incisivos (Figs. 6K e 6N). O
comprimento côndilo-basal médio (28,22mm) e a largura zigomática média
(15,54mm) são compatíveis com as três espécies que ocorrem no Brasil
(ver Smith, 2009a, 2009b). A espécie à qual os espécimes foram atribuídos,
Phyllostomus discolor, distingue-se, entretanto de P. elongatus (É. Geoffroy,
1810) e P. hastatus (Pallas, 1767), pelo perfil menos acentuado da região frontal
e pela crista sagital menos desenvolvida, respectivamente (Myers et al., 2016).
Stenodermatinae Gervais, 1856
Artibeus obscurus (Schinz, 1821) (Fig. 7A-E)
Oito mandíbulas e 18 crânios deste gênero foram encontrados (um
dos crânios, MZFS DM0298, fragmentado, não foi utilizado na identificação
específica). O crânio robusto e os primeiros dois molares superiores largos
são típicos do gênero (Hollis, 2005) e o crânio proporcionalmente mais largo
e a morfologia dos dentes permitem sua distinção em relação a gêneros com
fórmula dentária similar, como Platyrrhinus (e.g. Willig & Hollander, 1987) e
Sturnira (Gannon et al., 1989).
A fórmula dentária dos espécimes é 2/2I, 1/1C, 2/2PM, 3/3M = 32, com
um terceiro molar superior constante em toda amostra (Fig. 7D). Dado isto,
Artibeus lituratus (Olfers, 1818) e A. fimbriatus Gray, 1838 foram descartados,
dentre outros aspectos, pelo fato de o terceiro molar superior estar ausente na
maioria dos representantes destas espécies (Reis et al., 2007). Artibeus concolor
Peters, 1865 também foi excluído devido ao tamanho menor [comprimento
craniano total médio de 21,21mm e largura zigomática média de 12,5mm a
13,4mm (Acosta & Owen, 1993)] do que os espécimes obtidos na amostra
(26,47mm e 17,18mm, respectivamente).
Por fim, o material obtido das egagrópilas diferiu de Artibeus planirostris
(Spix, 1823), sendo então atribuído a A. obscurus, nos seguintes aspectos: cristas
sagital e lambdóideas menos marcadas, raízes posteriores do arco zigomático
posteriormente divergentes, constrição pós-orbital estreita [média de 7,06mm;
ver Haynes & Lee (2004) e Hollis (2005)]; e largura intercanina menor [média
de 7,74mm; segundo Haynes & Lee (2004), medidas menores que 8,4mm
permitem distinguir A. obscurus de outras espécies de grande porte]. Além
disto, o processo angular do dentário (Fig. 7E) é mais destacado em relação
ao corpo da mandíbula, quando comparado a A. planirostris (Hollis, 2005).
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Figura 7. Filostomídeos estenodermatíneos. A-E, crânio de Artibeus obscurus (MZFS
DM0301) em normas dorsal (A), palatal (B) e lateral direita (C), com um detalhe da
dentição superior esquerda em norma oclusal (D), e mandíbula (MZFS DM0301) em
norma lateral direita (E). F-I, crânio de Platyrrhinus lineatus (MZFS DM0357) em
normas dorsal (F), palatal (G) e lateral direita (H) e mandíbula (MZFS DM0357) em
norma lateral direita (I). Escala = 1cm (a barra em A se aplica a A-E e em F a F-I;
D não está em escala). Abreviaturas: C, canino; M e m, molar; pa, processo angular
do dentário; pc, processo coronóide do dentário; PM e pm, pré-molar (os números se
referem à posição do dente).

