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A última revisão taxonômica do gênero Deconychura considera a espécie D.
longicauda como um complexo politípico com sete subespécies distribuídas
de Honduras ao Brasil Amazônico, categorizadas pelas diferenças no padrão
de coloração da plumagem e morfometria. Mais recentemente, foram reconhe-
cidos três padrões vocais distintos nesta espécie, um primeiro associado aos
táxons trans-Andinos (darienensis, minor e typica), um segundo associado à
forma nominal endêmica do escudo das Guianas e um terceiro relativo aos de-
mais táxons cis-Andinos (connectens, pallida e zimmeri). Uma vez que carac-
teres vocais vêm sendo interpretados como importantes indicadores de limites
interespecíficos em Passeriformes sub-oscines, buscamos revisar os limites
interespecíficos de D. longicauda, combinando caracteres morfométricos, vo-
cais e moleculares. Resultados preliminares obtidos com base em trinta amos-
tras de tecidos, 77 espécimes e gravações da coleção do Museu Paraense
Emílio Goeldi, representativos de todos os táxons cis-Andinos, mostraram
uma forte correlação entre a filogeografia da espécie e os principais padrões
de variação morfológica e vocal. A forma nominal é basal em relação às de-
mais, delas se diferenciando também fortemente por caracteres morfológicos
e vocais. Os táxons connectens, zimmeri e pallida são mais proximamente re-
lacionados entre si, sendo connectens o mais basal, o que é concordante com
uma maior similaridade vocal e morfológica entre eles. Análises futuras
pretendem amostrar com um maior detalhe o clado connectens, zimmeri e
pallida com o objetivo de avaliar limites interespecíficos entre estes táxons,
onde a variação morfológica e vocal é menor, apesar das distâncias genéticas
consideráveis que os separam. Portanto, apesar de preliminares, os dados
combinados obtidos já apontam para a necessidade de separar os táxons cis-
Andinos em pelo menos duas espécies distintas, podendo esse número
aumentar quando material vocal e morfológico adicional do clado connectens,
zimmeri e pallida forem analisados.
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Basileuterus leucoblepharus, um pássaro endêmico da Mata Atlântica (MA),
distribui-se do RJ até o sudeste do Paraguai, nordeste da Argentina e Uruguai.
Duas subespécies são reconhecidas: B. l. leucoblepharus e B. l. lemurum, sen-
do a segunda restrita ao extremo sul da distribuição (Olson, 1975). Foram ana-
lisados 45 indivíduos de 10 localidades dos estados brasileiros RJ, MG, SP,
PR, SC, RS e 2 localidades da Argentina. Foram obtidas seqüências de 916
pb do Cytb do DNAmt. Foram observados 31 haplótipos e p=0,00495. A re-
construção filogenética por neighbor-joining e Bayesiana e a rede de haplóti-
pos por median-joining network indicaram ausência de estruturação entre as
localidades analisadas, as análises foram implementadas pelos programas
MEGA4.1, MrBayes e Network4.5, respectivamente. O evento de gargalo po-
pulacional seguido de expansão demográfica foi evidenciado pelo D de Tajima
(-1,81395*) e Mismatch Distribution (distribuição unimodal) implementado pelo
DNASP4.9, o que pode ser corroborado pelo reduzido valor de p quando com-
parado com outros estudos com aves (Cabanne, 2009; d’Horta, 2009). A esti-
mativa da data de expansão demográfica foi obtida pela estatística t=2mt
(t=3,941) no DNASP4.9, onde m é taxa de substituição e t é o tempo em que
ocorreu a expansão. Assumindo-se uma taxa de mutação de 2% por milhão
de anos, calibrada para outras aves, obteve-se um t=107677,6 anos. O perío-
do de expansão obtido coincide com os eventos paleoclimáticos ocorridos na
MA durante o Pleistoceno e remete a uma possível associação desta espécie
com refúgios florestais durante os ciclos glaciais. O gargalo populacional aqui
observado parece estar associado com um único refúgio florestal, o “refúgio
São Paulo” descrito por Carnaval et al. (2009), seguido por uma dispersão
associada com a expansão da MA após os ciclos glaciais do Pleistoceno final.
Para confirmar esse evento de expansão observado é necessário analisar
indivíduos de B. l. lemurum, entretanto a sua existência é duvidosa e, segundo
a descrição apresenta grandes chances de ser uma variação clinal.

