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O gavião-real, uiraçu ou harpia, Harpia
harpyja (Linnaeus, 1758) (Figura 1), é considerada a ave de rapina mais possante do
mundo devido a sua força de tração durante
eventos de predação, reflexo de seu grande porte e adaptações corpóreas (Brown &
Amadon 1979, Sick 1997, Fergusson-Lees
& Christie 2001). A espécie quando adulta
mede de 70 e 90 cm de comprimento, com
envergadura de mais de 2 m, e peso superior a 8 kg; apresenta pernas curtas e grossas, tarsos e dedos extremamente fortes e
hálux que podem ultrapassar 7 cm de comprimento (Brown & Amadon 1979, Sick
1997, Fergusson-Lees & Christie 2001).
Alimenta-se principalmente de mamíferos
de médio à grande porte, especialmente arborícolas como preguiças (Bradypus spp.
e Choloepus spp.), porcos-espinho (Coendou sp.) e primatas de diversas espécies e,
em menor frequência, de espécies terrestres como gambás (Didelphis spp.), cutias
(Dasyprocta spp.), além de filhotes de
porcos selvagens e cervos. OcasionalmenFigura 1. Harpia harpyja na fase adulta, em Manacapuru, Amazonas. Foto: Felipe Bittioli R. Gomes.
te consome aves e répteis (e.g., Amazona
ochrocephala, Ara spp., Ramphastos spp. e Pteroglossus spp.,
Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espímutuns e jacus, Iguana iguana; Álvarez-Cordero 1996, Aguiarrito Santo e Bahia (Oren & Roma 2011, IUCN 2014, WikiAves
-Silva 2007, Muñiz-López 2008, Lenz & Reis 2011).
2013).
A H. harpyja apresenta distribuição geográfica nas florestas
Apesar da ampla distribuição, a população encontra-se em
tropicais ao sul da América do Norte no México (a partir do sul
declínio, uma vez que sua área sofre drástica perda de hábitat,
de Veracruz, Oaxaca e provavelmente Campeche) até o norte da
além da pressão da caça que acentua a redução populacional.
América Central para a Colômbia e, em seguida, ao leste através
Nacional e internacionalmente a espécie é categorizada como
da Venezuela às Guianas e ao sul a leste da Bolívia ao Brasil até
quase-ameaçada (Soares et al. 2008, BirdLife International
o extremo norte da Argentina (Misiones) (Thiollay 1994, Bir2013). Em muitos estados brasileiros as populações se encondLife International 2013).
tram ameaçadas, a saber: no Rio Grande do Sul a espécie foi
No Brasil, ocorre em áreas de florestas densas da Amazônia e
avaliada como provavelmente extinta na natureza (Bencke et al.
da Mata Atlântica, tendo sido registrada nos enclaves florestais
2003), no Espírito Santo (Simon et al. 2007), Paraná (Mikich &
dos biomas Cerrado e Pantanal (Pereira & Salzo 2006, Ubaid
Bérnils 2004) e em Santa Catarina (Aves de rapina Brasil 2014)
et al. 2011). Possui registros históricos em quase todos os estaestá criticamente em perigo e no Rio de Janeiro está em perigo
dos brasileiros, com exceção da maioria dos estados do nordeste
(Alves et al. 2000).
como Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Nosso objetivo neste estudo é relatar a caça do gavião-real
Norte, Piauí e Ceará. Conta com registros recentes nos estados
para fins de alimentação na região da Reserva Biológica (REdo Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Goiás, Mato Grosso, Mato
BIO) Gurupi, localizada no noroeste do estado do Maranhão
Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Santa
(Figura 2).
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Figura 2. Localização da REBIO Gurupi e entorno.

