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O chimango Milvago chimango é um falconídeo que habita áreas abertas, incluindo
campos, áreas úmidas, bordas de mata e áreas
antropizadas, apresentando notável resiliência e flexibilidade na ocupação de ambientes
(Sick 1997). A espécie distribui-se da Terra
do Fogo ao Paraguai, podendo considerar-se
a latitude 25º S seu limite norte de distribuição, pois embora existam registros mais setentrionais – norte do Paraguai, limite leste
meridional da Bolívia, Mato Grosso do Sul,
Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro – estes
são escassos e não acompanhados de evidências reprodutivas, tratando-se possivelmente
de indivíduos errantes (Contreras & Contreras 1993, Pacheco et al. 1994, Sick 1997, Pivatto et al. 2006). No Brasil é considerado habitante comum no Estado do Rio Grande do
Sul e em alguns setores de Santa Catarina, em
Figura 1. Chimango Milvago chimango fotografado no município de
particular nas porções litorâneas, tornando-se
São Mateus do Sul (26º00'20”S e 50º29'45”W) no dia 25 de julho de 2009.
gradativamente menos frequente no sentido
sul-norte e nos planaltos do interior desta última unidade federativa
is ocorre com certa regularidade no nordeste argentino (Chebez
(Belton 1984, Rosário 1996). No norte de Santa Catarina há diver1996) e na região meridional do leste paraguaio (Contreras et al.
sos registros na literatura (Rosário 1996), além de uma menção ma1988), onde se encontram populações reprodutivas. Adicionalis recente no município de Água Doce, fronteira com o município
mente, um registro sonoro da espécie em Curitiba (Boesman 2005)
de Palmas, sul do Estado do Paraná (Azevedo 2006). Nesta nota
é um equívoco e deve atribuir-se a seu congenérico M. chimachima
apresentamos duas novas observações de Milvago chimango no ingravado no município vizinho de São José dos Pinhais (Straube et
terior do Paraná e sumarizamos os registros da espécie no estado.
al. 2009). Em decorrência do baixo número de registros, a espécie
Durante a realização de um levantamento avifaunístico ligado a
figura como insuficientemente conhecida (DD do inglês data defium estudo da viabilidade de instalação de uma linha de transmissão
cient) na análise das aves ameaçadas do Paraná (Straube et al.
de energia elétrica, foram visitadas várias localidades no municí2004).
pio de São Mateus do Sul, sul do Estado do Paraná. No dia 25 de juEmbora a região dos novos registros tenha sua ornitofauna relalho um casal foi observado e um indivíduo fotografado forrageantivamente bem conhecida, uma vez que foi explorada por diversos
do e explorando uma pastagem nas proximidades do rio Iguaçu
pesquisadores em várias épocas (Straube & Scherer-Neto 2001), a
(26º00'20”S e 50º29'45”W; Figura 1). Adicionalmente, observaausência de Milvago chimango nas listas publicadas pode dever-se
ções oportunas foram realizadas na região das nascentes do rio Tisimplesmente à não constatação em decorrência de sua raridade,
bagi, município de Ponta Grossa, centro-leste do estado onde, no
ou ocorrência pontual nessa porção de sua distribuição (Contreras
dia 13 de agosto, um casal foi observado em voo (25º16'25”S e
& Contreras 1993). Os autores supracitados sugerem que a presen49º49'29”W). Ambos os locais apresentam paisagens fortemente al- ça inconstante desse rapineiro em algumas regiões pode ser devida
teradas pelo uso humano, particularmente pastagens para criação
a deslocamentos pós-reprodutivos locais, inexistindo populações
de bovinos, circundados por outros tipos de uso do solo.
reprodutivas residentes. Tal indicação é apoiada pela época dos reAs menções de M. chimango no Paraná concentram-se tradiciogistros, usualmente no inverno austral (Contreras & Contreras
nalmente no litoral (Moraes 1991, Moraes & Krul 1995, Straube et
1993), observações também suportadas por Pacheco et al. (1994),
al. 2004), embora haja uma citação não substanciada no Parque Naao norte do limite distribucional considerado para a espécie; e as
cional do Iguaçu (Koch & Bóçon 1994; Figura 2). Sua presença em
aqui descritas. Não está correto o uso do pt e vg antes de “e as aqui
outros locais da costa oeste paranaense, no entanto, é provável, podescritas.” A sugestão é:
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Figura 2. Registros do chimango Milvago chimango no Estado do Paraná, sul do Brasil. 1. Parque Nacional de Superagui (25°27'35”S
e 48°14'22”W; Straube et al., 2004). 2. Estação Ecológica da Ilha do Mel (25°31'15”S e 48°20'20”W; Moraes, 1991). 3. Município de
Pontal do Paraná (25°35'09”S e 48°22'01”W; Moraes & Krul, 1995). 4. Parque Nacional do Iguaçu (25°40'50”S e 54°26'05”W; Koch &
Bóçon, 1994). 5. Município de São Mateus do Sul (26°00'20”S e 50°29'45”W). 6. Município de Ponta Grossa (25°16'25”S e 49°49'29”W).

“...1993). Estes registros são também suportados por Pacheco et
al. (1994), ao norte do limite distribucional considerado para a espécie e pelas observações aqui descritas por nós.” Observações recentes no Mato Grosso do Sul (M.A.C. Pivatto e S. Duelba, comunicação pessoal) indicam a presença da espécie ainda no início da
primavera – setembro e outubro –, fato merecedor de verificações
futuras.
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