Palavras-chave: demografia histórica, Basileuterus leucoblepharus, Mata
Atlântica.
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Beija-flores dominam as interações aves-flores na região Neotropical. Esta
forte relação pode resultar em respostas adaptativas de ambos os grupos
envolvidos na interação mutualística como a coloração das flores e seu
reconhecimento pelos polinizadores. O objetivo deste trabalho foi deter-
minar a existência de elegibilidade de cores nas flores pelos beija-flores. O
experimento foi conduzido em campo, na Reserva Natural do Salto Morato,
Guaraqueçaba, Paraná. Foram empregados três bebedouros com três
flores cada, totalizando nove flores para cada cor (amarelo, azul, vermelho
e rosa). Foram realizadas 20 horas de observações diretas. O número de
visitas de Thalurania glaucopis e Ramphodon naevius foi registrado. Cada
visita correspondeu apenas à primeira investida do beija-flor ao bebedor.
Foi calculado o Índice de Elegibilidade (IE) através da proporção do uso
das cores e da disponibilidade destas no meio. Para determinar se as
diferenças entre os IEs das duas espécies de beija-flor eram significativas
foi aplicado o Teste G. Foram registradas 33 visitas de T. glaucopis, com
predomínio para as flores rosa e vermelha (IE = 2,18 e 0,97 respectiva-
mente). Para R. naevius foram registradas 56 visitas, com predomínio para
as flores vermelha e rosa (IE = 1,93 e 1,43 respectivamente). As diferen-
ças entre os IEs de T. glaucopis e R. naevius foram significativas. Se por
um lado a ornitofilia é caracterizada pelo uso de flores vermelhas, a faixa
espectral da cor rosa seria mais notada por insetos. Como a preferência
pela coloração pelas aves é resultado tanto do comportamento inato como
do aprendido, é possível que aves generalistas como T. glaucopis tenham
maior capacidade de explorar ambientes e aprender onde estão as
melhores fontes, e este comportamento poderia explicar um grande
número de registros em flores rosas. Em R. naevius, apesar da esperada
elegibilidade pelo vermelho, a taxa de visitação nas flores rosa ainda foi
alta, indicando um possível papel do aprendizado. Além disso, o contraste
da flor no ambiente pode ser determinante na elegibilidade da flor.

