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REVISÃO TAXONÔMICA DE AUGASTES SCUTATUS
(TEMMINCK, 1824) (AVES: TROCHILIDAE)
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De distribuição restrita à Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais, Augastes
scutatus possui três subespécies, A. s. scutatus, A. s. soaresi e A. s. ilseae,
cujas descrições sugerem simpatria. Augastes s. soaresi e A. s. ilseae
ocorreriam em ambientes florestais de regiões serranas mais baixas e A.
s. scutatus ocorreria em ambientes campestres em altitudes mais
elevadas. Com o objetivo de rever a taxonomia dessa espécie, o presente
estudo avaliou a possível existência de mais de uma espécie válida dentro
do complexo. Para isso, foram examinados 156 espécimes depositados em
coleções brasileiras e um trabalho de campo explorando os diferentes
hábitats e altitudes da Cadeia do Espinhaço foi realizado para investigar a
distribuição dos diferentes morfotipos. Foram empregadas análises da
coloração da plumagem e morfométricas com enfoque nos diferentes
hábitats, altitudes e latitudes ocupados. Como resultado, verificou-se que
A. scutatus apresenta um elevado polimorfismo na coloração da pluma-
gem, disperso aleatoriamente em toda a sua área de distribuição geográ-
fica. O seu hábitat são os campos rupestres arbustivos, preferencialmente
acima de 1.100 m de altitude na Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais.
Augastes s. soaresi e A. s. ilseae não são grupos naturais e, portanto, não
podem ser considerados válidos.
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O trepador-sobrancelha, Cichlocolaptes leucophrus, é uma ave da família
Furnariidae e endêmica da Mata Atlântica brasileira. Atualmente, são
reconhecidos dois táxons: C. l. leucophrus (Jardine & Selby, 1830), que
ocorre do sul da Bahia ao norte de São Paulo, e C. l. holti Pinto, 1941, que
ocorre do norte de São Paulo ao norte do Rio Grande do Sul. O presente
trabalho teve como objetivo fazer uma análise quantitativa dos supostos
caracteres diagnósticos destas duas formas a fim de avaliar o seu status
taxonômico. Foram analisados 28 exemplares provenientes da área de
distribuição da forma nominal e 30 da área de C. l. holti, sendo seis da
zona de contato (Serras da Bocaina e do Bananal), suposta área de
hibridização. A análise morfométrica foi tomada a partir do cúlmen exposto,
comprimento da asa e cauda, sendo estes dados submetidos a análises
de regressão e de variância (ANOVA). A análise de plumagem foi baseada
na coloração da cauda, do dorso e da presença de máculas nas
supracaudais. Quando removido o efeito da latitude sobre as variáveis
morfométricas, a análise de variância dos resíduos indicou que C. l.
leucophrus não é significantemente diferente de C. l. holti (p>0,05;
R2(pred)<7%). A análise de plumagem indicou que todos os exemplares
designados como C. l. holti exibem cauda mais avermelhada do que C. l.
leucophrus, apenas 6,7% tem máculas nas supracaudais em
contraposição aos 82,1% de C. l. leucophrus; há grande sobreposição dos
padrões de coloração do dorso, mas a proporção de cada padrão é
diferente entre os dois táxons (χ2 com p<0,05). Na zona de contato, quatro
exemplares têm fenótipo da forma nominal e dois têm fenótipo de C. l. holti.
Os estados de caráter analisados na plumagem não exibem variação clinal
e quando feita uma análise conjunta dos três caracteres, não se obteve
evidência de hibridização na zona de contato. Os dois táxons parecem ser
diagnosticáveis entre si e a ausência de híbridos na zona de contato
sugere que apresentam independência evolutiva.

Palavras-chave: clina, diagnosticabilidade, zona de contato
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O gavião-de-pescoço-branco Leptodon forbesi Swann, 1922, endêmico da
Mata Atlântica do Centro Pernambuco, é uma espécie cujo status taxonômico
ainda é controverso. Autores como Swann (1922 e 1945), Teixeira et al. (1987)
e del Hoyo (1994) consideram a espécie como válida, enquanto que outros,
como Grossman e Hamlet (1964), Brown e Amadon (1968), Blake (1977) e
Sick (1994) optam por considerá-la como uma variante morfológica do gavião-
de-cabeça-cinza L. cayanensis. O presente trabalho teve como objetivos
estudar e descrever a variação morfológica e morfométrica de L. cayanensis,
e testar a validade dos táxons componentes deste complexo, com especial
atenção para o táxon L. forbesi e sua distribuição geográfica. Foram
analisados 128 espécimes do gênero Leptodon, provenientes do México até o
estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Dados morfométricos foram obtidos e
analisados para se avaliar diferenças entre os sexos, o polimorfismo de
coloração nas plumagens dos juvenis, e as subespécies propostas por Swann
(1922) para L. cayanensis. Além disso, caracteres de plumagem também fo-
ram analisados para se testar a validade de L. forbesi. Concluiu-se que há di-
morfismo sexual em L. cayanensis, sendo as fêmeas de maior porte (I); que
ocorrem duas, e não três, fases de coloração nas plumagens juvenis de L.
