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SERES VIVOS
Escrito por Leandro Carrascosa

Ela é a maior ave de rapina do Brasil e é considerada uma das três maiores
e mais poderosas aves de rapina do mundo.
Conheça a harpia, também é conhecida como gavião-real, uiraçu, guiraçu e gavião-de-penacho.
Ela vive na floresta amazônica e em alguns lugares da mata atlântica. Veja mais informações sobre ela.

FICHA TÉCNICA

Nome científico:
Harpia harpyja
Família:
Accipitridae
Tamanho:
de 90 cm a 105 cm
Peso:
machos de 4 a 5 Kg e as fêmeas
de 7,9 a 9 Kg.

Alimentação:
come animais grandes, como a
preguiça, macacos, filhotes de
veados, araras, seriemas, tatus,
cachorros-do-mato, iguanas e
cobras.
Características:
A harpia tem vários tons de
cinza nas suas penas. Em sua
barriga as penas são brancas,
as penas das suas costas são
cinza-escuro, a cauda é escura
com três barras brancas,

pescoço com um colar negro,
ela também apresenta as partes
inferiores das asas e calções
brancos.
Onde vive:
A harpia é uma espécie que
habitava quase todas as regiões
do Brasil, mas o desmatamento
das florestas é a principal causa
da sua ameaça de extinção.
Hoje ela existe principalmente
nos biomas amazônico e mata
atlântica.
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Projeto Gavião-real:
Esse projeto foi criado em 1997, pelo Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).
Eles desenvolvem atividades de pesquisa
que buscam proteger o gavião-real de suas
principais ameaças: a caça e o desmatamento.
Projeto de Monitoramento do Gavião-real:
Criado em 2012, pela Secretaria de Meio
Ambiente de São Geraldo do Araguaia, o
projeto busca proteger os ninhos de gaviãoreal e desenvolve atividades de sensibilização
ambiental e pesquisa.
Projeto de Monitoramento de Harpia no
Parque Nacional Serra da Bodoquena (PNSB)
e entorno:
Realiza atividades de educação e sensibilização
ambiental com as comunidades do entorno
do PNSB, além de pesquisas. O projeto é
desenvolvido pela Fundação Neotrópica do
Brasil (FNB).

Como é o ninho
da harpia?

Como nascem
os filhotes?

Ela constrói o seu ninho no alto das
maiores árvores. Ele tem cerca de 1,5
metros, ou 150 centímetros (cm). Quer
ver o tamanho real?

A fêmea põe 2 ovos
acinzentados e os
filhotes nascem após
52 semanas.
A pequena harpia pode
viver até mais de um
ano com os pais.

Você pode usar uma régua da escola e
marcar no chão os 150 cm. É enorme!
O ninho do beija-flor, que é a menor
ave que existe, tem o ninho com 3 a 4
centímetros. Estima-se que 93% das
harpias brasileiras vivam na Amazônia.
Preservar as árvores onde elas
fazem os ninhos é essencial para sua
sobrevivência.

CARACTERÍSTICAS DAS
AVES DE RAPINA
VISÃO
Tem a visão muito aguçada,
permitindo enxergar a
grandes distâncias. Nas
corujas a visão é adaptada
para enxergar à noite.
BICO
É curvo, forte e afiado.
Serve para dilacerar a pele
e carne de suas presas.
GARRAS
São extremamente fortes
e afiadas. São usadas para
capturar e matar seu alimento.
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Foto: Carlos Tuyama, por Conexão Planeta.

Ninho de Harpia — as aves escolhem árvores
específicas para nidificação. Foto: Duda Menegassi

Ações de Conservação
da Espécie
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AUDIÇÃO
Escutam muito bem conseguindo distinguir o
som de outra ave de rapina, de uma presa.
Nas corujas é ainda mais precisa,
pois os discos faciais direcionam
o som para os ouvidos.
VOO
Muitas espécies tem asas largas e
compridas, que possibilitam horas de
voo planando no céu. Algumas espécies
com asas menores e penas pontiagudas
ajudam em voos de velocidade e ageis.
CAUDA
A cauda de espécies planadoras são
curtas e largas. Já as que vivem no interior
de florestas têm cauda comprida, com
formato que ajuda em voos ageis.

