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Os poucos estudos no sopé oriental da 

Cordilheira dos Andes da Colômbia (Fig. 1) fazem 

com que haja um baixo nível de conhecimento e 

um grande vazio de informações sobre a avifauna, 

principalmente para os departamentos ao norte 

dessa encosta: Casanare e Arauca (Calle Restrepo 

et al 2010; Acevedo-Charry et al 2014). As escas-

sas explorações ornitológicas nesta parte do sopé 

entre os Andes e Orinoquia, concentraram-se na 

bacia do rio Cusiana no Departamento de Boya-

ca, em latitudes subtropicais de 5 ° 23 ‘e 5 ° 26’ 

de latitude norte e 72 ° 41 ‘e 72 ° 41’ de longitude 

oeste (Olivares 1963, 1971; Bohorquez 2002). 

Mais ao norte da Bacia do Rio Cusiana explici-

tamente no Departamento de Arauca, a primeira 

e mais representativa exploração ornitológica é 

a lista de aves coletadas por Kjell von Sneidern 

em meados do século passado (Blake 1961). Esta 

lista foi elaborada a partir de amostragem em 

diferentes locais que iam desde as fl orestas sub-

tropicais do sopé dos Andes orientais do norte de 

Boyaca, até as planícies associadas com o rio Ar-

auca e seus afl uentes na região sul de Orinoquia 

(Blake 1961). Recentemente, o interesse por esta 

área do ecótono Andes-Orinoquia levou à explo-

ração de novos locais, entretanto as informações 

ainda não estão disponíveis na literatura científi ca 

(Acevedo-Charry, dados não publicados). Além 
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Figura 1. Sopé leste da cordilheira oriental da Colômbia, ecótono da Cordilheira dos Andes e da 
região de Orinoquia. 1A: Florestas nubladas do sopé (cerca de 600-2000 m), local do registro de 
H. harpyja. 1B: Cercanias da cidade de Tame (cerca de 500 m), Arauca; local de registo de S. tyran-
nus, a seta vermelha mostra área dominada por buritis (Mauritia fl exuosa), e ao fundo as planícies 
orinoquenses. Fotos © Orlando Acevedo-Charry.

disso, a exploração do sopé de Arauca e Casanare 

tem sido difi cultada por questões relacionadas 

ao confl ito armado identifi cado para as planícies 

e regiões de fl oresta de montanha da Colômbia 

(Sanchez-Cuervo e Aide, 2013). Neste contexto, 

novas observações sobre a avifauna desta região 

são relevantes para a compreensão da assembleia 

de aves do leste dos Andes, e o ecótono entre a 

região andina e a região de Orinoquia (Acevedo-

Charry, em revisão). Por exemplo, observações 

recentes na área subtropical do leste da Cordil-

heira dos Andes, no departamento de Boyacá, 

ampliaram a distribuição geográfi ca conhecida 

da águia-solitária (Buteogallus solitarius; Accipitri-

dae) espécie listada na categoria de ameaça como 

criticamente em perigo para a Colômbia (Renjifo 

et al, 2014), e quase ameaçada em nível mundial 

(IUCN 2014), confi rmando a sua presença na 
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região Andino-Orinoquia da Colômbia (Chapar-

ro-Herrera e Laverde, 2014). Nesta pesquisa são 

apresentados os primeiros registros documenta-

dos no sopé do Departamento de Arauca de duas 

outras grandes aves de rapina: a harpia (Harpia 

harpyja) e o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyran-

nus), conhecidos localmente como “águila real” e 

“cobo”, respectivamente.

A maior ave de rapina neotropical e a mais 

poderosa do mundo é a Harpia harpija (Hilty e 

Brown, 1986; Vargas et al, 2006). Esta águia está 

amplamente distribuída nas fl orestas de baixadas 

na porção sul da América do Norte (México), e 

em toda a América Central e do Sul (Fig. 2). Na 

porção norte de sua área de distribuição é encon-

trada do sul do México ao Panamá, mas em al-

gumas localidades e países como El Salvador, é 

considerada extinta, aparentemente, pela destru-

ição e fragmentação do habitat, assim como pela 

caça direta e também de suas presas. (Vargas et 

al. 2006). A distribuição na América do Sul in-

clui populações no Chocó e vales interandinos 

da Colômbia, ao norte da Venezuela, e da região 

amazônica e guianense da Colômbia, Venezu-

ela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Brasil, 

Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e extremo nor-

deste da Argentina (Bierregaard et al, 2013). A 

faixa de altitude na qual foi reportada a presença 

de H. harpija varia do nível do mar até 800 metros 

de altitude (Vargas et al 2006), e um registro adi-

cional na Colômbia para 1600 m (Hilty e Brown 

1986). Cabe ressaltar que apesar da amplitude de 

sua distribuição, os estudos ecológicos sobre H. 

harpyja parecem insufi cientes. Por exemplo, uma 

compilação do status e distribuição desta espé-

cie a partir de relatos entre 1980 e 2002 carece 

completamente de informações relevantes para a 

Colômbia e Suriname, devido a carência de infor-

mações publicadas (Vargas et al. 2006). 