cayanensis (II); que as subespécies propostas por Swann (1922) para L. caya-
nensis não são válidas, sendo a variação geográfica do porte melhor explicada
por um gradiente em resposta ao módulo da latitude, como previsto pela Lei
de Bergmann (III); e que a espécie L. forbesi é um táxon válido, com base nos
caracteres da coloração das penas coberteiras inferiores e da borda de ataque
das asas, brancas em L. forbesi e pretas em L. cayanensis, do contraste entre
a coloração ventral das rêmiges, sendo as primárias escuras e as secundárias
mais claras em L. forbesi, e da coloração das penas da região do pescoço,
brancas em L. forbesi e cinzas em L. cayanensis (IV). Desta forma, L. forbesi
constitui mais uma espécie endêmica do Centro Pernambuco de Endemismo.
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A taxonomia da espécie politípica Lepidocolaptes albolineatus (Aves-
Dendrocolaptidae) carece de uma revisão moderna, pois já foram
detectadas várias inconsistências evolutivas e nomenclaturais no arranjo
taxonômico atual da espécie. Uma destas inconsistências foi revelada por
uma re-análise da série-tipo de Lepidocolaptes albolineatus madeirae
Chapman 1919, que indicou que o holótipo deste táxon é indistinguível de
L. a. fuscicapillus Pelzeln 1868, enquanto os parátipos, além de perten-
cerem a esse último táxon, também incluem espécimes de um segundo
táxon ainda não descrito. Foram analisados 154 espécimes depositados
em 8 museus do Brasil e EUA, procedentes de 48 localidades (incluindo
material tipo de todos os táxons da espécie politípica L. albolineatus sendo
34 espécimes de L. a. fuscicapillus coletados em 24 localidades e 14
espécimes de L. a. madeirae coletados em 9 localidades. Neste trabalho,
apresentamos análises estatísticas com base em nove caracteres
morfométricos (comprimento de asa. comprimento de cauda, comprimento
de tarso, comprimento de bico, altura do bico, largura do bico), de
plumagem (comprimento de estrias peitorais, largura de estria peitoral,
número de estrias peitorais) e moleculares (seqüências dos genes
mitocondriais citocromo-b e ND2) que apóiam a sinonimização de L. a.
madeirae em L. a. fuscicapillus, táxon com prioridade.

Palavras-chave: Lepidocolaptes albolineatus fuscicapillus, L. a. madeirae,
taxonomia, distribuição
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A posição taxonômica de Myrmornis torquata é debatida há muito tempo.
Antes das divisões de Formicariidae (lato sensu), essa espécie era asso-
ciada ora aos “formicarídeos terrícolas”, ora aos “formicarídeos típicos“ e,
mais freqüentemente, era posicionada entre esses dois grupos não-for-
mais, como um “estágio intermediário”. Após a fragmentação de
Formicariidae (l. s.), M. torquata foi agrupada subjetivamente a
Thamnophilidae com base em semelhanças de vocalização e nidificação,
e mais tarde, essa proposta foi corroborada por estudos moleculares.
Contudo, aspectos morfológicos dessa espécie, possivelmente
diagnósticos, nunca foram estudados visando compreender sua posição
taxonômica. O objetivo deste trabalho foi o levantamento de características
siringeais e osteológicas de M. torquata, que permitam associá-la a uma
das famílias de Furnarioidea. Foram examinados 84 esqueletos, incluindo
M. torquata e todas as famílias de Furnarioidea, e 40 siringes, incluindo
exemplares de M. torquata e das famílias Thamnophilidae, Formicariidae,
Grallaridae, Rhinocryptidae e Conopophagidae. Os resultados das
análises siringeais apóiam a inclusão de M. torquata em Thamnophilidae:
sua siringe apresenta M. vocalis ventralis, processos ossificados nos
elementos de sustentação associados a esse músculo e M.
sternotrachealis bifurcado próximo à inserção na siringe, estas duas
últimas características encontradas apenas nessa família. O M.
sternotrachealis se insere no Proc. craniolateralis do esterno, assim como
em Thamnophilidae, Conopophagidae e Grallaridae. A osteologia revelou
um conjunto diagnóstico de características que une M. torquata a
Thamnophilidae, embora nenhuma delas seja exclusiva desta família.