Palavras chave: Beija-flor, polinização, elegibilidade por cores
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Dois modelos têm sido amplamente cogitados para explicar o padrão de
distribuição altitudinal das aves. O primeiro, monotônico, prevê um maior
número de espécies nas baixadas e, com o aumento do gradiente, a dimi-
nuição linear da riqueza. O segundo, “hump-shaped”, prevê um pico da ri-
queza em altitudes intermediárias. Para testar a hipótese nula de que a
distribuição das aves não varia ao longo do gradiente altitudinal, a vertente
atlântica da Estação Biológica de Boracéia (23°39’S 45°53’W), com va-
riação de 800 m, foi amostrada pela metodologia de Pontos de Escuta. As
faixas altitudinais inventariadas ficaram distantes umas das outras a cada
100 m verticais, o que totalizou nove altitudes percorridas. Foram amostra-
dos três pontos por faixa altitudinal, distantes em, no mínimo, 200 m um do
outro, somando 27 pontos amostrais ao longo do gradiente. Cada altitude
foi visitada por três dias. Os pontos tiveram raio limitado de 50 m e
iniciavam ao nascer do sol. Foram escolhidas duas variáveis explanatórias:
altitude e mid-domain effect. O efeito da área não foi controlado. A riqueza
empírica foi padronizada para esforço amostral pelo método MMMean
para todas as cotas, pois as curvas de rarefação obtidas mostraram não
haver assíntota para o esforço amostral. Análises de regressão foram
utilizadas para verificar o nível de significância que cada variável represen-
tou na riqueza das aves. As variáveis foram rodadas individualmente com
a riqueza e posteriormente juntas numa regressão múltipla. O modelo
obtido para a distribuição das aves foi “hump-shaped”, refutando a hipó-
tese nula. A altitude não teve representação significativa na riqueza
(P=0.433), enquanto o MDE explicou mais da metade dessa variância
(r2=0.516; F=7.465; P=0.029). As variáveis em conjunto não responderam
significativamente a riqueza (P=0.96). Os resultados sugerem que a distri-
buição das aves pode ser resultado da disposição e amplitudes altitudinais
aleatórias das espécies entre os dois extremos do gradiente, como previs-
to pelo MDE, resultando na maior riqueza próxima ao centro do gradiente.
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Em estudos moleculares recentes, Amazona aestiva aparece em meio à
clados de A. ochrocephala, indicando confusão em suas taxonomias, já
que a distinção entre as duas é feitas apenas com base nas cores das
plumagens da cabeça. No presente trabalho, sequenciamos 430pb do
gene ND2 do DNAmt de 46 exemplares de A. aestiva, apreendidos por
fiscais ambientais após captura ilegal na natureza, e mantidos em cativeiro
em um criatório certificado (Fazenda Vale-Verde, município de Betim/MG).
Para avaliar as relações filogenéticas entre estas espécies, as seqüências
produzidas neste estudo foram analisadas em conjunto com outras
seqüências do GenBank: 13 A. aestiva e 27 A. ochrocephala (22 de subes-
pécies sul-americanas e 5 de subespécies centro-americanas, utilizadas
como grupos externos). Nos 30 haplótipos encontrados, foram observadas
30 substituições em 26 sítios polimórficos, sendo 10 informativos para
parcimônia. A diversidade nucleotídica foi estimada em 0,0064+/-0,0038.
Foi produzida uma rede de haplótipos onde não houve formação evidente
de agrupamentos, e onde alguns haplótipos apareceram em alta
freqüência, sendo compartilhados por mais de uma espécie e/ou
subespécie. A árvore filogenética também apresentou pouca estruturação.
As linhagens sul-americanas formaram três clados: um contendo apenas
haplótipos de A. a. aestiva, outro contendo haplótipos de A. a. aestiva, A.
o. xantholaema e A.o. nattereri, e outro contendo todas as subespécies,
exceto A. o. xantholaema. Na AMOVA a maior parte da variação genética
foi encontrada dentro dos grupos, sendo que a menor variação observada
entre grupos ocorreu entre as duas espécies de Amazona (11,3%).
Nossos resultados corroboram estudos anteriores que revelaram falta de
estruturação genética dentro da linhagem sul-americana que se comporta
como um complexo de espécies A. aestiva/ochrocephala.
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O trabalho visa avaliar a distribuição da diversidade genética e o nível de
estruturação genética nas populações de Ardea alba egretta (Linnaeus
1958) das colônias reprodutivas do Rio Grande do Sul. Foram amostradas
cinco colônias no RS, nas quais 79 indivíduos não irmãos foram analisa-
dos utilizando-se a seqüência de um fragmento de 585 pb da Domínio I da
região controladora do DNA mitocondrial. Trinta e quatro sítios polimórficos
(três transversões e 31 transições) foram observados nas seqüências
avaliadas, os quais definiram 31 haplótipos. O haplótipo mais freqüente e
presente em todas as colônias foi o Hap 4, sendo este considerado mais
ancestral e basal na árvore haplotípica. Foram identificados 22 haplótipos
privados, demonstrando alta ocorrência de mutações recentes nestas po-
pulações. A diversidade genética das populações apresentou níveis mode-
rados [h=0,849 (SD=0,039) e π=0,00525 (SD=0,003056)]. A colônia Barra
do Ribeira possui a maior diversidade genética e a de Pântano Grande, a
menor. Diferenciação genética foi observada entre apenas duas colônias:
Mariante e Serrinha (FST=0,10080; p=0,03604±0,0148). Baixa estrutura-
ção genética ficou evidenciada também pela analise AMOVA que revelou
que 98,91% da variação se devem à variação encontrada dentro das po-
pulações e 1,09% às diferenças entre populações. O padrão unimodal da
“mismatch distribution” e os testes de neutralidade (Fs de Fu, R2, D* e F*)
sugerem ocorrência de expansão demográfica recente na colônia Barra do
Ribeira. A espécie apresenta distribuição contínua na América do Sul e a
baixa estruturação genética observada pode ser devido a uma amos-
tragem regional. Com ampliação do número de indivíduos e de regiões
brasileiras amostradas, um panorama diferente poderá ser delineado.
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A família Tyrannidae é exclusiva do Novo Mundo, sendo uma das mais nume-
rosas entre os Passeriformes. Inclui 540 espécies, classificadas em 144 gêne-
ros, estando dividida em quatro subfamílias. Do ponto de vista citotaxonômico
esta família é bastante complexa, apresentando uma interessante variabilida-
de cromossômica, incomum para a maioria das famílias de Passeriformes. Os
poucos estudos citogenéticos já realizados mostram números diplóides vari-
ando entre 60-84 cromossomos. Myiozetetes cayanensis, membro da subfa-
mília Tyranninae, é uma miniatura do bem-te-vi, de difícil identificação por ser
semelhante às outras duas espécies de mesmo nome comum. Não há relatos
na literatura sobre as características cromossômicas de espécies deste gêne-
ro. Assim, este trabalho teve como objetivo estudar o cariótipo de M. cayanen-
sis através de coloração convencional, bandeamento C e hibridização de son-
das de rDNA, visando conhecer o cariótipo desta espécie e contribuir para es-
tudos citotaxonômicos futuros. Os cromossomos foram obtidos a partir de cul-
tura de polpa dérmica de penas jovens de uma fêmea. Os resultados obtidos
mostram que M. cayanensis apresenta 2n=56, com cinco pares (11, 14, 17, 19
e 26) de cromossomos metacêntricos, sendo os outros pares acrocêntricos.
Os blocos de heterocromatina constitutiva foram observados na região centro-
mérica de todos os pares. As sondas de rDNA hibridizaram em três pares de
cromossomos sendo um par acrocêntrico médio e dois pares acrocêntricos
pequenos, enquanto a maioria das espécies de Aves analisadas mostram
apenas um par de cromossomos portadores de NORs. O número diplóide
encontrado representa o menor número de cromossomos da família até o
momento, e suas peculiaridades, como a ausência de cromossomos puntifor-
mes (microcromossomos), indicam a ocorrência de intensa reorganização ge-
nômica e necessidade da análise de outras espécies de Tyrannidae. Além
disso, o conhecimento de dados cariotípicos de outras espécies poderia reve-
lar informações importantes sobre a filogenia e evolução desse grupo de aves.
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Maior espécie de psitacídeo do mundo, a arara-azul-grande, Anodorhynchus
hyacinthinus, está ameaçada de extinção e tem no Brasil sua ocorrência
verificada em três populações disjuntas: a amazônica, entre os Estados do
Pará e Amazonas, a do Pantanal e a dos “Gerais”, no Brasil central, incluindo
o Estado do Tocantins. Contudo, maiores informações biogeográficas sobre a
espécie no Estado ainda são escassas. Neste sentido, este estudo pretende,
pela compilação dos registros da espécie na literatura, coleções nacionais e
internacionais, solicitação de dados a outros ornitólogos e registros em cam-
po, reportar sobre a distribuição e biogeografia da espécie no Tocantins. Fo-
ram compilados 53 registros de ocorrência da espécie no Estado provenien-
tes de 40 diferentes localidades em 23 dos 139 municípios tocantinenses. O
registro mais antigo procede do rio Traíras, (TO/GO), em 1819, obtido pelo
naturalista austríaco Johann E. Pohl. 38 registros foram efetuados após 1990,
sendo 33 deles após o ano de 2000, revelando expressivo incremento ao
conhecimento de A. hyacinthinus somente após a criação do Estado, em
1989, reflexo dos estudos de impacto ambiental e/ou estudos de avaliação
ecológica rápida. Dos 53 registros, 50 ocorreram entre o rio Tocantins e o
extremo leste do Estado com expressiva concentração dos registros em três
regiões: Jalapão, baixo rio Paranã e Terra Indígena Kraô e entorno. Com
exceção das populações do Jalapão, inseridas em complexo de Unidades de
Conservação de Proteção Integral (UCPI), as populações das duas últimas
encontram-se drasticamente ameaçadas, pois empreendimentos agrícolas e
hidrelétricos em licenciamento para o leste e sudeste tocantinense poderão
culminar na supressão de centenas de milhares de hectares de Cerrado e ne-
nhuma UCPI está na iminência de ser implantada nessas regiões. Os três re-
gistros restantes procedem do rio Araguaia: Ilha do Bananal, Couto de Maga-
lhães e Araguatins. A ausência de registros no interflúvio Araguaia-Tocantins
reforça a disjunção entre as populações da Amazônia e do Brasil central.

