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Introdução

O Gavião-de-penacho (Spizaetus ornatus) é um 
gavião florestal, da família dos acipitrídeos, que ocorre 
do México à Argentina e todo o Brasil [1]. Como todos 
os membros do gênero Spizaetus é classificado como 
um "açor-águia" ou gavião de grande porte pois atinge 
67 cm.

O “Projeto Harpia, Filhos da Natureza” é uma 
atividade sem fins lucrativos com ação socioambiental, 
pois estabelece a missão de reconhecer áreas e proteger 
os biomas piauienses, na busca da divulgação da 
importância e manutenção dos recursos genéticos da 
fauna e principalmente do Gavião-de-penacho espécie 
do cerrado piauiense.

O Cerrado é umas das regiões de maior 
biodiversidade do planeta e cobre 25% do território 
nacional [2]. Estimativas apontam mais de 6000 
espécies de árvores e 800 espécies de aves, além de 
grande variedade de peixes e outras formas de vida. 
Devido a esta excepcional riqueza biológica ao lado da 
Mata Atlântica, é considerado um dos “hotspots” 
mundiais, isto é, um dos biomas mais ricos e 
ameaçados do planeta.

A região de Santa Filomena-PI tem sido alvo da 
implantação de grandes projetos agrícolas. Atualmente, 
vem sofrendo um processo de degradação ambiental 
pelo uso intensivo do solo para fins agrícolas. Esta 
realidade se defronta em parte com os benefícios de 
uma agricultura moderna e dinâmica, mas por outro 
lado com os impactos ambientais. 

O objetivo é fazer o reconhecimento e levantamento 
dos locais onde se encontra o Gavião-de-penacho, em 
estado natural para a região de Santa Filomena.

Material e métodos

A pesquisa foi realizada em três partes:
Parte 1 - Escolha de áreas com existência do Gavião 
comprovada

A primeira parte foi realizada para o reconhecimento 
das áreas potenciais de estudo na região. As áreas 

delimitadas estavam em estado de grande preservação, com 
presença de rios e vegetação ciliar. Ficavam próximas de 
um povoado denominado de “Brejo das Meninas” distando 
da cidade sede aproximadamente de 105Km. Esse povoado 
é composto por pequenos agricultores que foram 
socializados sobre a importância da preservação ambiental. 

Parte 2 – Reconhecimento, delimitação através de GPS e 
imagens de satélite (o sensor Vegetation, em órbita a bordo 
do satélite europeu Spot IV) [3] das formações regionais 
após a definição da área de execução do trabalho. Figuras 
1,2 e 3.

Foi realizada a captação de imagens, no dia 11/01/2008, 
partindo da sede do município de Santa Filomena e 
seguindo ao longo do rio Parnaíba até a sua nascente, na 
Chapada das Mangabeiras. A captação de imagens foi 
necessária para o reconhecimento e delimitação da área que 
já havia sido pré-definida. Outros itens verificados foram: a 
representatividade desta área em relação às demais 
formações regionais; a existência de outras áreas potenciais 
para a realização dos estudos e os fatores de tensão 
ecológica mais freqüente.

Parte 3 – Coleta de materiais e marcação dos ninhos
Foram feitas visitas nas áreas demarcadas, para coleta de 

fezes, penas, resto de alimentos, solo, água, folhas e 
sementes de espécies vegetais onde se encontravam os 
ninhos. As marcações dos ninhos foram feitas através de 
GPS. Procurou-se reconhecer as principais formações 
vegetais, o estado de preservação, dificuldades de acesso e 
as espécies representativas, e posteriormente ser 
confeccionado um mapa de guia de localização dos ninhos.

Resultados e Discussão

A vegetação predominante na região é o Cerrado “lato 
sensu”, ocorrendo tanto no alto das chapadas como nos 
vales abaixo. Quanto à fisionomia, encontramos desde o 
Cerradão ao Cerrado (“sensu strictu”), passando por 
subtipos intermediários em função, provavelmente, de 
degradação e/ou características do ambiente. Estas 



formações não apresentaram, contudo, diferenças na 
composição de espécies, pelo menos em uma análise 
visual realizada através de caminhadas. Através da 
análise da estrutura da vegetação poderemos obter uma 
delimitação mais precisa, assim como detectar 
possíveis alterações na composição de espécies destas 
formações [4].

Além da vegetação de Cerrado, encontramos ainda 
formações florestais com características mesofíticas nas 
encostas das chapadas e nos anfiteatros (vales com 
escarpas íngremes e abruptas formados no encontro 
entre duas ou mais chapadas). Estas duas formações 
(mata de encosta e dos vales) se distinguem pelo menos 
fisionomicamente. As árvores das matas de encosta têm 
altura em torno de 15m a 20m, os troncos são retilíneos 
e relativamente mais finos do que as matas dos vales 
das chapadas. Já as matas dos vales apresentam árvores 
maiores, com espécies chegando a 40m de altura. Estas 
formações serão comparadas quanto a sua composição 
florística.

A vegetação encontrada nas beiras dos rios e 
pequenos cursos d’água denominamos coletivamente 
de Mata de Galeria. A largura e características 
estruturais destas matas variam muito em função do 
tamanho e da área de influência da bacia do rio ou 
brejo. Assim nos rios maiores e nas bacias mais amplas 
encontramos uma vegetação maior, com árvores mais 
altas (entre 10m a 15m, aproximadamente), nos 
pequenos ribeirões a vegetação é mais arbustiva 
(variando entre 3 a 6m, aproximadamente).

Com o “Projeto Filhos da Natureza”, com principal 
objetivo de preservar a biodiversidade do cerrado 
piauiense, observou-se que a cada ano que passa o 
bioma é trocado por grandes culturas e com isso foi 

criado o jargão da “última fronteira agrícola do Brasil”. 
Esta inserção ideológica fez com que a presença do gavião 
diminui cada vez mais, chegando ao estado de extinção.

O resultado das áreas delimitadas mostrou que as aves 
estão se deslocando mais para procura de alimentos. 

Os ninhos marcados é uma maneira de tentar preservar a 
espécie, e os ribeirinhos, os responsáveis pela preservação 
dos ninhos.

Precisa haver uma preservação da fauna do cerrado 
piauiense, região do município de Santa de Filomena, pois 
espécie em estudo precisa retirar seu alimento desse bioma. 

A marcação dos ninhos esta sendo uma alternativa de 
conscientização e preservação do Gavião-de-penacho.

O Projeto Harpia tenta minimizar os impactos de 
degradação decorrente dos processos de investimentos 
agropecuário sem controle ambiental.
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Figura 1. Município de Santa Filomena-PI. Figura 2. Mapa da Cobertura Vegetal



Figura 3. Imagens Spot Vegetation do Municipio de Santa Filomena-PI