Resultados
O primeiro registro de caça de H. harpyja ocorreu no dia 25
de julho de 2013, na porção sul da REBIO Gurupi (03°59`12”S,
46°34`46”W), onde foram encontrados pela equipe de fiscalização três caçadores em três motocicletas, sendo que dois destes
conseguiram fugir, mas um deles foi detido. Este carregava na
garupa de sua moto um tarso e parte da carcaça de um gavião-real abatido pelo infrator naquele mesmo dia (Figuras 3 e 4). O
infrator alegou que matou a ave para se alimentar e estava levando a garra como “troféu”. O infrator foi multado no valor de
R$5.000,00, de acordo com o artigo 24 do decreto 6.514/2008,
por matar um indivíduo da fauna brasileira, constante no apêndice I da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da
Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção CITES (2014).
O segundo registro de caça do gavião-real ocorreu no dia 12
de setembro de 2013, quando foram encontrados vestígios num
acampamento clandestino na porção norte da REBIO Gurupi
(03°24`34”S, 46°45`59”W) vestígios de caçada recente. Nesta ocasião, além de serem encontradas penas de um indivíduo
jovem de gavião-real também foram observadas no local penas
de mutum-cavalo (Pauxi tuberosa) (Figura 5). Os infratores não
foram encontrados neste acampamento e infelizmente nenhum
procedimento administrativo e criminal pode ser efetuado.
Discussão
O gavião-real não é uma típica ave cobiçada para caça, embora seja ocasionalmente capturada por indígenas em atos cerimoniais onde são mantidas cativas para terem suas penas utilizadas (Carvalho 1949, Sick 1997, Trinca et al. 2008) ou ainda
como troféus de curiosos como bem relatado no Mato Grosso
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por Trinca et al. (2008) e observado nos municípios de Manaus,
Careiro e Manacapuru (Amazonas), com gaviões-reais, uiraçus-falsos (Morphnus guianensis) e gaviões-de-penacho (Spizaetus
ornatus) (F.B.R.G., obs. pess.). Grandes gaviões podem servir
de alimento na região amazônica (Soares et al. 2008) e no Nordeste semi-árido (M.A.F. & D.M.L., obs. pess.). Entretanto, as
maiores causas de abates dos grandes gaviões continuam sendo
o temor das pessoas do campo em ter prejuízo nas criações de
aves de quintais, principalmente patos e galinhas (obs. pess., Soares et al. 2008).
Problemas de caça na REBIO Gurupi e no entorno são uma
constante nos trabalhos realizados pelas equipes do Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),
sendo comum o registro de caçadores portando armas irregulares, apetrechos de caça proibidos e muitas vezes transportando
carcaças de animais abatidos. Nos anos de 2012 e 2013 foram
registrados em maior número os seguintes animais abatidos:
macaco-capelão (Alouatta belzebul), o cateto (Pecari tajacu),
veados (Mazama spp), tatus (Dasypus sp), a paca (Cuniculus
paca) e o mutum-cavalo (Pauxi tuberosa) (dados não publicados
ICMBio/REBIO Gurupi).
A REBIO do Gurupi é a única unidade de conservação de
proteção integral do Centro de Endemismo Belém, região mais
desmatada da Amazônia, inserida na área conhecida como
“arco do desmatamento”. Trata-se de uma região singular em
termos de biodiversidade, portanto uma “jóia” a ser preservada,
atuando como o único refúgio onde ainda são encontradas espécies raras, ameaçadas de extinção ou endêmicas entre o Pará
e o Maranhão como: macaco cuxiu-preto (Chiropotes satanas),
o macaco-prego-kaapor (Cebus kaapori), o rato-estrela (Echimys chrysurus), a subespécie de mutum-de-penacho (Crax fasciolata pinima), da qual só se conhece um único exemplar vivo
em cativeiro no mundo, o jacamim-de-costas-verdes (Psophia
obscura), a ararajuba (Guaruba guarouba), o periquito-pérola
(Pyrrhura lepida lepida), o araçari-de-pescoço-vermelho (Pteroglossus bitorquatus bitorquatus), a subespécie de mãe-de-taoca (Phlegopsis nigromaculata paraense) e os arapaçus
Dendrocolaptes medius e a subespécie Dendrocincla merula
badia (D.M.L., obs. pess.).
O último remanescente de Floresta Amazônica que existe no
Maranhão está protegido pela REBIO Gurupi e terras indígenas
vizinhas, o que representa menos de 20% da área original de floresta no estado. Os outros 80% da Floresta Amazônica que existiam já foram convertidos em madeiras serradas e hoje são áreas
principalmente destinadas a atividades agropecuárias (Araújo et
al. 2011).
A REBIO Gurupi possui registros do gavião-real em seu território e na área do entorno da reserva em planos de manejo de
uso sustentável, onde populares relatam o avistamento da espécie com certa frequência (DML, obs. pess). Embora a reserva
sofra intensamente com a pressão de grileiros, madeireiros e a
caça esta unidade ainda apresenta grande biodiversidade (DML
& MAF, obs. pess.).
A caça de predadores de topo de cadeia é um grande problema que aflige os ecossistemas, afetando de forma incisiva
toda a cadeia alimentar por meio de um único elo (Ricklefs
2001). A H. harpyja apresenta importante papel nos ecossistemas florestais em que ocorre, uma vez que regula o tamanho
populacional de espécies predadas (e.g., herbívoros arborícolas), que em tamanho descontrolado/elevado podem acar13

retar um acelerado efeito de extinções
locais das espécies de níveis inferiores
(e.g., por meio do consumo excessivo
de brotos, frutos e folhas, sem chance de
rebrota ou dispersão), causando perturbações no ecossistema (Palomares et al.
1995, Ricklefs 2001). Proteger espécies
topo de cadeia trófica significa manter e
garantir a conservação de todo um ecossistema saudável, que envolve os remanescentes florestais, recursos hídricos e
sua fauna associada.
O objetivo principal da REBIO do
Gurupi é garantir a proteção e conservação da fauna e flora existente em seus
limites. Desta forma, para alcançar tal
objetivo é necessário um conjunto de
ações. Tais ações precisam atender os
indicadores de conservação, como por
exemplo, locais de registros de espécie
ameaçadas, raras e endêmicas a fim de
direcionar os esforços de proteção na
unidade de conservação e em sua zona
de amortecimento.
Faz-se necessário incorporar o trabalho
de educação ambiental como ferramenta
estratégica associada às ações de conservação. No caso do gavião-real, é fundamental minimizar os conflitos gerados
pela remoção de indivíduos da natureza
através da caça relacionados com a predação de animais domésticos. Estas ações
educacionais agregadas a uma intensa fiscalização podem reduzir a remoção de indivíduos na natureza e, por conseqüência,
reduzir a caça de outras espécies, mantendo o ecossistema equilibrado.

Figura 3. Carcaça e uma das garras do primeiro registro do abate de Harpia harpyja
para consumo no Maranhão. Foto: Eloisa Mendonça.
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