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RESUMO 

O Gavião Peneira (Elanus leucurus) é uma espécie campestre que ocorrendo desde 
Argentina, Chile à América do Norte que, frequentemente beneficia-se com os avanços 
agrícolas. Estudos sobre o comportamento reprodutivo do Elanus leucurus são ainda um 
pouco conhecidos e o presente estudo objetiva conhecer hábitos e comportamento dessa 
espécie na época reprodutiva. O trabalho totalizou cerca de 460 horas de observações 
entre o princípio de Maio a meiados de Outubro. Observou-se o comportamento 
incubatório por 60 horas em dois ninhos na região de Sete Lagoas e por 48 horas na 
região de Divinópolis, o cuidado da prole por 246 horas em Sete Lagoas e 106 horas em 
Divinópolis. O estudo da biologia e da ecologia alimentar do Elanus leucurus é muito 
importante pois além de se saber pouco sobre as estratégias de conservação da espécie 
e de seu biótopo, apresenta um imenso valor para o controle de pragas nos campos e 
cerrados neotropicais. 

Palavras-chave: Elanus leucurus, comportamento reprodutivo, hábitos alimentares, 
descrição de ninhos. 

ABSTACT 

The Elanus leucurus is a rural species that happening from Argentina and Chile to North 
America that frequently benefits with the agricultural progresses. Studies about the 
reproductive behavior of the Elanus leucurus still has little knowledge in the scientific 
comunity and the present study aims at to know the habits and behavior of this species at 
this reproductive time. The work totaled about 460 hours of observations among the 
beginning of May untill October. The nestling behavior was observed by 60 hours in two 
diferrent nests in the area of Sete Lagoas and for 48 hours in the area of Divinópolis. The 
study of the biology and  the alimentary ecology of the Elanus leucurus  it's very important 
because little know on the strategies of conservation of the species and your biota, 
presenting an immense value for the control of diseases in the fields and neotropical 
savannahs .  
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1 – INTRODUÇÃO 

O gavião peneira (Elanus leucurus) é uma espécie de asas e cauda longas; partes 
superiores cinza claros como de uma gaivota (SICK, 1997). O gênero Elanus possui 
quatro espécies sendo o Elanus leucurus a maior delas e única que chega até ao Brasil. 
Seu comprimento varia de 36 a 43 cm e 1m de envergadura (DEL HOYO; ELLIOTT; 
SARGATAL, 1994).  

Segundo Burton (1989) essa espécie alimenta-se principalmente de mamíferos e répteis e 
ocasionalmente de aves. Na região neotropical os estudos de dieta alimentar, 
características de nidificação são pouco estudadas, particularmente as da ave em 
questão. Essa espécie é encontrada em todo país, mas apenas em algumas regiões sua 
distribuição é esparsa. Beneficiada pelos avanços das zonas agrícolas aparece até em 
áreas abertas dentro de cidades (SICK,1997). O presente trabalho reúne relatos sobre o 
comportamento reprodutivo, crescimento do ninhego e hábitos alimentares do Elanus 
leucurus no sudeste do Brasil.  

 2 – ÁREA DE ESTUDOS E MÉTODOS 

A área utilizada para o estudo está localizada nos municípios de Sete Lagoas e 
Divinópolis em Minas Gerais. Nas duas áreas o cerrado é o bioma predominante, 
havendo locais de ocorrência de campos sujos. 

No trabalho observou-se 4 (quatro) nidificações de Elanus leucurus, sendo duas em cada 
município citado. Os ninhos foram numerados de acordo com o seu descobrimento, 
caracterizando uma pesquisa de campo de aproximadamente 460 horas de observações 
entre os meses de junho a final de novembro do ano de 1997.  

O monitoramento do processo reprodutivo do gavião peneira foi feito com o auxílio de 
barracas de observação, onde os pesquisadores puderam acompanhar sem interferir no 
camportamento do animal, de uma distância que variava de 20 (vinte) a 80 (oitenta) 
metros, dependendo da localização dos ninhos.  

Assim, registrou-se e anotou-se os hábitos alimentares e o comportamento dos filhotes a 
partir do momento em que o adulto saía e retornava ao ninho. Com o auxílio de trena e 
paquímetro mediu-se o ninho, os ovos e os ninhegos de dez em dez dias, traçando assim 
um gráfico de crescimento por tempo de vida.  

