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De ampla distribuição, o gavião-miudinho Accipiter superciliosus ocorre desde a
América Central (Nicarágua e talvez Honduras, segundo Marcus 1983) para sul, incluindo a porção transandina da Colômbia
e Equador e, a leste dos Andes, nos setores orientais do Equador e Peru, Amazônia brasileira ao Piauí e também Bolívia
(Remsen & Ridgely 1980), Paraguai e a
Província de Misiones (Argentina), além
do sul do Brasil (Pinto 1938, 1978, Sick
1997).
Conta com escassos registros no Brasil,
o que poderia ser interpretado como raridade natural ou, ainda, por se tratar de
uma espécie simplesmente subestimada
em trabalhos de campo. Por muito tempo
o seu limite meridional de distribuição era
tido como o estado de Santa Catarina, de
onde provém dois exemplares e quatro
observações não-documentadas (Underdown 1933, Albuquerque & Brüggemann,
1996, Rosário 1996, Soares et al. 2008).
Dessa mesma unidade da federação surgiram, mais recentemente, diversos registros (dois deles acompanhados de fotos),
oriundos dos municípios de Itapoá (Patrial
et al. 2004), Blumenau (Borchardt-Junior
Figura 1. Os quatro exemplares (1. MIZ-301; 2. MIZ-306; 3. MIZ-308; 4. MIZ-310)
de Accipiter superciliosus coletados por Tadeusz Chrostowski no Paraná e
et al. 2004, Cadorin 2007, Kohler 2007,
depositados no Museum and Institute of Zoology (Academy of Polish Sciences)
Kohler et al. 2009), Rio Negrinho (Ribas
de Varsóvia, em vista lateral, dorsal e ventral (Fotos: Maciej Luniak).
2008a, Santos et al. 2009), Urubici (nascentes do rio Canoas; J.L.B. Albuquerque in Soares et al. 2008),
No Paraná, embora a fonte bibliográfica primária de menção
Anita Garibaldi (área de influência da UHE de Barra Grande, no
seja do início do Século XX (Chrostowski 1910), nesse caso
rio Pelotas, divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do
acompanhada de exemplares colecionados (Scherer-Neto et al.
Sul; Soares et al. 2008), Timbó Grande e Lébon Régis (Santos et
2011), a espécie era considerada como deficiente de dados para
al. 2009), além de Brusque (Willrich 2012).
julgamento de distribuição e, até o presente, contava apenas com
Em setembro de 2010, foi assinalada sua presença também no
indicações pouco circunstanciadas de quatro contatos visuais punoroeste do Rio Grande do Sul (Bencke 2010), mediante fotoblicados (Albuquerque 1986, Straube et al. 2004, 2009).
grafias colhidas – na mesma ocasião – por Schwertner (2010a, b)
Neste estudo reavaliamos todos os registros até então obtidos
e Fenalti (2010), ampliando a distribuição conhecida da espécie
de Accipiter superciliosus no Paraná, incluindo resgate de inforpara as adjacências da província de Misiones (Argentina), onde já
mações históricas e divulgação de anotações inéditas, como forera conhecida desde a década de 50 (Chebez 1994, 1996, Seipke
ma de avaliar, sob mais detalhes, a sua distribuição e consequente
& Cabanne 2002, Militello 2005).
situação do ponto de vista de conservação.
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Registros Históricos - Os exemplares de Chrostowski
A coleção do Museum and Institute of Zoology (MIZ) de
Varsóvia contém quatro exemplares obtidos durante a primeira
(1910) e terceira (1922) expedição de Chrostowski ao Paraná
(para revisão vide Straube & Urben-Filho 2002, 2006) (Tabela
1; Figura 1). Esses espécimes foram coletados em quatro datas
e três localidades: Vera Guarani (“Vera Guarany”: 26°05’S e
50°38’W; alt. 753 m), uma antiga colônia de imigrantes poloneses no terço médio do rio Iguaçu; Vermelho (“Vermelho”:
25°00’S e 51°21’W; alt. 935 m); Teresa Cristina (“Theresina”:
24°49’S e 51°08’W; alt. 445 m), essas duas no terço inicial
das nascentes do rio Ivaí.
A propósito dos espécimes colecionados na primeira
viagem de Chrostowski, assim ele se refere (Chrostowski
1910:468):
24. Nisus tinus (Lath.)
Falco tinus Latham, Ind.
Orn. I, str. 50 (1790).
Vera Guarany: 2 samice
zabite 19, VI. i 7, VII.1910.
Mniejszy od poprzedniego i zuacznie rzadszy. Bogate Muzeum w Sâo Paulo
posiada zaledwie 1 egzemplarz.
Przestrzeń rozsiedlenia
ograniczała się dotychczas
stanem Sâo Paulo. W Paranie zdobyłem go po raz
pierwszy.

