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 Como a maioria dos rapinantes em especial os falcões, o Falco femorais, conhecido 

popularmente como Falcão-de-coleira, possui poucas descrições de sua nidificação 

(Granzinolli et alls 2002; de La Peña)  

 A espécie tem ampla distribuição, indo do norte do México à Patagônia Argentina 

(Sick 1997; Brown&Amador, 1989). Porém, como todo falcão é ave pouco observada e 

registrada. 

 Por este motivo, toda vez que é encontrado seu ninho desperta atenção dos 

estudiosos da ornitologia, bem como dos observadores de aves ou birdwatchers. 

           No dia 16-10-2017 o coautor Alex estava caminhando pelo Parque do Ibirapuera 

na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil, quando ouviu a vocalização de filhotes 

de ave. Procurou e encontrou um ninho com três filhotes, localizado em um eucalipto, a 

cerca de 7 metros de altura, em um ramo quebrado. 

 Após esperar alguns minutos, às 7:15, um vulto passou e foi direto a um poleiro ao 

lado do ninho, era um Falcão-de-coleira (Falco femoralis) adulto, muito provavelmente a 

fêmea (Granzinolli et alls 2002) trazendo um alimento para os filhotes. Percebeu-se 

também que dois dos filhotes se alimentavam mais, ficando o terceiro mais recluso, o que 

foi documentado em fotos (foto 1 e 2) e vídeos. Após alimentá-los, este saiu de perto do 

ninho, não podendo mais ser observado. 

Posteriormente nos dias 18 e 20-10-2017 voltou ao local, observou os três filhotes 

e o adulto trouxe novamente alimento em um horário parecido, às 7:10. Desta vez foi 

possível identificar o que havia sido caçado, um Columbidae, provavelmente uma rolinha 

(Columbina talpacoti) documentado em fotos (foto 3). Novamente após a alimentá-los, 
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saiu de perto do ninho, sendo que foi possível observar o trajeto do adulto até uma árvore 

mais alta, onde estava localizado o macho e ambos observavam o ninho de longe (foto 4) 

No dia 23-10-2017, o coautor Alex convidou o coautor Silveira e ambos foram ao 

local. Era um dia chuvoso e por isso chegou-se às 9:00. De início não foi possível localizar 

os filhotes, pois já estavam fora do ninho, empoleirados no alto das árvores próximas ao 

ninho e recebiam alimentos dos pais. Na ocasião foram observados somente dois filhotes, 

cada um com uma presa, sendo que não possível identificar seu conteúdo (foto 5). 

Felizmente constatou-se que o casal de F.femoralis (foto 6) consegui obter êxito na 

procriação apesar das dificuldades por estar em uma grande metrópole com muitas 

condições adversas como poucos ambientes naturais. 

Apesar de ser uma observação fragmentada, resolvemos reunir esforços para 

produzir esta singela nota, pois achamos que com ela pode-se acrescentar um fato 

importante a ser, eventualmente, considerado por algum pesquisador do comportamento 

desta bela espécie. 
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