Embora H. harpyja seja citada em um relatório 

técnico sobre as aves para o sopé de Orinoquia 

da Colômbia (Umaña-Villaveces et al. 2009), 

neste documento não existe a confi rmação de 

espécimes ou dados relevantes para a localidade 

do registo. Para confi rmar esses registros, apre-

sentamos provas fotográfi cas de um indivíduo 

em estado selvagem em Altamira, no município 

de Tame (Fig. 2A). Também relatamos dois even-

tos de confl ito com os moradores de Tame. O 

primeiro em janeiro de 2011, quando um indi-

víduo de H. harpyja foi ferido por um agricultor 

da vila de Caño Rojo (Fig. 2B). Embora tenha 

sido socorrida imediatamente por um veterinário 

da região, a águia morreu devido à gravidade do 

ferimento. O segundo evento foi em maio de 

2011, no qual outro agricultor feriu mortalmente 

um indivíduo de H. harpyja em Mararabe Alto. 

Nenhum dos registros anteriores foi depositado 

em coleções científi cas de referência e no mo-

mento seus paradeiros são desconhecidos. Além 

dos registros em Altamira, Caño Rojo e Mararabe 

Alto, outros registros foram feitos em Alto Cra-
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Figura 2. Distribuição de H harpyja ao norte da América do Sul; o ponto vermelho indica o município de 

Tame, Arauca, Colômbia (adaptado de BirdLife International y NatureServe 2014a). 2A: Fotografi a de 

H harpyja, em Altamira aldeia de Tame, 1000 m. 2B: Exemplar de  H. harpyja morto por um morador no 

sopé de Arauca, Colômbia; o encarte mostra em detalhe a cabeça. Fotos © Cesar Javier Valencia Vera 

/ Parques Nacionais Naturais da Colômbia, PNN “El Cocuy” © Karen Perez / Fundação Orinoquia 

Biodiversa. 2C:  L. lugens defl eri, presa potencial H. harpyja em “Sabana de la Vieja”, Tame (cerca de 950 

m).  Foto © Orlando Acevedo-Charry.
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vo, San Antonio RioTame, la Garza e Brisas del 

Cravo; na infl uência das fl orestas que acompan-

ham as bacias do rio Tame, Tate ou Gallinaza, e 

Cravo Norte, entre 400 e 1500 metros de altitude. 

Algumas das observações de H. harpyja em Ar-

auca correspondem a tentativas e captura de uma 

presa grande e arborícola Lagothrix lugens, chama-

do localmente “Choyo” (Fig 2C;. Primates Ateli-

dae). A mais memorável das observações (realiza-

da por CJVV) ocorreu na vereda Santo Antonio 

Rio Tame, onde dois indivíduos pareciam brincar 

com um jovem L lugens recém-capturado, passan-

Figura 3. O gavião-pega-macaco S. tyrannus ao norte da América do Sul; o ponto vermelho indica o 

município de Tame, no sopé de Arauca, Colômbia (adaptado de BirdLife International y Nature-

Serve 2014b). 3A: Ilustração  modifi cada a partir Hilty e Brown (1986), as setas coloridas indicam 

aspectos-chave de identifi cação. 3B: Espécime caçado por um residente de Tame em 2012. Foto © 

Stiven Rodríguez-González. 3C. Espécime após dois anos de deterioração devido à má preparação 

(mesmo 3B); a direita detalhe da cabeça. Fotos © Nestor Perez-Buitrago / U. Nacional Sede Ori-
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do a presa um para o outro executando manobras 

aéreas espetaculares. Embora na literatura sobre 

H harpyja não existam relatos deste tipo de com-

portamento, nem mesmo em época reprodutiva, 

ainda faltam estudos mais aprofundados do sta-

tus e comportamento desta espécie (Rettig 1978; 

Hilty & Brown 1986; Schulenberg 2009). 

Nossos relatos no sopé de Arauca ampliam não 

só geografi camente a distribuição conhecida de 

H. harpyja, como também confi rmam um ampli-

tude altitudinal mais alta no leste da Colômbia, 

com registros acima de 800 metros de altitude 

(Vargas et al 2006). O uso da fl oresta de maior 

altitude pode estar relacionado em parte com a 

presença de presas em potencial, como Lagothrix 

lugens defl eri (Fig. 2C; Mantilla-Meluk 2013) e tam-

bém devido às altas taxas de desmatamento das 

fl orestas das áreas mais baixas nas encostas do 

sopé em Arauca durante os últimos 60 anos. 

Spizaetus tyrannus é outro rapinante grande e am-

plamente distribuído na América do Sul e Central.  