Platyrrhinus lineatus (É. Geoffroy, 1810) (Fig. 7F-I)
Cinco crânios e duas mandíbulas foram identificados como
Platyrrhinus baseado principalmente em aspectos como seu formato e
tamanho e na morfologia e fórmula dentária (2/2I, 1/1C, 2/2PM, 3/3M = 32)
(Willig & Hollander, 1987; Velazco & Solari, 2003). A diferenciação entre
Platyrrhinus lineatus e P. recifinus (Thomas, 1901) não foi atingida através da
morfometria, uma vez que as medidas das duas espécies se sobrepõem [média
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do comprimento craniano = 24,44mm e da largura zigomática = 14,38mm na
amostra; ver Willig & Hollander (1987) e Tavares & Velazco (2010) para as
medidas na literatura].
A morfologia mandibular dos espécimes retirados das egagrópilas,
entretanto, mostrou maior semelhança com a mandíbula de Platyrrhinus
lineatus. O processo coronóide é maior e ultrapassa mais marcadamente o
nível do ápice do segundo pré-molar inferior e a margem posterior do processo
coronóide é mais retilínea do que em P. recifinus [Fig. 7I; ver Willig & Hollander
(1987) e Tavares & Velazco (2010) para comparação]. Por esta razão o material
aqui apresentado foi atribuído a P. lineatus.
Discussão
No material amostrado neste trabalho, morcegos foram encontrados em
mais de 80% das egagrópilas (Fig. 3A), sendo o grupo dominante também no
material coletado disperso no chão da caverna. De acordo com vários autores,
como Andrews (1990) e Motta-Júnior et al. (2004), os roedores costumam ser
as presas mais abundantes em egagrópilas da coruja-das-torres. Trabalhos como
o de Rocha et al. (2011), por exemplo, mostraram que dentre os vertebrados
recuperados nas egagrópilas avaliadas os roedores podem chegar a índices
perto de 90% e, em alguns casos, morcegos podem sequer ser registrados.
O grupo também esteve ausente na amostra analisada por Teta & Pardiñas
(2010) onde figuraram apenas roedores e didelfimorfios, novamente com a
dominância dos primeiros. Resultados similares a estes foram apresentados
por Gomez et al. (2012).
Não obstante esta aparente preferência por roedores, a coruja-dastorres é reconhecida pelo hábito alimentar generalista, adaptando-se às presas
que sejam mais abundantes nas áreas que habitam. Logo, o conteúdo de
suas egagrópilas pode variar geográfica e sazonalmente (Andrews, 1990).
Várias espécies de morcegos utilizam cavernas como abrigo, uma vez que
estas oferecem áreas termicamente mais estáveis, menos competição com
outros mamíferos e proteção contra a maioria dos predadores (Trajano, 1984;
Guimarães & Ferreira, 2014). Alguns predadores, entretanto, também são
capazes de usar as cavernas, quando se torna comum o contato entre eles e
os morcegos. Este foi o caso observado neste trabalho, uma vez que a Toca
dos Ossos é utilizada como refúgio por várias colônias de morcegos. Oliveira
& Pessôa (2005) apontaram a presença de Pteronotus gymnonotus (Wagner,
1843), Phyllostomus hastatus, Phyllostomus discolor e Artibeus planirostris
nesta caverna. Sbraggia & Cardoso (2008) adicionaram Carollia perspicillata
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(Linnaeus, 1758) a esta lista e Guimarães & Ferreira (2014) registraram Noctilio
leporinus no local.
A ocorrência de morcegos em egagrópilas da coruja-das-torres não é
exclusividade, entretanto, deste estudo. Quirópteros também apareceram nos
resultados de Tavares & Pessôa (2005), embora sua abundância comparada à
de roedores e didelfídeos tenha sido menor. Pardiñas et al. (2005) encontraram
cerca de 90% de roedores em sua amostra, mas ressaltaram o fato de morcegos
aparecerem em egagrópilas em vários sítios amostrados na Argentina e no
Paraguai e de que em um deles foram o grupo dominante, representando pouco
mais de 60% dos indivíduos. No material aqui apresentado os morcegos foram
quase 70,2% dos vertebrados nas egagrópilas inteiras.
Também na Argentina, Massa et al. (2014) indicaram a presença de
morcegos em egagrópilas obtidas em cerca de 35% das localidades amostradas,
sempre representando componentes minoritários na dieta da coruja. Os mesmos
autores mencionam, ainda, a maior abundância, tratada como usual, das famílias
Molossidae e Vespertilionidae na amostra. Comparando estes resultados com os
dados aqui apresentados, nota-se uma grande diferença entre eles, uma vez que
na amostra da Toca dos Ossos quase 98% dos indivíduos foram filostomídeos,
com noctilionídeos (1%), vespertilionídeos (0,68%) e molossídeos (0,34%)
sendo raros na amostra.
No Brasil alguns trabalhos indicando a presença de morcegos em
egagrópilas da coruja-das-torres foram produzidos. Roda (2006) apontou estes
animais como um componente significativo na dieta desta ave em uma estação
ecológica em Pernambuco. Valadão et al. (2005) mostraram que no campus da
Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais os morcegos foram o
segundo grupo mais abundante nas egagrópilas (atrás dos roedores) e resultados
similares foram apresentados por Motta-Júnior & Talamoni (1996) na área
rural do Distrito Federal. Não houve, entretanto, registros dos morcegos como
o grupo mais abundante nas egagrópilas.
Na literatura disponível para a América do Sul, apenas em algumas
poucas ocasiões esta dominância por parte dos morcegos foi apontada. Romano
et al. (2002) mostraram grande diferença na dieta desta coruja em áreas urbanas e
rurais na região pampeana da Argentina. Nas primeiras, morcegos representaram
cerca de 65% das presas, enquanto que estiveram ausentes nas amostras obtidas
em zona rural (onde os roedores foram o grupo mais comum). E mesmo na
área rural a dominância de morcegos foi sazonal. Nos meses mais quentes do
ano representaram 83,5% dos indivíduos na amostra e nas estações mais frias
cerca de 25%, ficando atrás dos roedores. As egagrópilas analisadas no presente
trabalho foram coletadas no inverno, mas uma vez que esta estação tem extremos
de temperatura bastante distintos no nordeste brasileiro e na região pampeana
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do país vizinho, comparações diretas podem levar a equívocos de interpretação.
Outro caso onde os morcegos foram os mais abundantes em número de
indivíduos nas egagrópilas da coruja-das-torres foi o apresentado por Vargas et
al. (2002), na Bolívia. Os autores apontaram que cerca de 50% dos indivíduos
recuperados nas egagrópilas eram quirópteros, mas com uma variação neste
número quando comparadas coletas em anos subsequentes.
Nos resultados deste trabalho a grande dominância de morcegos (Fig.
3B) reforça a necessidade em dar mais atenção a esta fonte de informação nos
inventários de quirópteros. Na área estudada poucas listas de morcegos estão
disponíveis (Oliveira & Pessôa, 2005; Sbraggia & Cardoso, 2008). Segundo
estes inventários, na região da Toca dos Ossos (e na caverna, propriamente dita)
ao menos nove espécies de morcegos são registradas (Tabela 1). Com os dados

