
 

O QUE COMEM AS CORUJAS? 
 
Resumo: Você sabe o que comem as corujas? Venha descobrir conosco em uma             
investigação das pelotas, o material seco regurgitado por esses animais após a digestão. A              
atividade será conduzida por cientistas do Instituto Butantan que estudam as corujas e             
outras aves que vivem no parque. 
 
Público: Crianças maiores de 5 anos.  
 
Capacidade: 20 pessoas na Casa do Horto. 
 
Exigências: Nenhuma. 
 
Duração: 1 hora. 
 
Local: Casa do Horto 
 
Objetivos:  

- Familiarizar os participantes com os conceitos de predação e cadeia alimentar 
- Disseminar informações sobre corujas 
- Formulação de questões e elaboração de respostas com base em evidências 
- Tornar o processo científico algo lúdico e natural 

 
Materiais:  

- Luvas e máscaras de procedimento 
- Pinças 
- Palitos de churrasco 
- Lápis 
- Borracha 
- Folhas de anotação 
- Lupas 
- Placas de Petri ou pratos de apoio 
- Pelotas de corujas 

- As pelotas passam por um processo de desinfecção que consiste em           
deixá-las no forno a 175 ºC, por cerca de quarenta minutos, envoltas em             
papel alumínio. 
  

 
Acolhimento (quinze minutos): 
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- Apresentação dos monitores 
- Breve apresentação do IBu: Órgão da Secretaria de Saúde, que realiza pesquisas            

na área da saúde pública, sendo responsável por mais de 93% do total de soros e                
vacinas produzidas no Brasil. Entre as vacinas, podemos citar como mais           
importantes: vacina contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, influenza sazonal          
e H1N1. Entre os soros, os que são utilizados no tratamento de picadas de              
serpentes peçonhentas, escorpiões e aranhas. 

- Começar perguntando aos participantes quais deles já ouviram falar das corujas. 
- Comentar que existem vários e vários tipos diferentes de corujas. Só no Brasil,             

temos 23 tipos (espécies) diferentes.  
- Introduzir a idéia de que alguns animais são predadores (alimentam-se de outros            

animais), outros são presas (são alimento de outros animais).  
- Exemplos de predadores: dinossauros, lobos, leões, tigres, gaviões.  
- Exemplos de presas: girafas, veados, capivaras, besouros.  

- Perguntar a que horas as crianças imaginam que as corujas dormem. É provável             
que a maior parte das crianças imagine que as corujas são animais noturnos. Neste              
ponto, o monitor deve desconstruir, de forma lúdica, esta idéia, contando que            
algumas corujas podem ser mais ativas de dia, como a coruja-buraqueira. 

  
 
Desenvolvimento (quarenta minutos a uma hora): 
 

- Perguntar para as crianças o que elas imaginam que as corujas comem. Pedir que              
elas citem alguns exemplos livremente.  

- Contar que as corujas, assim como os gatinhos, não conseguem digerir tudo o que              
elas comem (possibilidade de interação: “alguém já viu um gatinho que vomita uma             
bola de pêlos?”). A parte mais dura e difícil de digerir elas devolvem para o ambiente                
na forma de pequenas bolinhas secas, que chamamos de pelotas.  

- Início da distribuição do material. 
- Então vamos lá. Cada um de vocês tem luvas e máscaras, certo? Vamos usar estes               

equipamentos pois sempre que entramos em contato com coisas que vem de outros             
animais temos que nos proteger muito. Imagina se pegássemos uma gripe de            
dinossauros? Não tínhamos a menor chance.  

- Os voluntários vestem as luvas e a máscara para demonstração, e pedem que os              
pais ajudem as crianças. 

- Agora vocês vão receber um pacotinho de alumínio, pequenas placas de plástico -             
que chamamos de placas de Petri - pinças, palitinhos de churrasco - às vezes os               
cientistas precisam improvisar - e lupas.  
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- Vocês podem abrir os pacotinhos com cuidado e ir soltando as pelotas com as              

mãos. Se olharem bem de perto, irão ver que dentro dela tem um monte de               
coisinhas curiosas. Conforme vocês forem achando coisas, podem ir compartilhando          
com a mesa de vocês e pedindo ajuda dos monitores para identificar o que              
encontrarem. 

