
A espécie da vez é o Sabiá-una, que tem como 
principal diferença sua beleza: os machos têm 
uma coloração preta e acizentada, com um 
colorido e contrastante bico e pés amarelos 
na época da reprodução. Já as fêmeas têm 
a coloração marrom, o que caracteriza o 
dimorfismo sexual. Assim, o Turdus flavipes, 
que significa Tordo que tem os pés amarelos, 
também é conhecido como sabiá-preto e 
sabiá-da-mata.
Mas você sabe quais são as principais 
características e também importância dessa 
ave? Além de nos alegrar pela sua beleza e 
cantos diferentes (tem a capacidade de imitar 
outras vozes como o pichochó e o suiriri), 

ela contribui na manutenção de espécies de 
plantas nativas, como a palmeira Juçara que 
está em risco de extinção: como se alimenta 
dos frutos, atua como um dos principais 
dispersores de sementes.
Em Itapoá ela pode ser vista facilmente. 
Conforme o fotógrafo e observador de aves 
Edson Ferreira da Veiga, ela é mais comum na 
época da primavera, mas é uma ave arisca e 
não gosta muito que as pessoas se aproximem, 
diferente de outras espécies de sabiá mais 
mansas. Quando pensa na ave, Edson recorda 
o ano de 2013: atípico para a observação de 
sabiá-una pela quantidade: “Como foi um ano 
de frio intenso e neve no planalto catarinense, 

“Minha terra tem palmeiras, onde canta os sabiás”
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“Sabia que o sabiá sabia assobiar?” Quem já brincou com esse trava-língua? Presente em 
brincadeiras, poemas, músicas e em muitas regiões do país, o sabiá é um dos pássaros mais 
conhecidos no Brasil e, não por acaso, o sabiá laranjeira é a ave símbolo do país, e ganha 
destaque no dia 5 de outubro, Dia da Aves. Mas você sabia que existem vários tipos de sabiá? 
São pelo 19 as espécies de sabiás que podem ser observadas no Brasil, que se diferenciam pelo 
tamanho, cores da plumagem e também pelo canto.



essas aves buscaram locais mais quentes 
para fugir do frio e conseguir alimento, como 
Itapoá”.
Além daqui, também pode ser encontrada do 
estado do Rio Grande do Sul até a Bahia, e nos 
estados de Rio Grande do Norte e Pernambuco. 
Também pode ser vista na Colômbia, Venezuela, 
Guiana, Paraguai e Argentina.
Essa espécie vive na mata, em regiões 
montanhosas e, é comum na copa e nas bordas 

de florestas, capoeiras, clareiras adjacentes e 
em plantações de café. Agora na primavera, 
principalmente no período chuvoso, está em 
fase de reprodução, e a fêmea põe em média 
de dois a três ovos azulados ou esverdeados 
com marcas marrom/avermelhadas.
Uma boa época para prestar atenção à sua 
volta e observar o sabiá-una. Afinal, “minha 
terra tem palmeiras, onde canta os sabiás”. 