Palavras-Chave: Anodorhynchus hyacinthinus, Biogeografia, Tocantins
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O papagaio–verdadeiro (Amazona aestiva) é um psitacídeo neotropical que
ocorre no noroeste do Brasil, leste da Bolívia e do Paraguai, até o norte da
Argentina. Atualmente, são reconhecidas duas subespécies que são
caracterizadas principalmente pela coloração do encontro das asas: A. a.
aestiva (encontro vermelho) e A. a. xanthopteryx (encontro amarelo). No en-
tanto, estudos moleculares identificaram o compartilhamento de haplótipos
do DNA mitocondrial entre A. aestiva e subespécies de A. ochrocephala, o
que sugere que essas espécies formam um grupo parafilético. Recentemen-
te, um estudo filogeográfico identificou que as duas subespécies de A.
aestiva apresentam diferença genética e que o compartilhamento de hapló-
tipos com A. ochrocephala pode ser decorrente de introgressão. Devido a
ampla distribuição geográfica dessas duas espécies, o estudo de mais po-
pulações poderá contribuir para a melhor compreensão dos possíveis pro-
cessos e eventos históricos envolvidos no padrão filogeográfico desse com-
plexo. No presente trabalho, foi feita a análise de um fragmento de 506 pb
do gene COI do DNA mitocondrial de 14 A. aestiva provenientes do sul do
Piauí, conhecidos como papagaios-auas, e quatro provenientes de Itape-
va/SP. As seqüências obtidas foram analisadas conjuntamente com 115 se-
qüências dessas duas espécies disponíveis no GenBank. As relações entre
os haplótipos foram averiguadas com base na rede de haplótipos obtida com
auxílio do programa Network 4.5. A estrutura genética foi avaliada com base
nos valores de gST com o auxílio do programa Nucleodiv. Os resultados obti-
dos evidenciaram que os A. aestiva de SP pertencem ao grupo do nordeste
(A. a. aestiva) e que os papagaios do Piauí apresentam diferenças genéticas
significativas (gST > 0,445, p<0,05) em relação aos demais A. aestiva
estudados. Os dados obtidos sugerem que os papagaios do Piauí formam
uma sub-população geneticamente diferente, evidenciando a possível
existência de uma nova subespécie de A. aestiva, a qual diferencia também
das demais por apresentar a região das bochechas e da garganta amarela.

Palavras chave: Amazona aestiva, Amazona ochrocephala, filogeografia
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PADRÕES DE DIFERENCIAÇÃO GENÉTICA 
EM SCLATERIA NAEVIA (THAMNOPHILIDAE)

Maya Sonnenschein Faccio1,2 e Alexandre Aleixo1

1Coordenação de Zoologia, Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Pará.
2E-mail:mayasonnen@yahoo.com