24. Nisus tinus (Lath.)
Falco tinus Latham, Ind.
Orn. I, vol. 50 (1790).
Vera Guarany: 2 fêmeas coletadas em 19 de junho [sic] e 7
de julho de 1910.
Menor do que o anterior [Micrastur ruficollis] e de porte
mais delgado. A rica coleção
do Museu de São Paulo possui
apenas um exemplar.
Sua distribuição era conhecida até o estado de São Paulo,
sendo aqui pela primeira vez
citada para o Paraná.

Com relação a esse texto, cabe aqui corrigir a data do primeiro
exemplar colecionado, 19 de maio (e não de junho) (Figura 2).
A espécie é também mencionada em outro fragmento do artigo
(Chrostowski 1910:456):
Moja eksploracya w roku
1910-1911 dala nastepujace
wyniki.
Blizko polowa ze stu zebranych gatunków zostala zdobyta dopiero po raz
pierwszy w Paranie, to tez granica rozsiedlenia niektorych z
tych ptaków np. Nisus tinus
Lath. (fauna poludniowo-brazylijska), Pitangus sulfuratus
bolivianus (Lafr.) (fauna argentyno-parawajka) musi bye
przesunieta.

Minha expedição, datada
de 1910-1911 gerou os seguintes resultados.
Cerca de meia centena de
espécies coletadas constituem-se de primeira menção
para o Paraná, bem como se
tratam de expansões na distribuição até então conhecida, como Nisus tinus Latham
(sul do Brasil) e Pitangus
sulphuratus bolivianus (Lafresnaye) (Argentina e Paraguai).

Com relação aos registros de 1922, Jan Sztolcman (1926:122)
– que foi o revisor do material da terceira viagem de Chrostowski
– assim se manifesta, incluindo também detalhes do diário de
campo desse naturalista:
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30. Accipiter superciliosus
(Linn.)
Deux femelles pas tout-à-fait développées: Vermelho
(30 Juin 1922) et Therezina
(19 Juilles 1922).
"Iris jaune doré; cire et lores d'um jaune verdâtre; bec
d'un corné pâle à la base, noirâtre – vers le bout; pattes d'un
jaune orangé. Dans l'estomac
des poils d'un Mammifère"
(Chrostowski).

30. Accipiter superciliosus
(Linnaeus)
Duas fêmeas não totalmente desenvolvidas: Vermelho
(30 de junho de 1922) e Therezina (19 de julho de 1922).
"Íris amarelo dourada; cera
e região loral cor-de-chifre
pálido na base e enegrecida
perto da ponta; tarsos amarelo-alaranjados. No estômago,
pelos de mamífero" (Chrostowski)

