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1. INTRODUÇÃO 

 

Com atualmente 1116 espécies amplamente distribuídas pelo mundo (Simmons, 

2005), os quirópteros (ordem Chiroptera) constituem, depois dos roedores, a 

segunda maior ordem na classe dos mamíferos,. Do ponto de vista morfológico e 

ecológico, os morcegos são um grupo único entre os mamíferos por apresentarem 

capacidade de vôo e um complexo sistema de ecolocalização, através do qual se 

orientam no espaço. O Brasil apresenta elevada riqueza na fauna de morcegos, com 

a presença de nove famílias e 165 espécies, sendo que 76 apresentam ocorrência 

confirmada para o estado da Bahia (FARIA et al., 2006; PERACCHI et al., 2006; 

REIS et al., 2007; SBRAGIA & CARDOSO, 2008).   

 

Os morcegos apresentam marcantes variações morfológicas, ecológicas e 

comportamentais. Em relação aos hábitos alimentares, por exemplo, há espécies 

especializadas em consumir insetos, frutos, néctar, pólen, sangue, peixes e 

pequenos vertebrados como roedores, aves, anfíbios e outros morcegos 

(GARDNER, 1977). São responsáveis pelos processos de polinização e dispersão 

de sementes de diversas espécies vegetais na região Neotropical, desempenhando 

um importante papel na manutenção dos ecossistemas. Destaca-se, também, o 

papel ecológico no controle de populações de insetos, o único recurso alimentar da 

maioria das espécies de quirópteros. 

 

Atualmente, sabe-se que um grande número de indivíduos de quirópteros morre por 

colisão em parques eólicos, principalmente, das famílias Vespertilionidae e 

Molossidae, porém a causa das colisões não está totalmente esclarecida (OSBORN 

et al., 1996), uma vez que morcegos são totalmente capazes de se localizar no 

espaço e evitar obstáculos através da ecolocalização. Existem algumas hipóteses a 

respeito da causa das colisões, que incluem: os aerogeradores exerceriam atração 

acústica sobre os morcegos; a turbulência no ar causada pelos aerogeradores 

desorientaria os morcegos; a ecolocalização não seria utilizada durante a migração, 

o que facilitaria as colisões com obstáculos artificiais; as torres atrairiam insetos que, 

por sua vez, atrairiam morcegos; indivíduos migrantes perceberiam as torres como 
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um ponto de descanso na paisagem; indivíduos migrantes confundem as torres com 

árvores de grande porte para as quais se dirigem durante o período de 

acasalamento (AHLÉN, 2003; CRYAN & BROWN, 2007; CRYAN, 2008; CRYAN & 

BARCLAY, 2009). Destas hipóteses, são apoiadas por um maior número de 

evidências as que associam as colisões à migração, uma vez que a maioria das 

espécies que compõem as amostras de mortalidade em parques eólicos são 

migratórias, e os eventos nos quais o número de colisões atinge o máximo ao longo 

do ano coincidem com períodos de migração descritos para as espécies (CRYAN & 

BROWN, 2007). Além disso, há evidências de que o movimento do ar ao redor das 

pás dos aerogeradores causa uma diferença de pressão repentina capaz de 

danificar o sistema respiratório dos quirópteros, provocando a morte dos indivíduos 

por barotrauma (BAERWALD et al., 2008). 

 

Recentemente, um grande volume de publicações tem sido dedicado a discutir o 

impacto de usinas eólicas sobre quirópteros, abordando assuntos relacionados a 

métodos de avaliação de mortalidade, causas das colisões e estratégias de redução 

de impacto (AMORIM, 2009; ARNETT, 2006; ARNETT et al., 2008; BAERWALD, 

2008; BAERWALD et al., 2008; BAERWALD & BARCLAY, 2009; BAERWALD et al., 

2009; BARCLAY et al., 2007; CALIFORNIA ENERGY COMMISSION, 2007; COHN, 

2008; CRYAN & BROWN, 2007; CRYAN, 2008; CRYAN & BARCLAY, 2009; 

CURRY, 2009; HORN et al., 2008; HULL & MUIR, 2010; JAIN et al., 2011; KUNZ et 

al., 2007a; KUNZ et al., 2007b; KUVLESKY et al., 2007; LONG et al., 2010; 

NICHOLLS & RACEY, 2007; NICHOLLS & RACEY, 2009; PIORKOWSKI & 

O'CONNELL, 2010; RYDELL et al., 2010a; RYDELL et al., 2010b; TELLERIA, 2009). 