Tabela 1. Espécies de morcegos da Toca dos Ossos e cercanias (táxons em negrito são
os registrados pela primeira vez neste trabalho).
Táxons

Fonte

Mormoopidae Sausurre, 1860
Pteronotus gymnonotus (Wagner, 1843)

Oliveira & Pessôa (2005).

Vespertilionidae Gray, 1821
Lasiurus ega (Gervais, 1856)

Este estudo.

Myotis sp.

Este estudo.

Noctilionidae Gray, 1821
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)

Guimarães & Ferreira (2014); este estudo.

Molossidae Gervais, 1856
Eumops auripendulus (Shaw, 1800)

Este estudo.

Phyllostomidae Gray, 1825
Anoura caudifer (É. Geoffroy, 1818)

Oliveira & Pessôa (2005).

Glossophaga soricina (Pallas, 1766)

Oliveira & Pessôa (2005).

Glossophaga sp.

Este estudo.

Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 1810)

Este estudo.

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)

Oliveira & Pessôa (2005).

Artibeus planirostris (Spix, 1823)

Sbraggia & Cardoso (2008).

Artibeus obscurus (Leach, 1821)

Este estudo.

Platyrrhinus lineatus (É. Geoffroy, 1810)

Oliveira & Pessôa (2005); este estudo.

Chrotopterus auritus (Peters, 1856)

Este estudo.

Phyllostomus discolor (Wagner, 1843)

Oliveira & Pessôa (2005); Sbraggia &
Cardoso (2008); este estudo.

Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767)

Oliveira & Pessôa (2005); Sbraggia &
Cardoso (2008).
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aqui apresentados a lista é enriquecida com Eumops auripendulus, Lasiurus
ega, uma espécie não determinada de Myotis, Artibeus obscurus e Chrotopterus
auritus [Gregorin & Mendes (1999) registraram esta última espécie para o
município de Itaetê, também na Chapada Diamantina, mas cerca de 250 km
distante da Toca dos Ossos] (Tabela 1).
Além destes táxons, recuperados das egagrópilas de Tyto furcata, em
outro salão da caverna, diversos exemplares do morcego-vampiro-comum,
Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 1810) (Apêndice I) foram encontrados
parcialmente mumificados e a espécie também é acrescida à nova lista para a
região da caverna Toca dos Ossos (Tabela 1).
Os morcegos encontrados nas egagrópilas de Tyto furcata aqui
apresentados representam apenas uma parcela da fauna de vertebrados
utilizada por esta coruja na Toca dos Ossos e na área que a circunda. Esta
fauna é complementada por anuros, lagartos, aves e outros mamíferos, como
roedores e didelfídeos. Isto mostra que a análise destas egagrópilas pode ser
útil para complementar listas de espécies. Na Toca dos Ossos, a identificação
dos morcegos contidos nestas egagrópilas mostrou a ocorrência de cinco
táxons antes não registrados na área (Eumops auripendulus, Lasiurus ega,
Myotis sp., Artibeus obscurus e Chrotopterus auritus), quase 50% da riqueza
conhecida até então. Assim, o uso deste tipo de amostragem, quando disponível
é fortemente recomendado para complementar os resultados obtidos através
de outras metodologias.
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APÊNDICE
APÊNDICE I. Números de tombo dos espécimes na Coleção de Mamíferos do
Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana.
Artibeus obscurus. MZFS DM0164; MZFS DM0168; MZFS DM0169; MZFS
DM0170; MZFS DM0171; MZFS DM0301; MZFS DM0335; MZFS DM0350;
MZFS DM0414; MZFS DM0427; MZFS DM0446; MZFS DM0540; MZFS
DM0607; MZFS DM0611; MZFS DM0614; MZFS DM0617; MZFS DM0618.
Artibeus indet. MZFS DM0298.
Chrotopterus auritus. MZFS DM0177.
Desmodus rotundus. MZFS DM0406; MZFS DM0409; MZFS DM0672; MZFS
DM0673; MZFS DM0674; MZFS DM0675; MZFS DM0676; MZFS DM0677;
MZFS DM0678; MZFS DM0679; MZFS DM0680; MZFS DM0681.
Eumops auripendulus. MZFS DM0773.
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Glossophaga sp. MZFS DM0172; MZFS DM0173; MZFS DM0174; MZFS
DM0323; MZFS DM0401; MZFS DM0436; MZFS DM0604.
Lasiurus ega. MZFS DM0179.
Myotis sp. MZFS DM0400.
Noctilio leporinus. MZFS DM0165; MZFS DM0569; MZFS DM0619.
Phyllostomus discolor. MZFS DM0166; MZFS DM0175; MZFS DM0176;
MZFS DM0178; MZFS DM0180; MZFS DM0181; MZFS DM0182; MZFS
DM0183; MZFS DM0184; MZFS DM0185; MZFS DM0186; MZFS DM0187;
MZFS DM0188; MZFS DM0189; MZFS DM0190; MZFS DM0191; MZFS
DM0192; MZFS DM0193; MZFS DM0194; MZFS DM0195; MZFS DM0196;
MZFS DM0197; MZFS DM0198; MZFS DM0296; MZFS DM0297; MZFS
DM0299; MZFS DM0300; MZFS DM0302; MZFS DM0303; MZFS DM0304;