O gênero monotípico Sclateria (Thamnophilidae) é amplamente distribuído na
Amazônia, com quatro subespécies reconhecidas. A subespécie nominal tem
o ventre branco rajado de cinza, diferindo marcadamente de S. n argentata,
que possui o ventre quase inteiramente branco. As subespécies restantes
(toddi e diaphora) são intermediárias, quanto a caracteres de plumagem, entre
naevia e argentata. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar se as subes-
pécies de Sclateria naevia são unidades evolutivas independentes, utilizando
caracteres genéticos para estabelecer relações filogeográficas entre os
grupos. Para isso foram seqüenciados 13 indivíduos, sendo um pertencente à
subespécie toddi, dois pertencentes a argentata e 10 à subespécie nominal. A
partir de seqüências de fragmentos de genes mitocondriais concatenados,
citocromo b (454pb) e NADH subunidade II (944pb), foram geradas árvores
filogenéticas de máxima parcimônia, máxima verossimilhança e inferências
bayesianas para o estabelecimento de relações entre os grupos. As árvores
geradas apresentaram topologias idênticas, evidenciando dois grupos com
forte apoio estatístico (100% para as três análises): um contendo apenas
indivíduos de S. n. naevia e outro clado contendo indivíduos de S. n. argentata,
S. n. toddi e S. n. naevia. Para verificar se as populações estão em equilíbrio
foi utilizado o teste de desvio de neutralidade R2. O teste foi significativo
apenas para o clado contendo unicamente indivíduos de S. n. naevia, indican-
do que este táxon apresenta sinais de expansão recente ou de gargalos de
garrafa. A presença de um indivíduo de S. n. naevia com haplótipo agrupado
entre os indivíduos do clado contendo as outras duas subespécies amostra-
das pode ser evidência de uma zona de intergradação entre S. n. naevia, S. n.
argentata e S. n. toddi. Uma amostragem mais detalhada das supostas zonas
de intergradação entre estes táxons, bem como a inclusão de amostras do
táxon diaphora na análise serão essenciais para uma redefinição dos limites
interespecíficos entre os táxons que compõe a espécie biológica S. naevia.

Palavras chave: Sclateria, Amazônia, intergradação.
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filogeográficos com espécies politípicas de aves)
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QUAL A INFLUÊNCIA DO AQUECIMENTO GLOBAL NA
DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DE AVES ENDÊMICAS DOS TOPOS

DE MONTANHA DO LESTE DO BRASIL?

Diego Hoffmann1,2 e Marcelo F. Vasconcelos2
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Existem vários cenários (amenos e drásticos) de modelos que prevêem
possíveis alterações climáticas de acordo com o crescimento da popula-
ção humana e o aumento da emissão de gases. O objetivo deste trabalho
é apresentar resultados sobre a influência de diferentes cenários de mu-
danças climáticas na distribuição de oito espécies de aves endêmicas dos
topos de montanhas do leste do Brasil (Augastes lumachella, Augastes
scutatus, Oreophylax moreirae, Asthenes luizae, Formicivora grantsaui,
Scytalopus diamantinensis, Polystictus superciliaris e Embernagra
longicauda). As simulações das distribuições das espécies foram obtidas a
partir do programa Maxent com os registros atuais de ocorrência das
espécies. Foram utilizadas 10 variáveis climáticas, uma de relevo e duas
de solos, para três cenários possíveis para o ano de 2080, oriundos de
dois modelos HDCM3 (A2a e B2a) e CCM3 (2xCO2). Os modelos de
distribuição foram validados através dos testes AUC (espécies com mais
de 25 pontos, n=3, todas com AUC >0,991) e o método “leave-one-out”
(espécies com menos de 25 pontos, n=5, todas com p <0,004). Os mapas
obtidos para cada espécie foram transformados em presença e ausência
e sobrepostos, compondo um único mapa da distribuição da riqueza de
espécies para os três cenários futuros e um atual. Pela análise dos mapas
de distribuição obtidos para os diferentes cenários, comparados com o
atual, observa-se que houve um aumento na área de distribuição das
espécies de aves (entre 0,8 e 21 vezes a área inicial), porém com um
deslocamento dos centros de riqueza para as altitudes mais elevadas,
para o sul e para o leste. O aumento da área de distribuição variou entre
os cenários conforme o grau de suas alterações. As espécies estudadas
apresentaram uma diminuição na área ocupada atualmente e a sua
persistência no futuro dependerá de suas capacidades de dispersão e
ocupação de outras áreas que apresentarão condições favoráveis.

Palavras chave: Maxent, distribuição potencial e mudanças climáticas
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VARIAÇÃO MORFOLÓGICA, VOCAL E MOLECULAR EM
HYLOPEZUS MACULARIUS (TEMMINCK, 1823)

(AVES, GRALLARIIDAE)

Lincoln Carneiro1, 2 e Alexandre Aleixo1

1MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI.
2E-mail: lincoln_carneiro@yahoo.com.br

A revisão do complexo Hylopezus macularius revelou a identidade de uma
nova espécie e indicou que três das quatro subespécies do complexo
devem ser elevadas ao status de espécie. As decisões taxonômicas ba-
searam-se na análise de caracteres morfométricos e de plumagem, nos
espectrogramas construídos a partir das vocalizações dos representantes
do complexo e em análises moleculares. Nós examinamos espécimes
depositados no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Museu de
Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) e Museu Nacional
(MNRJ) e analisamos gravações de 103 indivíduos diferentes, incluindo
mais de 800 secções de canto e chamados. As filogenias moleculares
foram feitas com 1.371 pares de bases de três genes mitocondriais (16S,
ND2 e Citocromo b). Análises de máxima parcimônia e máxima
verosimilhança foram conduzidas com PAUP 4.0 b e uma inferência
Bayesiana foi realizada através do programa MrBayes 3.1. O táxon novo é
restrito ao sul do rio Amazonas nos interflúvio Madeira – Tapajós e Tapajós
- Xingu; embora ele seja indistinguível morfologicamente de H. m.
paraensis (distribuído a leste do Xingu), uma clara diagnose pode ser feita
com base em caracteres vocais, estes de reconhecida importância no
estabelecimento de limites interespecíficos em outras espécies do gênero.
Nossas análises moleculares confirmaram os dados vocais e alocaram o
táxon novo em um clado independente e bem apoiado estatisticamente em
todas análises. Os demais táxons da espécie politípica H. macularius
(macularius, diluta e paraensis) também podem ser diagnosticados
mutuamente com base numa combinação de caracteres morfológicos,
vocais e moleculares, podendo ainda devido a sua monofilia recíproca, ser
considerados espécies evolutivas independentes.