Sua distribuição se estende do leste do México, 

em toda a América Central, na região do Pacífi co 

e do Caribe da Colômbia, Venezuela e por toda a 

região amazônica e guianense da Venezuela, Gui-

ana, Suriname, Guiana Francesa, Brasil, Equa-

dor, Peru e Bolívia. Ocorre também na região do 

Pacífi co do Equador e noroeste do Peru, até a 

Cordilheira da Costa, na Venezuela, sul e sudeste 

do Brasil, leste do Paraguai e nordeste extremo da 

Argentina (Bierregaard e Kirwan 2013). 

Recentemente na Colômbia a distribuição de-

sta espécie foi ampliada para o departamento de 

Valle del Cauca (Cordoba-Cordoba et al. 2008). 

S. tyrannus é uma águia que costuma ocorrer nas 

áreas mais baixas (abaixo de 500 m; Hilty e Brown 

1986), embora existam registros recentes em al-

titudes mais elevadas (1300-1500, 1800-2250, 

2000, 2100-2250, 3000 m; ver Cordoba-Cordoba 

et al. 2008). É em grande parte desconhecido 

na região amazônica da Colômbia, com poucas 

e dispersas observações nos departamentos de 

Guainía e Amazonas, bem como registros de ob-

servações no norte do departamento de Guaviare 

(Hilty e Brown 1986; Caranton-Ayala et al; dados 

não publicados).

Para o sopé dos Andes colombianos e Orino-

quia só existem registros de S tyrannus a oeste 

do Departamento de Meta, Villavicencio (Hilty 

e Brown 1986) e observações sem documenta-

ção em Arauca e Vichada (Acevedo-Charry et al. 

2014). Neste relato documentamos pela primeira 

vez um indivíduo abatido por um morador do 

município de Tame, Arauca, em 18 de dezembro 

de 2012. O abate ocorreu na periferia de Tame, 

na borda de uma fl oresta secundária em um ter-

raço aluvial que faz  limite com  um buritizal de 

grande extensão (Mauritia fl exuosa; Fig. 1B). O 

residente tentou preservar o cadáver da águia 

injetando formaldeído (Fig. 3B, 3C.). Quando 
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tomamos conhecimento do caso dois depois, 

identifi camos a águia como S. tyrannus (Fig. 3). 

Aspectos do padrão de coloração corroboram 

a identifi cação; crista curta preta com margens 

brancas, as coberteiras inferiores das asas negras 

pontilhadas de branco, as barras brancas e negras 

bem defi nidas das primarias e as quatro listras 

brancas da cauda relativamente longa (Fig. 3A). 

O morador afi rmou que este tipo de águia é visto 

tentando pegar os animais domésticos esporadi-

camente, e é chamado de “cobo” entre os mora-

dores de Tame. Infelizmente, embora houvesse 

os metadados necessários para a admissão a uma 

coleção de referência, não foi possível resgatar 

o espécime para depósito em uma coleção, pois 

o morador preferiu manter o exemplar em sua 

residência. Posteriormente a carcaça foi levada 

para a sede Orinoquia, da Universidade Nacional 

da Colômbia, na cidade de Arauca, onde fi cou 

evidente a deterioração impedindo sua inclusão 

no acervo como espécime de referência (Fig. 3C). 

As duas espécies mencionadas, H. harpyja e S. 

tyrannus, são as maiores águias na região Neo-

tropical (Marquez et al., 2005, Cordoba-Cordoba 

et al. 2008). Este tipo de águias de grande porte 

é tradicionalmente utilizado como indicador do 

estado de conservação dos ecossistemas, pois 

são sensíveis à perturbação do habitat e neces-

sitam de presas igualmente grandes que ocupam 

áreas consideráveis de habitat bem preservado, 

embora S. tyrannus também possa ser encontrado 

em locais perturbados, e seja a espécie dentro do 

gênero Spizaetus mais amplamente distribuída e 

mais abundante (Hilty e Brown 1986). Da mesma 

forma, de um modo geral, aparentemente todas 

as grandes águias necessitam de grandes áreas de 

fl oresta bem preservada para estabelecimento 

de território, reprodução, criação e dispersão de 

juvenis (Kattan et al., 1994, Marquez et al. 2005 

Cordoba-Cordoba et al. 2008). No entanto, os 

diferentes aspectos da biologia básica e ecolo-

gia da maioria das aves de rapina na Colômbia 

não são totalmente conhecidos, e falta concen-

trar esforços no estudo dessas aves. Essa situação 

aumenta em locais com poucos estudos, como 

o sopé da Cordilheira dos Andes e outros mais. 

Além disso, os confl itos entre estes predadores e 

os agricultores apontam para o desconhecimento 

e a falta de programas de educação ambiental efi -

cazes na região, de mãos dadas com programas 

de conservação que envolva as pessoas locais.
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