 3 – RESULTADOS E CONCLUSÕES 

O primeiro ninho foi encontrado no município de Sete Lagoas, Minas Gerais. Em 18 de 
maio de 1997, estava com  5,75m de altura em área de cerrado. Era formado de galhos 
secos e na câmara incubatória recoberto de gramíneas secas (peculiar em todas as 
nidificações de Elanus leucurus observadas). O ninho media 51x34cm de comprimento e 
sua largura era de 19 cm de altura e 10 cm de profundidade. Neste ninho havia quatro 
ovos de coloração marrom claro manchados de marrom escuro e que mediam 37,5 x 31, 
38,1 x 30,1, 37,65 x 29,85 mm. Após quinze dias apenas um filhote nasceu e restando 
dois ovos, tendo um desaparecido (veja na tabela 1 o percentual total de mortes e 
sobrevivência de ovos e ninhegos). 

No dia 20 de julho de 1997 foi encontrado outro ninho, (o segundo) na mesma região a 
10km de distância do primeiro e estava a 3m do solo, com tamanho de 56 x 38cm, 21,2 



cm de altura e 8,5cm de profundidade. Também continha quatro ovos medindo 38 x 30,5,  
36,5 x 29,6,  37,5 x 30,4 e 37,33x 30,3 mm. Depois de 25 dias nasceram 3 ninhegos e um 
ovo desaparecera.  

O terceiro ninho foi encontrado em 24 de agosto na região de Divinópolis, Minas Gerais. 
Localizava-se a 3,6m de altura com 36,5 x 30,2cm de comprimento 17 com de altura e 7 
cm de profundidade. Havia quantro ovos que mediam 37,8 x 30,4, 37,6 x 30,5, 37,8 x 30,3 
e 38,1 x 30,8mm. Após quatro dias, nasceram dois filhotes. Após 20 hs nasceram os 
outros dois restantes. 

O quarto ninho foi descoberto no dia 25 de agosto a uma altura de 5,2 m e 40 x 43cm de 
comprimento, 17cm de altura e 10 cm profundidade, contendo um ninhego e três ovos 
mais claros que os dos outros ninhos observados e com menos manchas marrons 
escuras. Mediam 38,7 x 32, 38,3 x 31,5 e 37,6 x 30,7mm. Por estar no meio de um campo 
de futebol ao lado de um vilarejo, este não se desenvolveu sendo vítima da ignorância de 
alguns moradores da região. 

Nas regiões de Sete Lagoas e Divinópolis não observou-se modificações visíveis no 
hábito alimentar da espécie. Nas duas localidades observou-se uma preferência incrível a 
pequenos roedores, na sua maioria do gênero Akodon. Em algumas situações constatou-
se o fato dos filhotes serem alimentados por repteis (12%) e raramente, em situação 
extrema, foi registrado o ataque do Elanus leucurus a aves (5%) e artrópodes (5%). 

O crescimento de ninhegos do terceiro ninho de Elanus leucurus apresentou-se mais 
rápido do que das outras áreas fato que pode ser explicado pela época em que se 
encontrava os filhotes: após a seca e final das chuvas que propicia maior quantidade de 
alimentos. O primeiro ninho se desenvolveu no meio da época seca e na passagem de 
uma frente fria pela região. Já o segundo ninho também desenvolveu-se em uma época 
propícia para seu desenvolvimento, porém pouca quantidade de alimento. 

O começo da estação reprodutiva nesta espécie demonstra-se mais adiantada na 
localidade de Sete Lagoas do que em Divinópolis pois, no momento de início da estação 
em Divinópolis, a época de reprodução de Sete Lagoas estava no meio.  

O presente trabalho demonstrou a grande tendência do gavião peneira de consumir 
preferencialmente pequenos roedores campestres e o grande percentual de mortalidade 
ocorrido antes da saída do ninho. 

Tab. 1: Tabela de mortalidade de ovos e ninhegos de Elanus leucurus em duas localidades no ano de 1997. 

  No. % 
Ninhos 04  

Ovos 16   

Mortalidade de ovos 

Ovos desaparecidos 

Ovos abandonados 

Perda de incubação (após o nascimento de algum filhote) 

Total de mortalidade de ovos 

04 

00 

03 

07 

51,14% 

48,86% 

43,75% 



Mortalidade de ninhegos 

Morte no ninho 

Morte por predação 

Total de mortalidade  

01 

02 

03 

11,1% 

22,2% 

33,3% 

Total de jovens que conseguiram voar 06 66,6% 

 

Foto 1: Árvore com ninho de Elanus leucurus, Sete Lagoas,Minas Gerais (Foto: S.O.S Falconiformes) 

 



Foto 2: Ninho de Elanus leucurus com filhotes no município de Sete Lagoas, Minas Gerais (Foto: S.O.S 
Falconiformes) 

     

 

Foto 3 e 4: Filhotes de Elanus leucurus sendo anilhados para posterior identificação (Foto: S.O.S 
Falconiformes) 

 

Foto 5: Filhote de Elanus leucurus   (Foto: S.O.S Falconiformes) 



 

Foto 3 e 4: Filhote de Elanus leucurus com anilha (Foto: S.O.S Falconiformes) 
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