- Deixaremos disponíveis nas mesas várias coisas que vocês podem consultar para           
identificar o que acharem. Aos poucos a gente vai explorando esse material junto,             
porque não quero dar nenhuma dica para vocês. *nervous laughs* 

- Por último, vocês vão receber uma folha com partes de coisas que vocês podem              
encontrar. Para aqueles que acham que matemática não serve para nada, cientistas            
são muito craques de contar as coisas do mundo. Sugerimos que vocês vão             
contando o que forem encontrando, daí no final teremos a resposta para a nossa              
pergunta. 

 
Observação: se houver muitas crianças, podemos dividi-las em duas mesas. Cada           

monitor fica em uma mesa e vai anotando o que as crianças forem encontrando e               
ajudando-as a identificar ossos, exoesqueleto e tudo o mais. 
 
Encerramento (dez minutos):  
 

- Retomar tudo o que foi feito (isso é importante para dar uma sensação de que algo                
foi realmente feito).  

- Concluir pedindo para as crianças responderem, então, se elas acham que corujas            
são predadores ou presas.  

- Agradecer a presença de todos, principalmente das crianças. 
- Distribuir o questionário de avaliação. 

 
 
Referencial teórico:  
 
1) Coruja Suindara - Tyto furcata 
 
2) Coruja-buraqueira - Athene cunicularia 
 

- É uma coruja relativamente pequena (tem de 19 a 26 cm), de hábitos diurnos. 
- Ocorre no Oeste dos Estados Unidos, até a fronteira com o Canadá, e na América               

do Sul (menos comum na região Andina) até a Terra do Fogo. 
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- Ocupa regiões abertas, com vegetação arbustiva e árvores mais altas isoladas.           

Pode conviver com algum nível de ocupação humana (campos de golfe, aeroportos,            
plantações).  

- Se alimenta de insetos, aranhas, escorpiões, pequenos mamíferos de até 200 g,            
anfíbios, répteis e eventualmente pequenas aves.  

- É territorial, às vezes pode fazer ninhos em colônias de vários casais.  
- Seus ninhos são buracos no chão que podem ser cavados por mamíferos ou pelas              

próprias corujas.  
- A abertura dos ninhos é geralmente rodeada por vegetação rasteira.  
- Os ninhos podem ter até três metros de profundidade. 
- As corujas-buraqueiras coletam fezes de bovinos para distribuir pela entrada do            

ninho, como uma forma de repelir outros mamíferos e de atrair besouros que se alimentam               
deste material. 

- Os filhotes deixam os ninhos com cerca de 45 dias. 
- São geralmente monogâmicas e vivem por cerca de oito anos.  
- Principal ameaça a estas espécies: uso de pesticidas.  

 
3) As pelotas 
 

As corujas ingerem presas pequenas inteiras e dilaceram as presas maiores antes            
de ingerí-las. O alimento passa pelo esôfago e segue para o estômago, que é dividido em                
dois: proventrículo e ventrículo. No proventrículo, o alimento sofre digestão química. Em            
seguida, o conteúdo passa ao ventrículo, onde ocorre a fase de moagem e digestão              
mecânica. A porção final do ventrículo tem diâmetro menor e impede a passagem de ossos               
e outros componentes não digeridos (restos de quitina e pelos). Este material que não é               
digerido após a passagem pelo proventrículo e pelo ventrículo é regurgitado após cada             
alimentação na forma de pelotas.  

O material contido nas pelotas é utilizado amplamente para estudo das corujas.            
Após a coleta em campo, ele é separado e classificado de acordo com os restos de presas                 
observados. É possível, com isto, estabelecer área de vida, composição da dieta e posição              
em redes tróficas destes animais.  

As crianças podem perguntar se as corujas comem terra e pedras, porque realmente             
nas pelotas esse tipo de material pode ser encontrado. A resposta para essa pergunta é               
dizer que na natureza as coisas não são tão separadas assim, não existem um prato e                
talheres onde os animais podem comer, então é normal encontrar restos de outras coisas.              
Além disso, a gente supõe que algumas aves comem pedras propositalmente para auxiliar             
na quebra dos alimentos, já que elas não tem dentes. 
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“O conteúdo aqui abordado tem por finalidade dar subsídio teórico para o educador durante              
a execução da atividade. Não se pretende que todo o conteúdo aqui descrito seja              
explanado para o visitante. Deverá ser observada e explorada a manifestação de interesse             
e o conhecimento prévio que cada visitante apresenta durante a aplicação da atividade”. 
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