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Única espécie da família Pandionidae, 
apresentando distribuição quase cosmopo-
lita, Pandion haliaetus é considerada é con-
siderada uma ave de rapina de grande por-
te. Com aproximadamente 60 cm, apresen-
ta asas largas e anguladas, com bico e gar-
ras vigorosos. Realiza migração da Améri-
ca do Norte até a Argentina, durante o in-
verno no hemisfério norte (Sick 1997). Vi-
ve sempre associada a grandes extensões 
de água, devido ao hábito basicamente pis-
cívoro, porém, destacam-se alguns regis-
tros de ocasionais capturas de aves e mamí-
feros (Sick 1997, Develey & Endrigo 2005, 
Silveira et al. 2008). Apresenta como estra-
tégia de caça, um vôo parado com rápidas 
batidas de asas, movimento esse conhecido 
como “peneirar”, em seguida pode mergu-
lhar até  um metro de profundidade em bus-
ca da presa.     

No Brasil são mais numerosos entre outu-
bro e fevereiro, onde alguns indivíduos po-
dem ser observados durante todo ano, sendo 
os mesmos provavelmente jovens, ou adul-
tos em descanso reprodutivo, não sendo ob-
servadas até o presente, atividades reprodu-
tivas da espécie no país. Dentre os registros 
no Brasil, a maioria  ocorre na Amazônia e 
na região sul, possivelmente ponto de che-
gada e destino final do percurso migratório 
no país (Sick 1997, Ferguson-Lees & Chris-
tie 2001). No sudeste são encontradas pró-
ximas as grandes espelhos d'água, como a 
Baía de Guanabara e a Bacia de Campos no 
Rio de Janeiro (Pacheco et al. 1996, Sick 
1997), nas represas Billings e Guarapiranga 
e no estuário de Cubatão, em São Paulo (De-
veley & Endrigo 2005, Silva e Silva & 
Olmos 2002). 

partiu e pousou numa árvore seca às margens da cava (Ponto 2, Fi-Resultados e Discussão
gura 2). Neste primeiro trecho, deslocou-se por 380 metros apro-No dia 29 de setembro de 2008, por volta das 11 horas, um indi-
ximadamente.víduo adulto de P. haliaetus (Figura 1) foi observado no Campus 

Depois voou novamente, se deslocando aproximadamente 480 Urbanova da Universidade do Vale do Paraíba, entre os municípi-
metros, pousando numa árvore à do Rio Paraíba do Sul. Nessa ár-os de Jacareí e São José dos Campos, São Paulo. A ave foi avista-
vore permaneceu por volta de 30 min, e alçou vôo em seguida, da “peneirando” sobre uma das cavas inativas de extração de are-
atravessando outra cava de areia na direção do rio Paraíba do Sul, ia existentes no Campus, onde atualmente é realizado um projeto 
desaparecendo do alcance de visão. Em dias subsequentes retor-de criação de peixes confinados em tanques-rede (Ponto 1, Figura 
namos ao local do avistamento, e permanecemos por algumas ho-2). Permaneceu neste movimento por alguns segundos, de onde 
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Figura 1. Indivíduo de Pandion haliaetus registrado na região do Vale do Paraíba, entre os 
municípios de Jacareí e São José dos Campos, São Paulo. Foto Marcelo H. M. Barreiros.

Figura 2. Mapa da área onde Pandion haliaetus foi registrada, com referência aos pontos de deslocamento. Pode-se notar 
a calha do rio Paraíba do Sul, as cavas de areia e as várzeas de rizicultura. Mapa obtido e modificado do Google Earth.
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