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Abstract.  The author presents a record of Laterallus viridis, or Russet-crowned Crake in 

Comandatuba Isla, Bahia, Brazil,23 and 26, 1 ,2011. Perhaps the first image and voice record of this 

bird in the isle. 
 

 

 
A saracura sanã-castanha (Laterallus viridis), em inglês Russet-crowned Crake, é ave 

da família Rallidae, Rafinesque, 1815 (CBRO,2011), pouco observada, pois além de pequena, 
vive “em capoeiras ralas e secas” (Sick,1997), onde fica embrenhada e pouco sai em áreas 

abertas, como temos constatado. Talvez por isso esse tímido, furtivo e gracioso ralídeo é 
pouco documentado em levantamentos de aves. Quando o é, normalmente, consegue-se por 
meio de sua vocalização. 

Ocorre em terras baixas da Colômbia, Guianas, sul da Venezuela ao rio de Janeiro no 
Brasil (Sick,1997;Taylor,1996), o que inclui o litoral da Bahia, local dessa nota. 
 Em decorrência de estudos e levantamento de aves realizados na Ilha de 
Comandatuba, Bahia (Santos, 2011), nos dias 23 e 26 de janeiro de 2011, na área de 
restinga herbácea do campo de golfe do Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba, localizada 
entre os buracos 6 e 13 (foto1) (15º21’54.21”S/38º58’47.75”O)                                                 
Laterallus viridis foi observado e registrado em foto (foto 2), áudio e vídeo (maquina 
fotográfica digital, Sony, DSCH55, 14mega pixel, zoom óptico x10, HD). 
 No dia 23/1, cerca de 09hs da manhã, no citado local, um casal foi constatado pela 
vocalização, a qual foi gravada, tendo sido ouvida a vocalização de mais quatro indivíduos 
relativamente próximos. No mesmo local no dia 26/1, cerca de 8:30 da manhã, registramos 
imagens do referido casal. Na parte da tarde, as 17:30hs, em companhia do biólogo Maurício 

Arantes, ouvimos e vimos o mesmo casal, após utilização do sistema play-back. Também 
ouvimos mais um casal vocalizando próximo. 
 A visualização total do casal observado só foi possível após a utilização do sistema de 
play-back, quando conseguimos atrair as aves. Nervosos, o macho e fêmea apareciam e, 
rapidamente, atravessavam o caminho, um de cada vez com intervalos de alguns segundos, 
o que fizeram várias vezes, quando foram filmados e fotografados (foto2). O vídeo e a 
vocalização podem ser acessados em www.aultimaarcadenoe.com.br, nos setores “Fauna do 

Brasil vídeos” e “Sons da Natureza” (PROGRAMA AMBIENTAL: A ÚLTIMA ARCA DE NOÉ, 
2011). Na citada área do campo de golfe, que calculamos de um hectare, constatamos a 
ocorrência de pelo menos oito casais da saracura sanã-castanha, o que sugere ser ave 
comum, pelo menos nesta área da ilha.  

Apesar da sua grande área de distribuição, parece que Laterallus viridis não tinha sido 
ainda registrada documentalmente na referida ilha de Comandatuba, daí resolvemos 
colaborar com a história de seus registros com a divulgação dessa singela nota. 
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                 O ambiente do local  das observações (F.1)  e L.viridis atravessando o caminho 

(F.2) Fotos do autor 

 