 

No Brasil, o uso comercial de energia eólica é ainda incipiente e provém de 

empreendimentos de pequeno porte instalados, principalmente, na região nordeste, 

além de usinas isoladas em outros pontos do país, em operação principalmente 

depois de 2000. Contudo, o uso de energia eólica está atualmente em expansão e o 

Brasil se encontra em processo de licenciamento de uma série de novos parques, 

principalmente nas regiões nordeste e sul do país.  
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O Parque Eólico Desenvix encontra-se em processo de instalação na porção centro-

norte do estado da Bahia, no município de Brotas de Macaúbas, nordeste do Brasil. 

A região do empreendimento está localizada na Chapada Diamantina, nos domínios 

do bioma Caatinga (IBGE, 2004). O presente monitoramento justifica-se pela 

necessidade de uma avaliação da área direta de instalação e arredores do Parque 

Eólico Desenvix quanto à assembléia de quirópteros e os riscos potenciais 

envolvendo este grupo de mamíferos. Os objetivos gerais e específicos do presente 

monitoramento são apresentados a seguir.    

 

Objetivos Gerais 

Obter dados a respeito da diversidade e distribuição espacial da fauna de 

quirópteros nas áreas de influência direta e indireta do Parque Eólico Desenvix, 

município de Brotas de Macaúbas (BA), que possibilitem uma avaliação de impacto 

ambiental representado pela instalação do empreendimento.  

 

Objetivos Específicos 

1. Estimar a riqueza de espécies de quirópteros (Mammalia, Chiroptera) da região 

de instalação do empreendimento Parque Eólico Desenvix, município de Brotas 

de Macaúbas (BA). 

2. Realizar inventário para obter dados sobre riqueza e abundância local de 

quirópteros na área direta e no entorno do parque eólico, nas diferentes 

estações do ano. 

3. Avaliar a existência e distribuição espacial de hábitats, ou elementos da 

paisagem, fundamentais para a manutenção de quirópteros, principalmente no 

que diz respeito à disponibilidade de abrigos e alimento, na área direta do 

empreendimento e seus arredores. 

4. Fornecer uma avaliação sobre a atividade de quirópteros em diferentes pontos 

da área direta do empreendimento que representam diferentes tipos de hábitats. 

5. Verificar os tipos de abrigos utilizados por cada espécie. 

6. Obter dados sobre o tamanho das colônias de diferentes espécies de 

quirópteros. 
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7. Elaborar uma análise dos riscos potenciais para a fauna de quirópteros que a 

operação do Parque Eólico Desenvix pode representar. 

 

O presente relatório contém a apresentação, metodologia e discussão dos 

resultados obtidos na execução da Quarta Campanha de Monitoramento das 

Espécies de Avifauna, realizada no período de 14 a 21 de maio de 2011. 

 

As campanhas de Monitoramento dos Morcegos (Quiropterofauna) estão sendo 

realizadas com frequência bimestral (Quadro 1 ), recebendo atenção especial, 

avaliando as populações destes animais com a finalidade de compreender e 

minimizar os impactos que por ventura venham a ser causados pelo Parque Eólico 

da DESENVIX, além de gerar dados para subsidiar futuros programas de cunho 

conservacionista para o grupo zoológico em questão.  

 

Quadro 1: Cronograma do Monitoramento de Morcegos 
Campanha 1 2 3 4 
Morcegos 

(Quiropterofauna) 
Novembro 2010 Janeiro 2011 Março 2011 Maio 2011 
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2. MÉTODOS 

 

Captura com redes de neblina ao acaso em áreas pote nciais  

 

O método de captura com redes de neblina ao acaso em áreas potenciais foi 

utilizado com os seguintes objetivos: 1. detectar a presença de espécies de 

quirópteros em áreas potenciais na área diretamente afetada (ADA) do  

empreendimento; 2. verificar a abundância de diferentes espécies e famílias no geral 

e nos diferentes tipos de hábitat do parque; 3. verificar os tipos de hábitat e zonas de 

forrageio mais freqüentemente utilizados por cada espécie na região; e 4. obter 

dados biológicos dos exemplares de quirópteros capturados. Além disso, este 

método é complementar ao método de localização de colônias (descrito na próxima 

seção) para o levantamento de espécies na região do complexo eólico, pois 

aumenta a probabilidade de capturar espécies de quirópteros que não formam 

colônias ou formam colônias de difícil localização. 