As informações que Chrostowski utilizou em seu artigo, com
relação ao pretenso único espécime pertencente ao Museu Paulista (atualmente Museu de Zoologia da Universidade de São
Paulo) baseiam-se na interpretação da menção de Ihering &
Ihering (1907:87): “Mus.Paul.: Est.S.Paulo, Cachoeira”. Nesse
acervo, no entanto, haviam – à época em que Chrostowski publicou seu artigo – duas peles oriundas de “Cachoeira” (São Paulo)
(MZUSP-220 e 258, ambas coletadas em agosto de 1898) e mais
uma terceira (MZUSP-7836), proveniente do “Alto da Serra”
(São Paulo), coletada por Helmuth Pinder em agosto de 1909
(L.F. Silveira 2012, in litt.).
Registros contemporâneos
São os seguintes os únicos registros contemporâneos conhecidos de Accipiter superciliosus no Paraná. Estão incluídas constatações oriundas da literatura (em alguns casos, enriquecidas
pelo resgate de informações que não se encontravam disponíveis
nessas fontes) e inéditas, em todos os casos, acompanhadas da
menção aos respectivos autores e a eventuais documentações associadas.
1. Margem da Estrada da Graciosa (Rodovia PR-410)
(Morretes) (aprox. 25°21’S e 48°53’W; alt. 540 m). Um indivíduo foi rapidamente visualizado por Pedro Scherer-Neto em
1981, quando tentava capturar aves presas a uma rede-de-neblina
utilizada em inventário na região (Albuquerque 1986; P. Scherer-Neto 2012, in litt.). De acordo com a localização resgatada pelo
autor da observação, o registro não ocorreu em altitude de 400
m, como anteriormente mencionado a Albuquerque (1986), e sim
em uma área pouco mais elevada, já dentro dos limites da floresta
ombrófila densa montana.
2. Parque Barigui (Curitiba) (25°25’16”S e 49°18’31”W, alt.
910 m). Um indivíduo foi observado em 1986 em área periurbana, na região onde essa unidade de conservação é cortada pela
Avenida Cândido Hartmann; esse animal encontrava-se pousado
em uma borda de mata e adentrou à mesma, como se estivesse
caçando (P. Scherer-Neto 2012, in litt.). A informação, aqui circunstanciada, foi incluída (sem data) na revisão da avifauna de
Curitiba (Straube et al. 2009).
3. Parque Passaúna (Curitiba) (aprox. 25°30’32”S e
49°22’24”W, alt. 885 m). Durante um inventário realizado por
ocasião do enchimento do reservatório do Passaúna, um indivíAtualidades Ornitológicas, 177, janeiro e fevereiro de 2014 - www.ao.com.br

