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Registro documentado do comportamento 
de um casal e filhote de Harpyhaliaetus coronatus 

A Águia-cinzenta (Harpyhaliaetus coronatus) é um acipitrídeo de 
porte grande (aproximadamente 75cm) de asas largas e um topete nem 
sempre visível. Espécie meridional, que possui uma ampla área de 
distribuição, habitando da Argentina à Bolívia e o Brasil extra-
amazônico (Sick, 1997). É mais comumente encontrada no Brasil 
central, pois prefere ambientes abertos (Ferguson-Lees & Christie, 
2001).

Atualmente possui status de vulnerável pela IUCN (BirdLife, 2008), 
no Brasil é considerada vulnerável (Machado el al., 2005) e no estado de 
São Paulo é Criticamente Ameaçada (São Paulo, 1998).

Nos últimos 20 anos, poucos registros foram feitos no estado de São 
Paulo: Via Dom Pedro I, perto da Serra da Mantiqueira em 1984 (Willis 
& Oniki, 2003), Parque Nacional da Bocaina em 1988, Bananal em 
1989, Pontal em 1991 (Collar et al., 1992) e na Estação Ecológica de 
Itirapina em 2005 e 2006 (Granzinolli et al., 2006).

O Vale do Paraíba situa-se entre a Serra do Mar e a Serra da 
Mantiqueira. Originalmente era coberto, quase que totalmente por Mata 
Atlântica com algumas parcelas de Cerrado, localizadas na região de São 
José dos Campos (Matsumoto & Bittencourt, 2001).

Durante toda a História, o Vale do Paraíba sofreu muitas alterações 
em sua fitofisionomia devido ao extrativismo, monoculturas e mais 
recentemente à implementação de pastagens para criação bovina, 
causando um grande impacto na fauna e flora.

No dia 10 de Abril de 2008, às 8h e 15min foi registrado um indivíduo 
adulto de Harpyhaliaetus coronatus na Fazenda Sant´ana do Rio Abaixo 
(23º15'01.33”S 45º59'11.39”O), no município de Jacareí, SP. Estava em 
uma árvore seca a 6m de altura. Com a aproximação passou a emitir um 
fino e longo assobio, permanecendo no poleiro.

Oito dias após o primeiro avistamento, às 9h e 20min próximo ao 
mesmo local, foram registrados dois indivíduos adultos, provavelmente 
um casal e um imaturo. Um indivíduo estava pousado a 7m do chão em 
uma árvore seca e os outros dois indivíduos encontravam-se pousados 
em palmeiras, sendo avistados após voarem, com a aproximação.

No dia 21 de Abril, às 10h e 20min o casal e o imaturo foram 
registrados e gravados com auxílio de um microfone direcional Yoga e 
um gravador digital Panasonic Rs-Us450. Os indivíduos estavam em 
árvores separadas 50m entre si. Os adultos no  topo de árvores secas, e o 
imaturo menos visível, em um local mais baixo em uma árvore mais 
densa, possivelmente por proteção, sendo avistado somente após ter 
vocalizado, com 3 finos e curtos assobios. Após o vôo do filhote, os 
adultos também se dirigiram em sua direção, sendo que um, ao pousar, 
expulsou da árvore um individuo de Milvago chimachima. Cinco dias 
após a gravação, o imaturo foi visto, pela primeira vez sem a companhia 
dos pais, voando juntamente com urubus (Coragyps atratus), 
permanecendo por um tempo e depois desaparecendo.

No dia 12 de maio os três indivíduos foram registrados dentro dos 
limites da Universidade do Vale do Paraíba, às 14h e 47min, pousados em 
uma torre de alta tensão, a cerca de 30m do solo, permanecendo ali por 30 
minutos e depois voando na direção da mata. No dia seguinte, às 8h e 
30min, os dois adultos, também nos limites da Universidade do Vale do 
Paraíva (UNIVAP), estavam utilizando técnicas de caça, voando baixo, 
próximos à pastagem e pousando em árvores baixas, porém não foi 
observado sucesso na captura de presas, uma vez que depois de 20 
minutos, os indivíduos alcançaram uma térmica e se deslocaram para 
fora do alcance de visão.

Duas semanas se passaram, até que em uma manhã de céu aberto, por 
volta das 11h, o imaturo foi avistado, novamente sem a companhia dos 
pais, voando juntamente com C. atratus. E no dia 2 de Junho, às 12h e 

22

no Vale do Paraíba do Sul, Estado de São Paulo

03min, na mesma árvore onde ocorreu o primeiro registro do individuo 
adulto, o imaturo pousou em um galho seco , e dali um Caracara plancus 
se dispersou em seguida. O imaturo permaneceu por 6 minutos e depois 
voou, parando em uma árvore seca, a 3m do solo, deixando que nós nos 
aproximássemos para poder fotografá-lo melhor. Logo depois partiu e 
pousou bem longe, no solo, sendo possível a observação somente por meio 
de binóculo.

Na data de seis de junho os três indivíduos foram registrado à beira da 
Represa do Jaguari (23º11'31.96'S 46º01'22.79''O), que fica a cerca de 
15km do local do primeiro avistamento, sendo observados por 25 minutos, 
onde os adultos realizavam vôos curtos, parando em árvores próximas, 
sempre olhando para o solo, provavelmente procurando presas. Depois 
voaram para trás de um morro, com filhote seguindo-os após chamados 
contínuos dos pais.

Agora estão sendo feitas buscas na área para tentar encontrar um 
possível ninho que a espécie deva ter no local. No entanto como as espécies 
de grandes Falconiformes não costumam nidificar todos os anos por que os 
filhotes podem permanecer com os pais durante anos (Ferguson-Lees & 
Christie, 2001), o encontro desse ninho pode não ser possível. Além disso, 
como não se sabe quando o filhote nasceu, a procura do ninho se torna mais 
difícil, uma vez também que essa espécie requer uma grande área para 
poder nidificar.
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