 

Foram realizadas noites de amostragem com redes de neblina ao acaso em três 

pontos localizados na área diretamente afetada (ADA) do Parque Eólico Desenvix, 

os pontos G1, G2 e G3 (Tabela 1 ; Mapa em Anexo). Os tipos de hábitat de interesse 

para quirópteros predominantes na região são áreas relativamente abertas com 

árvores de pequeno porte e arbustos esparsos, e bordas de fragmentos de 

vegetação. Os pontos de amostragem foram selecionados de forma a abranger 

estes tipos de hábitat (Tabela 1 ).  

 

Foram realizadas, no total, quatro noites de amostragem, sendo duas no ponto G2, 

uma no ponto G1 e uma no ponto G3. Em cada noite de amostragem, foram 

armadas nove redes de neblina, sendo de seis redes de 12 X 3 metros e três de 9 X 

3 metros. As redes foram abertas logo após o pôr-do-sol, às 17h 30min, e 

permaneceram abertas até as 23h 30min, totalizando seis horas de exposição.  

 

Além destes pontos, foi realizada uma noite de amostragem com redes de neblina 

ao acaso em uma área potencial, RN1, em uma trilha em meio à vegetação 
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arbustiva nas proximidades de paredes rochosas que formam a serra onde está 

localizado o Parque Eólico Desenvix (Tabela 1 ). Neste ponto, foram armadas cinco 

redes de neblina de 12 X 3 metros, que permaneceram expostas durante seis horas, 

desde o pôr-do-sol ás 17h 30min.  

 

No total, o esforço amostral realizado com a utilização de redes de neblina foi de 

8208 h.m2. O cálculo foi realizado de acordo com o sugerido por Straube & Bianconi 

(2002), utilizando-se a unidade h.m2, ou seja, multiplicando-se os seguintes fatores: 

a área de cada rede (altura x comprimento), o número de horas de exposição, o 

número de redes e o número de noites de amostragem. 

 

Em cada noite de amostragem, foi registrado o número total de espécies capturadas 

e o número de indivíduos de cada espécie. Para cada morcego capturado, foram 

obtidos os seguintes dados biológicos: sexo, idade, estágio reprodutivo, tamanho do 

antebraço (mm) e massa (g). No caso de dúvida sobre a identificação da espécie 

capturada, o exemplar foi coletado, fixado em formol 10% e conservado em álcool 

70%, para posterior análise em laboratório e confirmação da identificação 

taxonômica. Os exemplares coletados serão posteriormente tombados em coleção 

científica. Nos demais casos, foi realizada a soltura dos morcegos logo após as 

medições, no mesmo local da captura. 

 

Tabela 1: Localização, coordenadas geográficas e de scrição do tipo de hábitat dos pontos 
amostrados com redes de neblina para a captura de q uirópteros, na área diretamente afetada 

(ADA) do Parque Eólico Desenvix, município de Brota s de Macaúbas (BA) 
Ponto Coordenadas Descrição do Hábitat 

G1 

(Figura 1) 

23L 0789615 / 8634714 Trilha entre fragmento denso e contínuo de vegetação 

arbórea. 

G2 

(Figura 2) 

23L 0792706 / 8636784 Borda de fragmentos descontínuos de vegetação, em 

área aberta com árvores e arbustos esparsos. 

G3 

(Figura 3) 

23L 0789307 / 8648824 Borda de fragmentos contínuos de vegetação arbórea 

em área relativamente fechada. 