cerca de 5 m de altura, sofria mobbing por
um casal de Thalurania glaucopis (beija-flor-de-fronte-violeta) que ali atendia
seu ninho. Após cerca de 5 s de contato,
quando então foi possível a documentação
fotográfica, o indivíduo voou rapidamente
para o interior da floresta (L. A. Breves e
R. Cirino 2013, in litt.).
História Natural
Com relação ao hábitat, Sick (1997),
afirma que a espécie “vive em mata baixa
e emaranhada, também em florestas altas
nas copas das árvores”. Aparentemente
parece não ser muito exigente quanto à
conservação dos ambientes utilizados, aspecto ressaltado por Aleixo (1999) que a
verificou, embora em uma única oportunidade, em uma “lodged area”. O padrão de
Figura 2. Detalhe do rótulo original do exemplar MIZ-301 de Accipiter superciliosus,
ocupação normalmente indicado na literacoletado por T. Chrostowski em 19 de maio de 1910 (Foto: Maciej Luniak).
tura é, de fato, muito amplo, resumido por
duo foi visualizado (início de 1987) em um fragmento de mata,
GRIN (2012) como: “Occurs in lowlands and middle elevations,
nas proximidades da divisa com o município de Campo Largo.
frequenting canopy, subcanopy, and edges of humid forest, adjaA informação, aqui circunstanciada, foi incluída (sem data) na
cent tall second-growth, or adjacent clearings with a few large
revisão da avifauna de Curitiba (Straube et al. 2009).
trees; may tolerate considerable habitat disturbance”. Essas afirmações destoam daquelas apresentadas por Robinson & Terbor4. Serra Negra (Guaraqueçaba) (aprox. 25°10’S e 48°25’W;
gh (1997) que a consideram restrita a florestas de terra firme em
alt. 20 m). Um indivíduo constatado visualmente em 1987 por
fases maduras de sucessão vegetacional.
Pedro Scherer-Neto (2011, in litt.) pousado por alguns segundos
Assunto de grande importância, e igualmente discordante entre os
em árvore contígua à rodovia PR-405 durante inventário para
vários autores, refere-se ao comportamento e preferência alimentaa Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba (Scherer-Neto
res. Storer (1966) e Wattel (1973) descrevem como técnica de for1988, IPARDES 1990).
rageamento da espécie o ataque súbito sobre a presa a partir de um
poleiro estratégico, onde aguarda uma situação mais conveniente,
5. Fazenda Lajeado Grande (General Carneiro) (26°19’S e
arrojando-se com grande velocidade por entre a brenha. Essa tática é
51°28”W; alt. 1120 m). Em 24 de setembro de 2008, Cassiano
generalizadamente admitida para os integrantes do gênero Accipiter
Fadel Ribas obteve registro fotográfico neste município (Ribas
que, além disso, também podem se aproveitar oportunisticamente
2008b; C.F. Ribas 2012, in litt.).
de legiões de formigas de correição (Willis et al. 1983) e de bandos
mistos de sub-bosque para ter a captura de presas facilitada (Willis
6. Reserva Natural Salto Morato (Guaraqueçaba) (25°10’S e
& Einsenmann 1979). Robinson (1994), por sua vez, o define como
48°17’W; alt. 30 m). Um indivíduo foi fotografado (Figura 3) em
um especialista em forrageio nas copas.
25 de junho de 2011 na Reserva Natural Salto Morato, quando
Segundo GRIN (2012), A. superciliosus se alimenta de pequepousado (por cerca de 5 min), em uma árvore isolada a aproximanas aves, insetos e provavelmente roedores (cf. Sztolcman 1926)
damente 10 m do solo, em área de sucessão inicial (ou capoeira)
e há uma menção curiosa ao ataque bem-sucedido, talvez forna estrada entre a sede administrativa e o centro de visitantes.
tuito, a um pica-pau de pequeno porte (Piculus chrysochloros)
No momento o indivíduo apresentava comportamento de manu(Costa & Vargas 2011).
tenção (preening), interrompido pelo ataque incessante de alguns
Stiles (1978), por sua vez, acredita que, além das técnicas usuexemplares de Myiozetetes similis (bentevizinho-de-penachoais adotadas pelos integrantes do gênero, seja um destacado es-vermelho), situação que o fez alçar voo rápido para o interior
pecialista na captura de beija-flores (Trochilidae). Esse fenômeda floresta adjacente. As condições climáticas nesta data eram de
no pode ser exemplificado pelos modelos de forrageador ativo e
garoa fina e uma névoa que cobria as copas das árvores de dossel.
senta-espera, sempre coincidindo com territórios bem definidos
Nessa mesma ocasião o flagrante permitiu outras documentações
de troquilídeos.
por fotografia (Barcik 2011). Vários meses depois, a espécie foi
Sigrist (2006, 2009) adiciona que “vigia pequenos pássaros a
novamente fotografada na mesma unidade de conservação, em
partir de poleiros fixos, notavelmente do pau-jacaré (Piptadenia
uma situação em que mergulhava a partir do alto das árvores para
gonoacantha, Fabaceae), mimetizando-se perfeitamente com sua
as ramagens (Kasecker 2012).
casca. Caça em horários de crepúsculo, pássaros pequenos como
rolinhas, além de camundongos. Surpreende beija-flores em seus
7. Porto de Cima (Morretes) (25°27’52”S e 48°51’55”W, alt.
poleiros preferidos, quando estão distraídos arrumando a plu30 m). Durante o 1° Inventário Participativo das Aves do Paraná
magem ou em banho de sol, emboscando-os previamente”. Esse
(IPAVE-2012), um indivíduo foi observado (Breves et al. 2013)
mesmo autor observou um macho adulto capturando Amazilia
e fotografado (Cirino 2012). Pousado em uma beira de floresta a
lactea em processo de “mobbing”, em bando composto por EuAtualidades Ornitológicas, 177, janeiro e fevereiro de 2014 - www.ao.com.br
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Figura 3. Dois flagrantes (ambos com zoom e crop à direita) de Accipiter superciliosus na
Reserva Natural Salto Morato (Guaraqueçaba) em 16 de junho de 2011 (Fotos: Eduardo Carrano).