Palavras chave: Hylopezus macularius, sistemática, taxonomia 
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PADRÕES DISTRIBUCIONAIS DA AVIFAUNA 
CONTINENTAL DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

Mauricio da Silveira Pereira1, e Glayson Ariel Bencke1

1Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do
Sul. mauricio.aves@gmail.com; gabencke@fzb.rs.gov.br

O único estudo que investigou a distribuição das aves no Rio Grande do
Sul (RS) foi feito por William Belton nas décadas de 1970 e 1980, resul-
tando em uma publicação contendo mapas de distribuição para todas as
aves do estado. No presente estudo, esses dados foram georreferenciados
e utilizados para identificar padrões de distribuição das espécies conti-
nentais. Utilizou-se o programa ARC GIS 9.0 para georreferenciar os
registros e gerar mapas de distribuição de riqueza. Também realizou-se
análise de agrupamento para avaliar o grau de similaridade entre quadrí-
culas de meio grau de lat/long. As regiões com maior riqueza de espécies
foram: Encosta Inferior do nordeste, Serra Geral + litoral norte, região de
São Lourenço, Alto Uruguai, região de Garruchos, região de Santa Cruz
do Sul e norte da Lagoa Mirim. A região das Missões, entre Cruz Alta e
Santiago, destacou-se pela baixa riqueza. A análise de agrupamento
revelou dois grupos consistentes, além de um conjunto de quadrículas que
não se agruparam entre si nem com as demais. O primeiro grupo (G1)
correspondeu principalmente às quadrículas ao norte da escarpa do pla-
nalto. O segundo (G2), estruturalmente mais complexo, agrupou sobretudo
as quadrículas da metade sul do RS. G1 subdividiu-se em três grupos, que
misturam partes de distintas regiões fitoecológicas. G2 subdividiu-se em
um grupo correspondente aos campos da Campanha e da Serra do
Sudeste e em outro mais heterogêneo, incluindo áreas de mosaico cam-
po/floresta de diferentes regiões geomorfológicas mais a ponta oeste. Os
resultados das análises foram claramente influenciados pela distribuição
desigual do esforço amostral, gerando “ilhas” de alta ou baixa riqueza que
muito provavelmente não correspondem à realidade. Para análises futuras,
pretende-se complementar o banco de dados com registros divulgados na
literatura após a obra de Belton, dados de coleções e registros inéditos,
visando minimizar o efeito do esforço de amostragem sobre os resultados.

Palavras chave: distribuição de aves, riqueza
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DIMORFISMO SEXUAL DE PLUMAGEM 
EM PHAETHORNIS (TROCHILIDAE) E AS 

CONSEQUÊNCIAS DE SEU DESCONHECIMENTO

Vítor de Queiroz Piacentini e Luís Fábio Silveira
Depto. de Zoologia, Inst. de Biociências, Universidade de São Paulo. E-
mail: vitor.piacentini@gmail.com

Phaethornis é o maior gênero de beija-flores, com cerca de 60 táxons
reconhecidos. Apesar de serem comuns em suas áreas de ocorrência e
possuírem boa representatividade em coleções científicas, o dimorfismo
sexual dentro do gênero tem sido ignorado pela maioria dos pesquisado-
res, salvo pela ampla divulgação de tal fenômeno em três espécies: P.
yaruqui, P. guy e P. idaliae, com uma quarta espécie, P. ruber, sendo
comumente caracterizada de maneira incompleta ou equivocada quanto
ao seu dimorfismo. Buscando averiguar a existência de dimorfismo sexual
em todos os táxons do gênero, analisamos 5519 peles de Phaethornis em
19 coleções do Brasil e exterior. Os resultados permitem apontar a pre-
sença de dimorfismo sexual de plumagem em todos os 15 táxons de
Phaethornis do grupo “Pygmornis”, nos 2 táxons de P. rupurumii e,
aparentemente, também em P. nattereri e P. maranhaoensis, o que pode
ser indicativo de relação filogenética entre esses táxons. Além disso, os
padrões de dimorfismo de P. yaruqui e P. guy sspp. foram confirmados. Por
outro lado, o padrão de dimorfismo de P. idaliae, sugerido por alguns
autores como ocorrendo durante a fase juvenil, deve ser reinterpretado
como ocorrendo na idade adulta. O dimorfismo é mais notável na forma e
coloração da cauda e, em algumas espécies, também na intensidade da
cor do ventre. As espécies maiores do gênero, tais como aquelas dos
grupos malaris-supercilosus, pretrei-augusti, P. eurynome, P. hispidus, P.
bourcieri sspp., P. syrmatophorus, P. philippii, P. koepkeae e P. antophilus,
por sua vez, não possuem tal dimorfismo sexual de plumagem, salvo dife-
renças estatísticas ligadas a morfometria e, eventualmente, diferentes ten-
dências de curvatura do bico. O desconhecimento do dimorfismo sexual
em Phaethornis historicamente tem levado a proposições de táxons invá-
lidos (e.g. macho e fêmea de P. idaliae descritos como espécies distintas
na mesma obra) e aparentes erros na determinação das relações siste-
máticas das espécies. Além disso, pode comprometer estudos de evolução
e comportamento ao ignorar as diferenças entre machos e fêmeas.