RN1 

(Figura 4) 

23L 0789021 / 8634458 Trilha entre vegetação arbustiva, nas proximidades de 

paredes rochosas.  
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Figura 1: Ponto G1, localizado em uma trilha em fra gmento denso e 

contínuo de vegetação arbórea de caatinga, onde for am armadas redes 
de neblina para captura de quirópteros em áreas pot enciais, na ADA do 

Parque Eólico Desenvix, Brotas de Macaúbas (BA) 
 

 
Figura 2: Ponto G2, localizado em borda de fragment os descontínuos 
de vegetação em área aberta, onde foram armadas red es de neblina 
para captura de quirópteros em áreas potenciais, na  ADA do Parque 

Eólico Desenvix, Brotas de Macaúbas (BA). 
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Figura 3: Ponto G3, localizado em borda de fragment os contínuos de 

vegetação arbórea em área relativamente fechada, on de foram armadas 
redes de neblina para captura de quirópteros em áre as potenciais, na 

ADA do Parque Eólico Desenvix, Brotas de Macaúbas ( BA). 
 

 

 
Figura 4: Ponto RN1, localizado em uma trilha entre  vegetação 

arbustiva nas proximidades de paredes rochosas, ond e foram armadas 
redes de neblina para captura de quirópteros em áre as potenciais, na 

ADA do Parque Eólico Desenvix, Brotas de Macaúbas ( BA). 
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Localização de colônias de quirópteros 

 

O método da localização de colônias de quirópteros tem como objetivos: 1. detectar 

a presença de espécies gregárias de quirópteros nas áreas direta e indireta do 

empreendimento; 2. verificar a abundância de diferentes espécies e famílias no geral 

e em diferentes áreas do parque e seu entorno; 3. verificar os tipos de abrigo e tipos 

de hábitat mais freqüentemente utilizados por cada espécie na região. A utilização 

deste método é especialmente importante porque aumenta a chance de capturar 

morcegos insetívoros, espécies mais atingidas por parques eólicos, que costumam 

ser subamostradas com a utilização de redes de neblina em áreas potenciais, devido 

à maior altura de vôo e eficiência do sistema de ecolocalização.   

 

Primeiramente, foram realizadas entrevistas com proprietários, funcionários e 

moradores locais da área de influência direta e entorno do Parque Eólico Desenvix 

sobre a presença de colônias de morcegos na região. Além disso, foram verificados 

abrigos potenciais para morcegos em diversos pontos distribuídos ao longo da área 

de instalação e arredores do empreendimento. Abrigos potenciais para quirópteros 

incluem construções humanas como casas, galpões, postes e pontes, assim como 

abrigos naturais em ocos, cascas e folhas de árvores e arbustos, furnas entre 

pedras, cavernas e formações rochosas em geral. A presença de colônias em um 

abrigo potencial é confirmada quando quirópteros são observados diretamente no 

abrigo, ou através da localização de vestígios como fezes e odor característico. 

 

Nas colônias localizadas, foram realizadas capturas com redes de neblina armadas 

na rota de saída do abrigo. Foi anotada a descrição do abrigo diurno, as 

coordenadas geográficas e a(s) espécie(s) presente(s). Cada morcego capturado foi 

observado para obtenção dos seguintes dados: sexo, idade, estágio reprodutivo, 

medida do comprimento do antebraço (mm) e massa (g). Os indivíduos foram soltos 

no mesmo local da captura. Em caso de captura de quirópteros cuja identificação 

taxonômica só é possível através da coleta e observação em laboratório, o indivíduo 

foi morto por inalação de éter, fixado em formol 10%, conservado em álcool 70%, e 

posteriormente tombado em coleção científica.   
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3. RESULTADOS 

 

Capturas com redes de neblina ao acaso em áreas pot enciais 

 

Foram realizadas capturas de oito indivíduos de quirópteros, sendo duas na noite de 

amostragem realizada no ponto G1 (Tabela 2 ), quatro na primeira noite de 

amostragem realizada no ponto G2 (Tabela 2 ) e duas na área RN1 (Tabela 4 ). No 

ponto G3, assim como na segunda noite de amostragem realizada no ponto G2, não 

foram realizadas capturas de quirópteros.  

 

No total, foram registradas três espécies pertencentes à família Phyllostomidae: 

Carollia perspicillata (Figura 5 ), Desmodus rotundus (Figura 6 ) e Lonchophylla 

mordax (Figura 7 ). A espécie Carollia perspicillata foi registrada para as três áreas 

onde houve capturas de quirópteros (G1, G2 e RN1), enquanto Desmodus rotundus 

foi registrado apenas para o ponto G1e Lonchophylla mordax apenas para o RN1. 