petomena macroura, Coereba flaveola, Conirostrum speciosum e
Parula pitiayumi, mas não sendo possível verificar nessa ocasião
se o gavião atraiu deliberadamente os pássaros por meio da sua
vocalização, como foi aventado em relação a certos Micrastur.
Ainda segundo essa descrição, “ao capturar sua presa, lançou-se
do poleiro repentinamente, girando o corpo em pleno ar e agarrando o beija-flor com apenas um dos pés e desapareceu com sua
presa em um bambuzal denso”.
Cabe lembrar que Falco rufigularis e A. superciliosus são
as únicas aves rapineiras que capturam beija-flores em números e proporções razoáveis (Beebe 1950, Stiles 1978), aspecto
tido como eventual em outras espécies como Accipiter stria36

tus (Peters 1963) e Micrastur ruficollis (Nunnery & Welford
2002).
Fotos disponíveis no site WikiAves (http://www.wikiaves.com.
br) também podem ser consideradas para enriquecer a discussão,
assim como para – de certa forma – desmistificar a alegada “preferência” por troquilídeos. Apresamentos passíveis de identificação,
por exemplo, constam em Schwertner (2010): Thamnophilus caerulescens, Lepage (2010): Tachyphonus coronatus, Peixoto (2010) e
Silva (2012a, b): Columbina talpacoti e Merzvinskas (2010): Conopophaga lineata. Além disso, alimenta-se também de pequenos lagartos, cujo representante documentado por d’Affonseca (2012a, b),
se parece com o teiídeo Ameiva ameiva (R.S. Bérnils 2012, in litt.).
Atualidades Ornitológicas, 177, janeiro e fevereiro de 2014 - www.ao.com.br

