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Abstract.  The authors present a record of Pseudoseisura cristata (Spix, 1824), in Comandatuba 
Isla, Bahia, Brazil, 25.1.2011. Perhaps the first image and audio records of this bird in the isle. 

 
 

 
O Casaca-de-couro, Pseudoseisura cristata (Spix, 1824), também conhecido em 

inglês por Caatinga Cacholote, é uma ave Passeriforme, pertencente à família Furnariidae, 
Gray, 1840 (CBRO,2011), que segundo Sick (1997), trata-se de uma das aves típicas da 
caatinga e paisagens áridas correspondentes.  

Em decorrência de um levantamento de aves realizado pelo primeiro autor (AS), a 
partir de abril de 2004, na Ilha de Comandatuba, Bahia (Santos, 2011), entre os dias 20 e 
30 de janeiro de 2011, o referido autor retornou à região hospedando-se no Hotel 
Transamérica Ilha de Comandatuba, quando teve a oportunidade de observar por vários 
dias um casal de Pseudoseisura cristata com um filhote já grande, os quais sempre eram 
encontrados forrageando na área ajardinada em meio ao coqueiral entre os bungallows 
(foto1), coordenadas 15° 21.023’ S – 038° 58. 823’ W.  

Especificamente no dia 25 de janeiro de 2011, o primeiro autor (AS) registrou em 
fotos (fotos2-3), vídeo e áudio as referidas aves (maquina fotográfica 
digital,Sony,DSCH55,14mega pixel,zoom óptico x10, HD), cujos filme e vocalização estão 
acessíveis em www.aultimaarcadenoe.com.br, setor “Fauna do Brasil vídeos” e “Sons da 
Natureza” (PROGRAMA AMBIENTAL: A ÚLTIMA ARCA DE NOÉ, 2011). 

Até então, esta espécie só tinha sido observada na citada ilha em 2007, pelo 
segundo autor (MA), que reside e trabalha naquela área, e tem colaborado no levantamento 
de aves do primeiro autor, mas só agora registrada em imagens e sons por este último. 

O casal nidificou no local que dista apenas 100m da praia, fazendo seu ninho de 
gravetos (foto4) na copa de uma Caesalpinia regia (Flamboyant), aliás, havia mais dois 
ninhos próximos aparentemente já utilizados, o que, aliado à freqüência da espécie no local, 
sugere ser atualmente um casal residente na área.  

Talvez este seja o primeiro registro documento desta espécie para a Ilha de 
Comandatuba, daí resolvemos colaborar com a história de seus registros com a divulgação 
dessa singela nota. 
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Fotos referidas (AS) 
 

  
Foto1. Área arborizada do hotel               Foto2. P.cristata adulto e jovem  

 

        
                      Foto3. P.cristata jovem                          Foto4. Ninho do casal P.cristata observado 

 
 