Carollia perspicillata foi a espécie mais abundante, correspondendo a seis das oito 

capturas (75% do total). Foram encontradas fêmeas lactantes de Carollia 

perspicillata e Lonchophylla mordax (Tabelas 3 e 4 ).   

 

Tabela 2: Dados biológicos dos exemplares de quiróp teros capturados com redes de neblina 
ao acaso em área (G1), em 15/05/2011, na área diret amente afetada (ADA) do Parque Eólico 

Desenvix, Brotas de Macaúbas (BA) 

Espécie Sexo Idade 
Estágio Reprodutivo Antebraço 

(mm) 

Peso 

(g) 

Família Phyllostomidae      

Carollia perspicillata ♂ adulto não escrotado 43,51 19,0 

Desmodus rotundus ♀ adulta não grávida / não lactante 65,12 31,0 
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Tabela 3: Dados biológicos dos exemplares de quiróp teros capturados com redes de neblina 
ao acaso em área (G2), em 15/05/2011, na área diret amente afetada (ADA) do Parque Eólico 

Desenvix, Brotas de Macaúbas (BA) 

Espécie Sexo Idade 
Estágio Reprodutivo Antebraço 

(mm) 

Peso 

(g) 

Família Phyllostomidae      

Carollia perspicillata ♂ adulto não escrotado 43,84 17,0 

 ♂ adulto não escrotado 42,14 16,0 

 ♀ adulta não grávida / lactante 42,99 18,5 

 ♀ adulta não grávida / lactante 40,54 19,0 

 

 

Tabela 4: Dados biológicos dos exemplares de quiróp teros capturados com redes de neblina 
ao acaso em área de lapa, em 15/05/2011, na área di retamente afetada (ADA) do Parque Eólico 

Desenvix, Brotas de Macaúbas (BA) 

Espécie Sexo Idade 
Estágio Reprodutivo Antebraço 

(mm) 

Peso 

(g) 

Família Phyllostomidae      

Carollia perspicillata ♂ adulto não escrotado 43,63 18,0 

Lonchophylla mordax ♀ adulta não grávida / lactante 38,08 10,5 

 

 

 
Figura 5: Exemplar de Carollia perspicillata  (família Phyllostomidae) 

capturado na área diretamente afetada (ADA) do Parq ue Eólico 
Desenvix, Brotas de Macaúbas (BA), em maio de 2011 



  
 
 

  16 

 
Figura 6: Exemplar de Desmodus rotundus  (família Phyllostomidae) 

capturado na área diretamente afetada (ADA) do Parq ue Eólico 
Desenvix, Brotas de Macaúbas (BA), em maio de 2011 

 

 

 
Figura 7: Exemplar de Lonchophylla mordax  (família Phyllostomidae) 

capturado na área diretamente afetada (ADA) do Parq ue Eólico 
Desenvix, Brotas de Macaúbas (BA), em maio de 2011 
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Localização de colônias de quirópteros 

 

Foram localizadas duas colônias de quirópteros na área de influência indireta (AII) 

do Parque Eólico Desenvix, em pequenas cavernas situadas no entorno dos limites 

do empreendimento (Tabela 5 ). As colônias foram localizadas através de entrevistas 

com trabalhadores e moradores de Brotas de Macaúbas, e a presença de 

quirópteros nos abrigos foi confirmada através da observação direta dos indivíduos 

durante o dia. 

   

A Lapa dos Tapuios (Figura 8 ) é uma formação rochosa de pequeno porte, em cujas 

cavidades encontra-se alojada uma colônia de Furipterus horrens (Família 

Furipteridae) (Figura 9 ) composta por cinco indivíduos, sendo que um foi capturado 

para obtenção dos dados biológicos (Tabela 6 ; Figura 10 ).  

 

A Lapa do Sumidouro (Figura 11 ) é uma formação rochosa que apresenta uma 

grande área coberta e uma cavidade de pequeno porte, utilizada como abrigo diurno 

por uma colônia de Micronycteris megalotis (Figura 12 ). Nesta colônia, foram 

capturados cinco indivíduos (Tabela 6 ). 

