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RESUMO: O Gavião Carijó (Buteo magnirostris) ave de rapina de pequeno porte com aproximadamente 36 
cm de comprimento, está presente em todo o Brasil, é o gavião mais comum do País, encontrado também 
desde o México até a Argentina. Habita campos com árvores, bordas de florestas, capoeiras, cidades, 
margens de rios e lagos. Vive solitário ou aos pares. Sobrevoa cidades em vôos circulares, geralmente aos 
casais, emitindo seu canto, alimentam-se de artrópodes, pequenos lagartos, cobras e pássaros e roedores, 
apesar de carnívoro, é um predador oportunista sempre procurando presas mais fáceis como filhotes e 
animais debilitados. O objetivo principal deste trabalho é apresentar informações sobre o gavião carijó, 
aspectos de seu comportamento, alimentação, reprodução, na cidade de Maringá, já que pouco se sabe do 
comportamento dessa espécie no município. A espécie é muito comum na região, podendo facilmente ser 
visto sobrevoando a cidade vocalizando o ano todo. Sabe-se que a espécie se reproduz na cidade, já que 
foram reportados ataques as pessoas no período de reprodução, pois se trata de um animal bastante 
agressivo defendendo seu ninho por qualquer animal que se aproxime do local. Sua presença está 
associada ao desmatamento de seu habitat natural e pela fácil adaptação que a espécie tem no meio 
urbano, sendo uma das poucas espécies que sofreram impactos pelo homem. O levantamento dos dados 
será feito no Município de Maringá – PR, com observações semanais em diversos pontos da cidade. 
Espera-se obter informações de sua biologia e seu Status na cidade. Essas observações permitirão inferir 
informações para a conservação da espécie na cidade de Maringá. 
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