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Resumo 

O sabiá-ferreiro Turdus subalaris (Seebohm, 1887) é uma espécie com distribuição também 

no território brasileiro, onde faz migrações internas. Sua ocorrência foi registrada em fotos 

e vídeo pelo autor no Parque do Ibirapuera, cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, 

em 15 de setembro 2015, mostrando a importância dos fragmentos de matas naturais nas 

rotas migratórias das aves. 

 

 

Abstract 

Turdus subalaris (Seebohm, 1887), is a bird species also present in the Brazilian territory, 

suited for internal migration. Its presence was recorded by the author in Ibirapuera Park, 

São Paulo city, São Paulo State, Brazil, on September 15, 2015, showing the importance of 

the fragments of natural forests along the birds migratory routes. 

 

 

 

 

 

O sabiá-ferreiro, ou Turdus subalaris (Seebohm, 1887), pertencente à família 

Turdidae, Rafinesque, 1815, que é composta de 19 espécies no Brasil (CBRO,2014), e é 

conhecido mais por sua vocalização estridente, que parece uma sequência de batidas de 

martelo em ferros, do que por sua plumagem discreta cinza e branco e suas raras 

aparições, pois trata-se de ave tímida e arredia. 

Ocorre da Argentina, Paraguai e Bolívia localmente até o Rio de Janeiro (Itatiaia) e 

Minas Gerais, durante o inverno, Goiás e Mato Grosso (alto Xingu) (SICK,1997), sendo 

espécie muito comum em localidades no Estado do Rio Grande do Sul, como Gramado-

Canela e no Parque Nacional Aparados da Serra, locais onde também foi constatado por 

nós, sendo facilmente ouvida, principalmente no final da primavera e início do verão, época 

de procriação. 

Ave migratória de rota pouco conhecida, mas que passa o inverno nas regiões 

centrais e parte do sul da Amazônia, retornando ao Estado sulino para procriar,segundo 

SICK (1997). No retorno vem parando em fragmentos florestais, onde fica alguns dias, já 

vocalizando, como observamos anteriormente no Parque Estadual da Cantareira 

(SANTOS,2015b), na Serra do Japi, também no Estado de São Paulo (SANTOS, maio 2010), 
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e em Extrema, sul do Estado de Minas Gerais (SANTOS, 2012) e como nos informou 

Jacques Vielliard (com. pess.), e ainda como relata SICK (ob.cit.). 

O Parque do Ibirapuera é uma unidade de conservação municipal da cidade de São 

Paulo-SP, Brasil, com 1.584.000 m², que se localiza na entre a zona central e sul da cidade 

de São Paulo, que possui algumas áreas com vegetação nativa com árvores como a 

Pitangueira que fornecem frutas apreciadas por muitas aves, principalmente para os 

Turdideos. 

No dia 15 de setembro de 2015, por volta das 11 horas, durante visita de 

observação para o levantamento da avifauna local (SANTOS,2015a), escutamos a 

inconfundível vocalização de Turdus subalaris na área do Viveiro Manequinho Lopes, dentro 

do citado parque, onde há pequenas áreas com árvores nativas e árvores exóticas como 

eucaliptos.  

Tratava-se de um indivíduo jovem (fotos abaixo), mas que iniciava “a arte de 

cantar”, o que se percebe pelo baixo tom e as poucas notas. 

Ele estava pousado a cerca de 4 metros de altura em uma árvore, próximo a uma 

Pitangueira com frutos, onde se alimentou por duas vezes, antes de voar para longe de 

nossa visão. 

O fato foi documentado em fotos (abaixo) e vídeo, depositados na internet (Youtube 

e PROGRAMA AMBIENTAL: A ÚLTIMA ARCA DE NOÉ) 

Anteriormente em 18 de outubro de 2012, ouvimos e gravamos a vocalização desta 

espécie próximo ao córrego do Sapateiro (voc. Nos arquivos do autor).  

Isto mostra que o Parque do Ibirapuera representa um fragmento verde de 

importância para a parada de aves migratórias como o Turdus subalaris, devendo por isso 

ser objeto de atenção na política de preservação de espécies nativas, e incluída como área 

prioritária. 

Assim, com este singelo relato de observação e registro pretendemos contribuir para 

os estudos da migração desta espécie. 

 

------------------- 
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PROGRAMA AMBIENTAL: A ÚLTIMA ARCA DE NOÉ. Turdus subalaris em 

http://www.aultimaarcadenoe.com.br/turdus-subalaris/  

  

------------------ 

 

Seguem duas fotos do autor: 

 
 

 