Palavras chave: dimorfismo, Phaethornis, Trochilidae
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Anodorhynchus hyacinthinus é uma espécie considerada vulnerável, tendo o
número total de indivíduos em vida livre no Brasil estimado em 6.500, distribuí-
dos em três regiões: no Pará (leste da região amazônica e oeste de Altamira),
no nordeste do país (região entre Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia) e no
Pantanal Matogrossense, onde se encontra a maioria dos indivíduos. A origem
desta distribuição disjunta é desconhecida. Esses grupos podem ter tido uma
distribuição contínua no passado e hoje se encontram isolados ou a partir de
uma origem ocorreu a colonização dessas áreas. O alto nível de especializa-
ção na dieta e no tipo de sítio de nidificação pode estar associado a essa distri-
buição e esses aspectos diferem nas diferentes regiões de ocorrência. Anali-
samos 10 locos de microssatélites de 93 indivíduos. Foi verificada uma mode-
rada estruturação genética entre araras de quatro regiões geográficas (Panta-
nal norte, Pantanal sul, norte e nordeste) baseado no índice RST e em testes
de atribuição, mas os índices de FST indicam diferenciação somente entre três
regiões (norte e nordeste sem diferenciação). Essa estruturação entre as três
regiões é congruente com a forte estruturação genética apontada pelos índi-
ces de FST e pela rede de haplótipos das seqüências concatenadas do ND5,
citocromo-b e ND2 (2284 pb total) de 59 indivíduos. A diferença no nível de es-
truturação encontrada baseado nos microssatélites (nuclear) e nos genes
mitocondriais pode ser decorrente de dispersão diferencial mediada por ma-
chos (congruente com o padrão geral encontrado em aves). Alternativamente,
essa diferença pode ser efeito do curto tempo de isolamento das populações,
ou seja, como o tamanho populacional efetivo do DNA mitocondrial é aproxi-
madamente um quarto do DNA nuclear, resultaria em maior taxa de deriva e
mais rápida aproximação do equilíbrio entre deriva e migração. Esses dados
podem auxiliar na elaboração de estratégias de conservação da espécie.

Palavras chave: conservação, estrutura genética populacional,
Anodorhynchus hyacinthinus.
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ANÁLISE BIOGEOGRÁFICA DAS AVES DOS CERRADOS DO PIAUÍ

Shirliane de Araújo Sousa1,2, Marcos Pérsio Dantas Santos1 e Denise
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1UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI .
2E-mail:shirlianearaujo@hotmail.com

Os grandes domínios morfoclimáticos brasileiros podem ser classificados
em ambientes dominados por florestas e outros dominados por vegeta-
ções abertas. Os primeiros são separados por um extenso corredor de
formações abertas, que inclui os domínios da Caatinga, do Cerrado e do
Chaco. No Piauí, o Cerrado representa uma penetração do domínio do
Brasil Central para o nordeste. Desta forma, tivemos como objetivo central
testar a variação na riqueza, substituição de espécies e endemismos de
aves ao longo de uma linha imaginária (cline) ligando os cerrados do
planalto central ao cerrados do nordeste. Foram analisados trabalhos que
continham informações ornitológicas, os quais tenham sido realizados
próximos ou sobre essa linha imaginária. Como método, optamos por
classificar as espécies de aves quanto ao bioma em que sua ocorrência
está assinalada e o grau de dependência das espécies em relação aos
ambientes florestais existentes na região. Foram utilizados 9 trabalhos
disponíveis na literatura que representam nove localidades inseridas nos
cerrados do Nordeste. Obtivemos um total de 347 espécies de aves para
os cerrados do Nordeste, distribuídas em 67 famílias. Entre os locais de
amostragem, o PARNA das Nascentes do Rio Parnaíba apresentou a
maior riqueza de aves (254 spp), seguido pela ESEC de Uruçuí-una (231
spp). Já os locais com menor riqueza foram Urbano Santos (134 spp) e
Castelo do Piauí (124 spp), demonstrando haver uma diminuição na ri-
queza de espécies do centro para a borda do bioma Cerrado. O padrão de
riqueza se mantém para os endemismos. Nas localidades situadas ao sul
dessa região há uma variação de 8 a 15 espécies endêmicas do Cerrado,
enquanto nas localidades do norte há cerca de 2 a 3 endemismos apenas.
Verifica-se que a maioria das espécies de aves registradas nos cerrados
do Nordeste é dependente de formações florestais, corroborando o padrão
geral para o Bioma. Os dados indicam que os principais habitats de
importância biológica para as espécies de aves associadas aos cerrados
do Nordeste são habitats florestais ou semi-florestais.

