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O gavião-asa-de-telha, Parabuteo uni-
cinctus (Accipitriformes: Accipitridae) 
possui distribuição extensa, ocorrendo do 
sul da América do Norte até o sul da Ar-
gentina e Chile (Bierregard & Boesman 
2013). Para o Brasil, Pacheco (1994) 
compilou registros para a maioria dos es-
tados fora da Amazônia, sendo resumidos 
em Sick (1997) como ocorrente no Brasil 
oriental, meridional e central.

No estado de São Paulo, foi regis-
trado pela primeira vez por João Zech 
no município de Piquete (coordenada 
da área urbana do município: 22°36’S, 
45°11’W) no ano de 1897. Esse exem-
plar, um jovem não sexado (Pinto 1938), 
está atualmente depositado no Museu de 
Zoologia da Universidade de São Paulo 
[MZUSP-2395] (Figura 1). Zech foi contratado para trabalhar 
como “naturalista viajante” no então Museu Paulista em 1895, 
conforme noticiado no jornal “Diario Official” de 10 de agosto 
de 1895. Na época, o referido museu era dirigido pelo alemão 
Hermann von Ihering, que ressaltou a importância de Zech na 
abertura do 2° volume da Revista do Museu Paulista de 1896: 
“Entre as expedições que muito contribuíram para aumentar 
as colecções do Museu merecem menção especial (...) a do Sr, 
João Zech ao Piquete à Serra da Mantiqueira.”

O exemplar de P. unicinctus coletado por Zech passou a ser 
o primeiro e único registro para o estado de São Paulo até a 
publicação por Grahan (1986) sobre “Aves da Reserva Esta-
dual da Cantareira”, com dois registros para o mês de outubro 
de 1985 (apud. Develey & Argel-de-Oliveira 1996). Em 1992, 
Grahan cita em outra publicação (vide Silva e Silva & Olmos 
1997) ter observado um casal e, posteriormente, outro indiví-
duo no Parque Estadual da Cantareira, também em outubro de 
1985. Esse segundo registro apresentado em 1992 parece ser 
uma provável atualização do próprio autor com um registro 
adicional, porém, sem data informada.

Os registros de Grahan não foram, no entanto, compilados 
por Willis & Oniki (1993), sendo P. unicinctus considerado 
por esses autores como espécie desaparecida para o estado de 
São Paulo. Desde então novos registros foram surgindo, tanto 

no interior (Pacheco 1994), como no litoral do estado (Develey 
& Argel-de-Oliveira 1996, Silva e Silva & Olmos 1996), sen-
do nessa última região uma espécie residente e comum (Silva 
e Silva & Olmos 1996). No geral, esse gavião é considerado 
como “raro nos pastos do norte do estado e nas bordas dos 
mangues em Cubatão” (Willis & Oniki 2003), além de estar 
atualmente inserido na lista dos Animais Ameaçados do estado 
de São Paulo (Silveira et al. 2009) na categoria “Vulnerável”.

O registro aqui apresentado ocorreu em 30 de maio de 2012, 
próximo do Porto Itaguaçu (22°51’50”S, 3045°17’18”W), 
município de Aparecida, SP. O exemplar registrado era um 
adulto (Figura 2; Lima 2012) que não pôde ser determinado 
quando ao sexo. O local no qual o espécime foi avistado é uma 
área aberta, com a presença de pequenas lagoas e valas, pouca 
vegetação nativa, exceto por mata ciliar presente em alguns 
pontos. O ambiente é altamente antropizado devido às ativida-
des agrícolas e de mineração realizadas nas áreas adjacentes.

Esse registro trata-se apenas do segundo para o Vale do Pa-
raíba Paulista, 115 anos após aquele feito por Zech no municí-
pio de Piquete, em 1897. A distância entre o registro histórico 
e o aqui apresentado é de cerca de apenas 30 km.

Não é possível aferir, com as poucas informações disponíveis, 
se a espécie faz algum tipo de movimento latitudinal migratório 
e/ou dispersivo no Brasil. Alguns autores encontraram a espécie 

115 anos depois, um novo registro 
do gavião-asa-de-telha Parabuteo 
unicinctus (Temminck, 1824) 
para o Vale do Paraíba Paulista

Figura 1. Exemplar jovem de Parabuteo unicinctus coletado por João Zech 
[MZUSP-2395] no município de Piquete, em 1897. A- vista ventral; 
B- vista lateral; C- detalhe da etiqueta. Fotos: Luís Fábio Silveira.
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como residente (Pacheco 1994, Silva e Silva & Olmos 1996), 
enquanto outros, como possível migratória de verão na região 
sudeste (Develey & Argel-de-Oliveira 1996). É considerada, 
portanto, como uma espécie de movimentação confusa ao longo 
de sua distribuição (Bierregard & Boesman 2013).

Além dessa incógnita referente aos movimentos migrató-
rios da espécie, suas populações parecem flutuar fortemente 
ao longo das décadas, como observado por Patten & Erickson 
(2000) na região da Califórnia, onde chegaram mesmo a de-
saparecer completamente durante alguns anos. Aparentemen-
te, a espécie é mais comum atualmente quando comparamos 
sua ocorrência relatada nos poucos apontamentos históricos. 
Se contrastarmos a compilação de registros da espécie para o 
Brasil, publicada em 1994 por Pacheco, com os registros atu-
ais, por exemplo, no site do WikiAves, fica evidente a crescen-
te quantidade de novos encontros da espécie no país, estando 
presente em 23 municípios e quase 200 fotos apenas para o 
estado de São Paulo (até 01 de dezembro de 2014). Não se 
deve descartar, claro, o número bem mais expressivo de obser-
vadores hoje no país.

Acreditamos que a espécie seja naturalmente rara na região 
do Vale do Paraíba Paulista, sendo sua presença passageira e 

ocasional, visto que novas tentativas de 
reencontrar a ave no município de Apare-
cida e região não apresentaram sucesso.
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Figura 2. Presente registro de Parabuteo unicinctus. Adulto fotografado em 
30 de maio de 2012 no município de Aparecida, SP. Foto: Daniel J.M. Lima.
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