Situação semelhante pode ser reconhecida na Floresta Ombrófila Densa paranaense, onde a espécie ocorre aparentemente ao longo de todo gradiente altitudinal,
mas, dispõe apenas de quatro registros,
dois deles da década de 80 e dois recentes,
obtidos em uma única localidade (Reserva
Natural Salto Morato). Fato importante é
que esta área protegida, além de possuir
uma lista de referência (Straube & Urben-Filho 2005), foi alvo de diversos estudos
ornitológicos e inúmeras observações de
pesquisadores e observadores de aves.
Com efeito, alude a uma região intensamente estudada (Straube & Urben-Filho
2005, 2008), inclusive com inúmeras e
malogradas tentativas de atração por playback na época reprodutiva.
Santos et al. (2009) referem-se à escassez de informações da espécie no Paraná
considerando-a mais relacionada a dificuldades de localização e identificação em
campo, devidas ao comportamento inconspícuo em vez de uma suposta raridade,
como se poderia inicialmente imaginar.
Figura 4. Localidades de Accipiter superciliosus no Paraná, distinguindo os registros históricos
De fato, se avaliados os valores de fre(triângulos: A, Vera Guarany; B, Theresina; C, Serra da Esperança, Vermelho) e recentes
quência,
a espécie é incomum, mesmo em
(círculos: 1, margem da Estrada da Graciosa; 2, Parque Barigui; 3, Parque Passaúna; 4, Serra Negra;
regiões centro-americanas e amazônicas
5, Fazenda Lajeado Grande; 6, Reserva Natural Salto Morato; 7, Porto de Cima).
(Karr 1977, Cohn-Haft et al. 1997, Robinson & Terborgh 1997) e inclusive quando considerados os inDistribuição e conservação no Paraná
divíduos em atividade de assoalhamento aéreo (Thiollay 1989,
Embora ainda conte com informações fragmentadas no âmbito
Ridgley & Greenfield 2001), condição que parece favorecer conestadual e provavelmente em todo o Brasil, a espécie pode ser
tatos visuais, aumentando a possibilidade de observação. Segunconsiderada como ocorrente, ao menos na condição original, em
do Bierregaard-Jr (1995) a população da espécie nas Américas
todas as regiões florestadas do Paraná (Figura 4), como sugerido
Central e do Sul é estável, mas carece de informações mais ropor Straube et al. (2004). Essa afirmação se baseia na presença,
bustas. Em alguns países Sul-americanos, relata-se uma suposta
confirmada por esse estudo, na planície litorânea, encostas da
raridade: Ridgely & Greenfield (2001) consideram-na rara no
Serra do Mar e nas regiões sul e central do planalto. Por supoEquador, além de muitas vezes subestimada em ambientes floressição, também deveria ocorrer nas florestas estacionais do oeste,
tais; Hilty & Brown (1986), por sua vez, apontam para um status
inferindo-se sob os registros de Misiones, inclusive no Parque
incomum ou raro na Colômbia, além de facilmente despercebido
Nacional Iguazú, onde foi registrada por Dario Yzurieta em jaem campo; Schulenberg et al. (2010) consideram amplamente
neiro de 1978 (cf. Albuquerque 1986, Seipke & Cabanne 2002,
distribuída, mas rara na região amazônica do Peru.
Militello 2005, Bodrati et al. 2010).
Cabe ressaltar que a espécie é considerada ameaçada de extinAté o momento, tudo o que se sabe sobre o status de conserção na Argentina (López-Lanús et al. 2008) e no estado de Santa
vação de A. superciliosus no Brasil deriva de escassos contatos
Catarina na categoria VU (Vulnerável) (IGNIS 2010, CONSEvisuais em algumas poucas localidades, bem como de inferências
sobre aspectos biológicos obtidos em outros países. O próprio
MA 2011); em nível mundial é listada na categoria LC, ou seja
site WikiAves (em 1° de fevereiro de 2013) agregava somente
“Least Concern” (Birdlife International 2012).
50 fotografias da espécie, distribuídas em 30 localidades de nove
Com relação ao status no Paraná, onde figura como DD (Daestados brasileiros.
dos Deficientes) (Straube et al. 2004), parece ser mais prudente
Em 14 transectos, cada qual com 3 h de duração, Mañosa et
mantê-lo temporariamente nessa mesma condição até que inforal. (2003) contactaram a espécie em uma única oportunidade,
mações mais detalhadas sobre sua história natural, incluindo esno Parque Estadual de Intervales (Ribeirão Grande, São Paulo),
timativas populacionais, preferências de hábitats e a pretensa eslocal onde não é citada por outros autores que inventariaram a
pecificidade alimentar possam ser obtidas. Na realidade, trata-se
avifauna local (Aleixo & Galetti 1997, Vielliard & Silva 2001).
de um caso complexo a ser solucionado, uma vez que os poucos
Além disso, Aleixo (1999) também obteve um único registro
registros conhecidos possam ser interpretados, como raridade naem dois anos de censos mensais na região de Sete Barras (São
tural, mas também como subestimativa em trabalhos de campo.
Paulo). No Parque Estadual do Turvo (Rio Grande do Sul), onde
A maior parte das informações, no entanto, aponta para detarecentemente foi constatada, não havia nenhum contato anterior,
lhes relevantes de comportamento e que poderiam interferir em
um julgamento definitivo. Afinal, todos os registros contemporânem por Belton (1984), nem por Mähler-Jr. (1996), que realizaneos coincidem em um aspecto: a espécie foi observada em conram intensivo trabalho de inventário no local.
Atualidades Ornitológicas, 177, janeiro e fevereiro de 2014 - www.ao.com.br

37

dições visuais pouco favoráveis, em virtude de sua preferência
pela vegetação densa e sombria e muitas vezes isso ocorre por
indicativos externos, por exemplo, mobbing de outras aves territoriais que acabam atraindo a atenção do observador. Além disso, tais contatos são de curta duração, devido aos hábitos pouco
confiados da espécie que, via de regra, evade-se rapidamente por
entre a ramagem. Esse panorama dificulta a obtenção de informações mais robustas sobre sua preferência ambiental e mesmo
itens alimentares, aspecto que – como dito anteriormente – não é
razoavelmente esclarecido.
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Tabela 1. Espécimes de Accipiter superciliosus depositados no Museum and Institute of Zoology (Polish Academy of Natural Sciences) de Varsóvia (Polônia). *Exemplar foi originalmente preparado para o acervo expositivo mas posteriormente transferido para a
coleção científica.
Voucher
MIZ-301*
MIZ-306
MIZ-308
MIZ-310

Sexo
♀
?
♀
♀

Localidade
Vera Guarany
Vera Guarany
Theresina
Serra da Esperança, Vermelho
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Data
19 de maio de 1910
7 de julho de 1910
19 de julho de 1922
30 de junho de 1922

Coletor
T. Chrostowski
T. Chrostowski
T. Chrostowski
T. Chrostowski
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