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O sanhaço-pardo, Orchesticus abeillei (Lesson,
1839), é restrito as áreas de domínio de Floresta
Ombrófila Densa, sendo considerado um
endemismo brasileiro (Rosário, 1996; Cordeiro,
2003; Straube & Urben-Filho, 2005; IUCN,
2007). Sua ocorrência era conhecida do sul da
Bahia até o norte de Santa Catarina, tendo
populações isoladas em Minas Gerais, sendo
uma espécie razoavelmente encontrada entre 750
e 1.600 m de altitude (Birdlife, 2006; IUCN,
2007). Integrante da família Thraupidae, mede
aproximadamente cerca 20 cm (Straube et al.,
2004). A coloração de sua plumagem assemelhase a de algumas espécies do gênero Philydor
(Furnariidae) e do Pachyramphus castaneus
(Tytiridae) (Willis, 1989; Straube et al., 2004).
Vive no extrato médio e também na copa, se
deslocando agilmente pela ramagem, onde vive
sozinho, aos pares ou associado com Philydor
rufum, com o qual é mimético (Willis, 1976;
1989), embora possa associar-se também com
outras espécies de aves com as quais não é
mimético (Willis, 1989; Sick, 1997). Alimentase principalmente de frutos e insetos apanhados
em pleno vôo (Sick, 1997; Mikich e Bérnils,
2007). O registro da espécie aqui apresentado
deu-se em 28 de abril de 2007, no Parque
Nacional da Serra do Itajaí, a 356 m a.n.m., na
região denominada Terceira Vargem (27º03´S e
49º06´´W), porção sul do município de
Blumenau, Estado de Santa Catarina, em uma
área de Floresta Ombrófila Densa de encosta em
estádio avançado de regeneração. Nesta
oportunidade, alguns indivíduos de Orchesticus
abeillei associados a um grupo de Orthogonys
chloricterus, foram avistados e tiveram suas
vocalizações gravadas. A documentação foi
realizada com a câmera fotográfica Sony
Cybershot H2, onde os indivíduos foram

Figura 1: Mapa de Santa Catarina apontando os
registros de Orchesticus abeillei para o Estado.
Pontos 1 e 2: registros realizados por Rosário
(1996); Ponto 3: registro realizado por Naka et al.
(2000) e Ponto 4: registro realizado neste trabalho.
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filmados tendo desta forma suas vocalizações
gravadas. Foi utilizado também, o gravador
digital Panasonic RR-QR 160 na tentativa de
documentação, porém, a vocalização de
Orchesticus abeillei não foi captada por este
gravador. A marcação do ponto onde ocorreu o
registro foi realizada com GPS marca Garmim.
A catirumbava, Orthogonys
chloricterus, observada compondo o bando
misto com Orchesticus abeillei, também é
considerada um endemismo brasileiro (Rosário,
1996; Straube & Urben-Filho 2005; Sick, 1997).
Rosário (1996) e Zimmermann et al. (2003),
consideram a espécie rara e/ou pouco conhecida
para o Estado de Santa Catarina. Sua
movimentação é muito rápida e em bandos
homo-específicos pode causar um grande
distúrbio local, podendo assim, atrair indivíduos
de outras espécies e destacar-se por ter
comportamento bastante integrado aos bandos,
podendo ocorrer nestes durante todo o ano
(Machado, 2002). A associação entre
Orchesticus abeillei e Orthogonys chloricterus
já havia sido documentada por Willis (1989),
porém, sendo considerada como uma associação
de natureza eventual. De maneira geral,
Orchesticus abeillei é uma espécie é pouco
conhecida na região sul do Brasil, tendo no
Estado do Paraná poucos registros desde o século
XIX, sendo estes concentrados na região
montanhosa da Serra do Mar e pontos planálticos
adjacentes a ela (Straube et al., 2004). Neste
mesmo Estado, esta espécie encontra-se na Lista
Vermelha da Fauna Ameaçada de Extinção na
categoria 'Quase ameaçada' (Straube et al.,
2004). Belton (1994) não cita o sanhaço pardo
para o estado do Rio Grande do Sul, porém,
Ferreira e Glock (2004) citam esta espécie para
este Estado enfatizando que sua ocorrência devese à soltura de indivíduos capturados e traficados
de outras regiões do Brasil. Rosário (1996)
considera Orchesticus abeillei raro em Santa
Catarina apresentando apenas dois registros,
sendo estes, situados na porção norte do Estado,
um efetuado no Parque das Cachoeiras em
Corupá e outro em Joinville. Naka et al. (2000)
registraram em 1998 alguns indivíduos em
bandos mistos em Rio dos Cedros, próximo à
Blumenau sendo este o registro, até então, mais
meridional conhecido para a espécie. O registro
realizado no presente trabalho amplia em
aproximadamente 40 km ao sul da área de
distribuição até então conhecida para
Orchesticus abeillei. Ressalta-se também a
observação desta espécie em altitude bem
inferior à conhecida em literatura, sendo
esperada sua ocorrência a altitudes superiores a
750m a.n.m.
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