 

Tabela 5: Colônias de quirópteros localizadas na ár ea de influência indireta do Parque Eólico 
Desenvix, Brotas de Macaúbas (BA), em maio de 2011  

Ponto Local Coordenadas Espécie 
Nº de 

Indivíduos 

LC1*  Lapa dos Tapuios 23L 0785703 / 8650118 Furipterus horrens 5 

LC2* Lapa do Sumidouro 23L 0796000 / 8631972 Phyllostominae mínimo 5 

* Ver Mapa de Localização Diagnóstico de Quirópteros. 
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Tabela 6: Dados biológicos dos exemplares de quiróp teros capturados em abrigo diurnos 
localizados em formações rochosas na área indireta do Parque Eólico Desenvix, Brotas de 

Macaúbas (BA) 

Espécie Sexo Idade 
Estágio Reprodutivo Antebraço 

(mm) 

Peso 

(g) 

Família Furipteridae      

Furipterus horrens ♂ adulto não escrotado 35,16 3,0 

Família Phyllostomidae       

Micronycteris megalotis ♂ adulto escrotado 36,18 7,0 

 ♀ adulta não grávida / não lactante 35,96 7,0 

 ♂ adulto escrotado 35,27 7,0 

 ♀ adulta não grávida / não lactante 35,94 7,5 

 ♂ adulto escrotado 35,64 7,0 

 

 

 
Figura 8: Lapa dos Tapuios, utilizada como abrigo d iurno por uma 

colônia de Furipterus horrens  (Família Furipteridae), na área de 
influência indireta do Parque Eólico Desenvix, Brot as de Macaúbas 

(BA) 
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Figura 9: Colônia de Furipterus horrens  (família Phyllostomidae) 

localizada na área de influência indireta (AII) do Parque Eólico 
Desenvix, Brotas de Macaúbas (BA), em maio de 2011 

 

 

 
Figura 10: Exemplar de Furipterus horrens  (família Phyllostomidae) 

capturado na área de influência indireta (AII) do P arque Eólico 
Desenvix, Brotas de Macaúbas (BA), em maio de 2011 
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Figura 11: Lapa do Sumidouro, utilizada como abrigo  diurno por uma 
colônia de Micronycteris megalotis  (Família Phyllostomidae), na área 

de influência indireta do Parque Eólico Desenvix, B rotas de Macaúbas 
(BA) 

 

 

 
Figura 12: Exemplar de Micronycteris megalotis  (família 

Phyllostomidae) capturado na área de influência ind ireta (AII) do 
Parque Eólico Desenvix, Brotas de Macaúbas (BA), em  maio de 2011 

  



  
 
 

  21 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente campanha, foram registradas cinco diferentes espécies pertencentes a 

duas famílias de quirópteros. Foram capturadas quatro espécies de quirópteros da 

família Phyllostomidae, representantes de quatro diferentes subfamílias e hábitos 

alimentares: Carollia perspicillata (subfamília Carolliinae), de hábito alimentar 

primariamente frugívoro, Desmodus rotundus (subfamília Desmodontinae), 

exclusivamente hematófago, Lonchophylla mordax (subfamília Glossophaginae), de 

dieta primariamente nectarívora/polinívora e Micronycteris megalotis (subfamília 

Phyllostominae) de hábito insetívoro. Além disso, foi capturada a espécie Furipterus 

horrens, família Furipteridae, que apresenta hábito alimentar exclusivamente 

insetívoro (REIS et al., 2007). 

 

Todas as espécies registradas na presente campanha apresentam ampla 

distribuição geográfica que inclui a América do Sul e, no caso de Carollia 

perspicillata e Desmodus rotundus, com ocorrência também para a América Central 

(SIMMONS, 2005), e se encontram fora de perigo de acordo com o Livro Vermelho 

da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MACHADO et al., 2008). Das cinco 

espécies registradas, Furipterus horrens representa a espécie com maior risco de 

ser afetada pela instalação do Parque Eólico Desenvix, uma vez que as espécies 

que sofrem colisão com aerogeradores apresentam hábito alimentar insetívoro como 

característica em comum (ARNETT et al., 2008). Contudo, como não há dados 

disponíveis sobre o impacto de parques eólicos nas regiões tropicais da América 

Latina, o monitoramento da mortalidade de quirópteros na área do Parque Eólico 

Desenvix é de extrema importância para a elucidação dos padrões de mortalidade 

no nordeste do Brasil.  
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6. ANEXOS 

 

6.1 ANEXO I: MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS AMOSTRAI S  
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