MZFS DM0305; MZFS DM0306; MZFS DM0307; MZFS DM0308; MZFS
DM0309; MZFS DM0310; MZFS DM0311; MZFS DM0312; MZFS DM0313;
MZFS DM0315; MZFS DM0316; MZFS DM0317; MZFS DM0318; MZFS
DM0319; MZFS DM0320; MZFS DM0321; MZFS DM0322; MZFS DM0324;
MZFS DM0325; MZFS DM0326; MZFS DM0327; MZFS DM0328; MZFS
DM0330; MZFS DM0331; MZFS DM0332; MZFS DM0333; MZFS DM0334;
MZFS DM0336; MZFS DM0337; MZFS DM0338; MZFS DM0339; MZFS
DM0340; MZFS DM0341; MZFS DM0342; MZFS DM0343; MZFS DM0344;
MZFS DM0345; MZFS DM0346; MZFS DM0347; MZFS DM0348; MZFS
DM0349; MZFS DM 0351; MZFS DM0352; MZFS DM0353; MZFS DM0354;
MZFS DM0355; MZFS DM0356; MZFS DM0358; MZFS DM0359; MZFS
DM0360; MZFS DM0361; MZFS DM0362; MZFS DM0363; MZFS DM0364;
MZFS DM0387; MZFS DM0388; MZFS DM0389; MZFS DM0390; MZFS
DM0391; MZFS DM0392; MZFS DM0393; MZFS DM0394; MZFS DM0395;
MZFS DM0396; MZFS DM0397; MZFS DM0398; MZFS DM0399; MZFS
DM0410; MZFS DM0411; MZFS DM0412; MZFS DM0413; MZFS DM0415;
MZFS DM0416; MZFS DM0417; MZFS DM0418; MZFS DM0419; MZFS
DM0420; MZFS DM0421; MZFS DM0422; MZFS DM0423; MZFS DM0424;
MZFS DM0425; MZFS DM0426; MZFS DM0428; MZFS DM0429; MZFS
DM0430; MZFS DM0431; MZFS DM0432; MZFS DM0433; MZFS DM0434;
MZFS DM0435; MZFS DM0437; MZFS DM0438; MZFS DM0439; MZFS
DM0440; MZFS DM0441; MZFS DM0442; MZFS DM0443; MZFS DM0444;
MZFS DM0445; MZFS DM0499; MZFS DM0500; MZFS DM0501; MZFS
DM0502; MZFS DM0503; MZFS DM0504; MZFS DM0505; MZFS DM0506;
MZFS DM0507; MZFS DM0508; MZFS DM0509; MZFS DM0510; MZFS
DM0511; MZFS DM0512; MZFS DM0513; MZFS DM0514; MZFS DM0515;
MZFS DM0516; MZFS DM0517; MZFS DM0518; MZFS DM0519; MZFS
DM0520; MZFS DM0521; MZFS DM0522; MZFS DM0523; MZFS DM0524;
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MZFS DM0525; MZFS DM0526; MZFS DM0527; MZFS DM0528; MZFS
DM0529; MZFS DM0530; MZFS DM0531; MZFS DM0532; MZFS DM0533;
MZFS DM0534; MZFS DM0535; MZFS DM0536; MZFS DM0537; MZFS
DM0538; MZFS DM0539; MZFS DM0541; MZFS DM0542; MZFS DM0543;
MZFS DM0544; MZFS DM0545; MZFS DM0546; MZFS DM0547; MZFS
DM0548; MZFS DM0549; MZFS DM0550; MZFS DM0551; MZFS DM0552;
MZFS DM0553; MZFS DM0554; MZFS DM0555; MZFS DM0556; MZFS
DM0557; MZFS DM0558; MZFS DM0559; MZFS DM0560; MZFS DM0561;
MZFS DM0562; MZFS DM0563; MZFS DM0564; MZFS DM0565; MZFS
DM0566; MZFS DM0567; MZFS DM0568; MZFS DM0570; MZFS DM0571;
MZFS DM0572; MZFS DM0573; MZFS DM0574; MZFS DM0575; MZFS
DM0576; MZFS DM0577; MZFS DM0578; MZFS DM0579; MZFS DM0580;
MZFS DM0581; MZFS DM0582; MZFS DM0583; MZFS DM0584; MZFS
DM0585; MZFS DM0586; MZFS DM0587; MZFS DM0588; MZFS DM0589;
MZFS DM0590; MZFS DM0591; MZFS DM0592; MZFS DM0593; MZFS
DM0594; MZFS DM0596; MZFS DM0597; MZFS DM0598; MZFS DM0599;
MZFS DM0600; MZFS DM0601; MZFS DM0602; MZFS DM0603; MZFS
DM0605; MZFS DM0606; MZFS DM0608; MZFS DM0609; MZFS DM0610;
MZFS DM0612; MZFS DM0613; MZFS DM0615; MZFS DM0616; MZFS
DM0620; MZFS DM0621; MZFS DM0622; MZFS DM0623; MZFS DM0624;
MZFS DM0625; MZFS DM0626; MZFS DM0627; MZFS DM0628; MZFS
DM0630; MZFS DM0631; MZFS DM0632; MZFS DM0638; MZFS DM0639;
MZFS DM0642.
Platyrrhinus lineatus. MZFS DM0167; MZFS DM0329; MZFS DM0357;
MZFS DM0629; MZFS DM0640.