Palavra chave: cerrado, biogeografia, Piauí.
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SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA HISTÓRICA 
DO COMPLEXO BASILEUTERUS CULICIVORUS

Sibelle Torres Vilaça e Fabrício Rodrigues dos Santos
Departamento de Biologia Geral, ICB, Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, MG. E-mail: sibelletorres@gmail.com

O complexo Basileuterus culicivorus envolve três espécies reconhecidas:
B. culicivorus (do Uruguai ao norte do México), B. hypoleucus (sudeste do
Brasil, Paraguai e Bolívia) e B. trifasciatus (Peru e Equador), cuja separa-
ção taxonômica é questionada. Apesar da existência de vários estudos
genéticos na família Parulidae, poucos abordam os processos de diversi-
ficação das espécies neotropicais. Visando elucidar as relações do com-
plexo e sua história biogeográfica, usamos no presente trabalho o gene
mitocondrial Citocromo B (cytb), o íntron 5 do gene nuclear β fibrinogênio
(BF5) e seis loci de microssatélites isolados para outras espécies de
Parulidae. Foram analisados 116 indivíduos das três espécies do comple-
xo B. culicivorus coletados desde o México até a Argentina. As populações
analisadas apresentaram uma alta diversidade genética condizente com o
padrão do gênero. Em uma análise filogenética para o cytb foram encon-
trados cinco agrupamentos que se mostraram altamente estruturados geo-
graficamente tanto para cytb quanto para BF5. A posição basal dos clados
mais ao norte da distribuição sugere uma origem ao norte da América
Central, com posterior colonização do sul da América do Sul, e uma pos-
sível recolonização mais recente da Venezuela. Para os loci de microssa-
télites, o número de alelos variou de 12 a 29, sendo que cinco loci não es-
tavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg, sugerindo subestruturação popu-
lacional. As subespécies de B. culicivorus formaram grupos monofiléticos,
exceto duas subespécies que ocorrem no Brasil, Paraguai e Argentina. B.
trifasciatus não se mostrou relacionado a nenhum haplótipo de B.
culicivorus. B. hypoleucus não é uma espécie monofilética e está intima-
mente relacionada às subespécies de B. culicivorus que ocorrem no Brasil
e Paraguai. As análises de relógio molecular indicaram que a espécie se
diferenciou no final do Plioceno, chegando à América do Sul somente no
Pleistoceno após o fechamento do istmo do Panamá. Ao contrário das
demais populações, o clado brasileiro possui um grande sinal de expansão
populacional durante o Pleistoceno.

Palavras chave: Basileuterus culicivorus, biogeografia histórica,
sistemática
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DNA MITOCONDRIAL NÃO PERMITE DIFERENCIAR THAMNOPHILUS
CAPISTRATUS LESSON, 1840 E T. DOLIATUS (LINNAEUS, 1764)

Sibelle Torres Vilaça, Daniela Rodrigues Lacerda, Fabrício Rodrigues
dos Santos
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Gerais, Belo Horizonte, MG. E-mail: sibelletorres@gmail.com

Originalmente descrito como espécie plena, Thamnophilus capistratus Les-
son, 1840 foi submetido à condição de subespécie de T. doliatus (Linnaeus,
1764) em 1921, tratamento que foi adotado até recentemente. Em 2007, a
partir de estudos morfométricos e de plumagem, T. capistratus foi
novamente reconhecido como uma espécie independente (Assis et al.,
2007, Auk 124:665-676). O presente estudo teve como objetivo verificar se
T. capistratus pode ser diferenciado geneticamente de T. doliatus. Para isso,
foram sequenciados 531 pb do gene mitocondrial Citocromo B de T.
capistratus (n=17), T. d. doliatus (n=1), T. d. subradiatus (n=4), T. d. radiatus
(n=5) e T. d. difficilis (n=7). Foram obtidos oito haplótipos, com divergência
nucleotídica e haplotípica de 0,007 e 0,660, respectivamente. A árvore filo-
genética construída pelos métodos neighbor-joining e bayesiano revelou três
grandes clados, que não permitiram a separação entre T. doliatus e T.
capistratus. A construção de uma rede de haplótipos revelou que o haplóti-
po mais comum pode ser encontrado em aves das duas espécies analisa-
das. A análise de estruturação hierárquica da variabilidade genética
(AMOVA) revelou que 60,19% da variação pode ser atribuída a diferenças
dentro das espécies e 39,81% entre as espécies, com um ϕst de 0,39
(p<0,001). Embora a maior parte da diversidade seja encontrada dentro das
espécies, o valor de ϕst ainda sugere uma estruturação genética conside-
rável. Quando os quatro taxa foram considerados separadamente, o ϕst de
T. capistratus x T. doliatus difficilis foi de 0,57 (p<0,001), entre T. capistratus
e T. doliatus radiatus foi de 0,48 (p<0,001), entre T. capistratus e T. d.
subradiatus foi de 0,18 (p=0,06) e entre as três subespécies de T. doliatus
variou de 0 até 0,5. Esses resultados mostram que os dados genéticos não
revelaram nenhuma separação clara entre T. doliatus e T. capistratus. Esse
resultado não invalida o status de espécie de T. capistratus, mas sugere que
mais estudos genéticos e morfológicos, com uma maior amostragem da
área de ocorrência das espécies, devem trazer novas informações.

Palavras chave: Thamnophilus doliatus, Thamnophilus capistratus,
sistemática molecular
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