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O gênero Circus é composto por 13 espécies distribuídas em todos 
os continentes, sendo três delas ocorrentes na América do Sul e, des-
tas, Circus buffoni (gavião-do-banhado) e C. cinereus (gavião-cinza), 
ocorrem no Brasil (Fergunson-Lees & Christie 2001, BirdLife Inter-
nacional 2011).

O gavião-do-banhado, Circus buffoni (Accipitriformes: Accipitri-
dae) é um gavião de grande porte, predador de aves, principalmen-
te de Passeriformes e Columbiformes que caça voando baixo sobre 
brejos e pastagens; também peneira atrás de rãs, preás entre outros 
pequenos animais (Sick 1997, Bó et al. 2007). Se reproduz de setem-
bro a janeiro, construindo seu ninho no chão em terrenos úmidos ou 
alagados, por vezes nidificando na mesma área de Circus cinereus 
(Dias & Maurício 1996, Sick 1997, Camilotti et al. 2008) 

Está distribuído na região neotropical, ocorrendo no sudoeste 
da Colômbia para leste até as Guianas, Trinidad e Tobago; leste da 
América do Sul para o sul até a região central do Chile, região norte 
e central da Argentina (Fergunson-Lees & Christie 2001, Grantsau 
2010). No Brasil é mais frequente na região Sul, principalmente 
Rio Grande do Sul, também ocorrendo localmente nos estados do 
Amapá, Pará, Rio de Janeiro, Mato Grosso e São Paulo (Sick 1997), 
também no Mato Grosso do Sul (Tubelis & Tomas 2003), Roraima 
(Naka et al. 2006, Santos & Silva 2007), área urbana de Palmas 
em Tocantins (Pinheiro et al. 2008) e Espirito Santo (Simon 2009). 
Mais recentemente também no estado da Bahia por Antônio Silvei-
ra, em outubro de 2011 na Ilha de Comandatuba (Santos et al. 2011).

No estado de São Paulo a espécie é rara, sendo conhecidos apenas 
seis registros publicados, sendo que três deles foram feitos a mais de 
80 anos, por isso é considerado como criticamente ameaçada para 
o estado em questão (Silveira et al. 2009). Willis & Oniki (2003), 
citam indivíduos coletados no estado por Natterer, nas cidades de 
Tamanduateí, Orissanga e Iguape. Não existem registros publicados 
de atividades reprodutivas para São Paulo, sendo considerado apenas 
como um visitante invernal (Silveira et al. 2009).

Os primeiros registros por nós obtidos foram para o município de 
Tremembé – São Paulo, na Fazenda Nabor (antiga Faz. Kanegae) 
(22º55’28”S e 45º 34’10”W), para o dia 19 de junho de 2008, quando 
um indivíduo solitário foi observado em uma plantação de arroz que se 
encontrava quase maduro. Como também observado por Belton (1994) 
e Sick (1997), o indivíduo voava baixo e em diversas vezes foram avis-
tadas tentativas de captura de Sturnella superciliaris (polícia-inglesa-
-do-sul) e Chrysomus ruficapillus (garibaldi) que, aos bandos, ocupam 
esse tipo de ambiente alagado. No dia 17 de julho de 2008, foram ob-
servados quatro indivíduos sobrevoando uma área próxima na mesma 
Fazenda ao final do dia; eles voavam em sentido ao rio Paraíba do Sul, 
que se encontra à cerca de 500 m dali, aparentemente para pernoitar nos 
fragmentos que lá existem. Novamente em Tremembé, na Faz. Nabor, 
nos dias 8 e 25 de agosto de 2008, indivíduos solitários foram avista-

dos, sendo que em uma oportunidade um deles estava pousado no solo, 
entre os quadros de rizicultura onde o arroz se encontrava pequeno e 
com água rasa, registros estes realizados sempre nos finais do dia. 

Posteriormente, em 10 de maio de 2010, durante saída a campo para 
observação de aves na Fazenda Táira (23º07’48”S e 45º48’36”W), 
localizada na planície aluvial do Rio Paraíba no distrito de Eugênio 
de Melo, São José dos Campos – São Paulo, um indivíduo solitário 
da espécie foi avistado, sendo este o primeiro registro documentado 
para o Vale do Paraíba (Figura 1). O avistamento ocorreu às 10:37h, 
quando a ave sobrevoava baixo e em círculos uma área de pasto, se 
deslocando no sentido leste-oeste. Devido à grande distância entre 
o observador e a ave, cerca de 100 m, e influenciado pelas longas 
e finas asas e pela característica de vôo, pensou-se primeiramente 
tratar-se de Cathartes burrovianus (urubu-de-cabeça-amarela), ave 
comum no local, porém com a aproximação constatou ser um jovem 
C. buffoni. A observação durou cerca de 5 minutos, tempo entre o 
primeiro contato até perdê-lo de vista. Registros posteriores de indi-
víduos solitários na fazenda Táira foram feitos por Marcos Eugênio 
(com. pess.) nos dias 9 de abril e 14 de dezembro de 2011.

No dia 29 de maio de 2012 um indivíduo solitário foi avistado 
sobrevoando baixo uma outra área localizada também na planície 
aluvial do rio Paraíba do Sul, numa área urbana da cidade São José 
dos Campos conhecida como Banhado (23º11’15”S e 45º54’12”W; 
ver Figura 2 para localidades).

A espécie é tida como um migrante austral (Fergunson-Lees & 
Christie 2001) e conforme nossos registros, chega à região do Vale 
do Paraíba no início do outono ficando até o final do inverno. A es-
pécie percorre a planície aluvial do Rio Paraíba do Sul a procura de 
presas principalmente nas áreas de plantações de arroz irrigados. 

A planície aluvial do Rio Paraíba do Sul passou por grandes trans-
formações decorrentes de ações antrópicas descaracterizando-a por 
completo no trecho do Vale do Paraíba Paulista (Marcondes 2000, 
Prado 2005, Simões & Barros 2005). No passado, grandes áreas da 
planície aluvial eram inundadas durante o período das chuvas por 

Figura 1. Indivíduo de Circus buffoni sobrevoando a área de pasto da 
Fazenda Táira, São José dos Campos, São Paulo (Foto: Rodrigo Dela Rosa).
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consequência do transbordamento do rio Paraíba do Sul. Atualmente, 
após a retificação do rio Paraíba e devido à construção de barragens 
que interrompem o ciclo das águas, essas áreas permanecem secas. 
Outra atividade econômica que acarreta grande impacto, na área em 
questão é a extração de areia que, além de degradar grandes áreas 
deixando enormes buracos, também modifica o traçado original do 
rio Paraíba do Sul, causando grande prejuízo as espécies da fauna e 
flora associados a ele e a sua várzea. 

As espécies da avifauna encontradas nos dias de hoje, principal-
mente aquelas dependentes dos ciclos das águas do rio Paraíba, deve 
representar uma pequena parcela do que deveriam ser encontradas no 
passado. Espécie anteriormente comuns na região, como Gallinula 
melanops (frango-d’água-carijó) (com. pess. José Indiani), hoje só 
é visto muito raramente (obs. pess. MAC). Mesmo assim, pode-se 
afirmar que a região como um todo ainda possui um papel impor-
tante para muitas espécies migrantes e residentes que ali conseguem 
sobreviver como, por exemplo, para a espécie aqui apresentada. 
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Figura 2. Locais de registros de Circus buffoni no Vale do Paraíba, São Paulo (fonte: Google Earth).
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