Ambos se diferenciam de Formicariidae e Grallaridae por não possuírem
entalhe na margem caudal da Crista ventralis do Os palatinum e por
apresentarem o Foramen orbitonasale mediale parcialmente coberto pela
borda dorsal do Os ectethmoidale, o qual não adentra a margem ventral
do forâmen como nos “formicarídeos terrícolas”.

Palavras-chave: Myrmornis torquata, osteologia, siringe.
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Atualmente, o gênero Aburria Reichenbach, 1853 abriga cinco espécies e
duas subespécies. Sua taxonomia e sistemática são complexas e não há
um consenso acerca do número de táxons válidos. Poucos foram os
estudos que contemplaram adequadamente a variação individual e
geográfica dos táxons, que são muitas vezes de difícil identificação, além
da possível co-existência e suposta hibridização dos mesmos na natureza.
O presente trabalho teve como objetivo revisar a taxonomia alfa das
espécies, redefinindo os táxons terminais e suas respectivas distribuições
geográficas. Foram analisados 190 exemplares do gênero Aburria conser-
vados em via seca, depositados nas principais coleções ornitológicas
brasileiras e do exterior. Para as análises de distribuição geográfica, além
dos espécimes analisados, foram obtidas fotografias de espécimes de
instituições estrangeiras, registros bibliográficos e registros obtidos por
colaboradores. Foram tomados caracteres qualitativos e quantitativos da
morfologia externa. De acordo com os resultados e segundo o Conceito
Filogenético de Espécie, os táxons do gênero Aburria podem ser
diagnosticáveis em sete espécies plenas: Aburria pipile (Jacquin, 1784),
Aburria aburri (Lesson, 1828), Aburria cumanensis (Jacquin, 1784),
Aburria jacutinga (Spix, 1825), Aburria cujubi (Pelzeln, 1858), Aburria
nattereri (Reichenbach, 1861) e Aburria grayi (Pelzeln, 1870), sendo que
apenas as duas primeiras não ocorrem no Brasil. As diagnoses foram
estabelecidas a partir dos caracteres qualitativos de morfologia externa:
formato e coloração das penas da crista, formato e coloração da barbela
e padrão do espelho branco nas asas, enquanto que os caracteres
quantitativos não se mostraram significativos para diagnosticar qualquer
táxon. A partir desses resultados, foram redefinidas as suas distribuições
geográficas, importantes para detectar lacunas de amostragem, bem
como subsidiar os correntes e futuros trabalhos de conservação.
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Neomorphus squamiger Todd, 1925 foi inicialmente descrita como uma
espécie plena, distinguindo-se das demais espécies do gênero pela sua
coloração e menor extensão da área nua na face. Entretanto, grande parte
da literatura subseqüente considerou esse táxon como uma mera
subespécie de Neomorphus geoffroyi (Temminck, 1820) devido às
similaridades de plumagem entre esses dois táxons. O objetivo deste
estudo foi verificar a validade de N. squamiger com base em caracteres
morfológicos externos. Foram analisados 67 espécimes taxidermizados
(sendo 14 espécimes de N. squamiger e 53 de N. geoffroyi) depositados
nas principais coleções brasileiras e do exterior, além dos holótipos dos
táxons envolvidos. Foram realizadas análises morfométricas e de pluma-
gem. Todos os dados foram mapeados para a verificação de eventuais
variações geográficas de plumagem ou eventos de intergradação mor-
fológica entre os táxons envolvidos. Apesar das análises morfométricas
terem sido inconclusivas, talvez em decorrência do número de espécimes
analisados, as análises de colorido conferem plena diagnosticabilidade a
Neomorphus squamiger. Essa espécie distingue-se de N. geoffroyi
principalmente pela face castanha clara contrastante com uma estria
negra pós-ocular e pela presença apenas rudimentar de uma faixa peitoral
negra. Neomorphus geoffroyi apresenta face marrom escura barrada de
negro pouco contrastante com a estria pós-ocular negra e faixa peitoral
bem marcada. Não há nenhum espécime, em todos os museus visitados,
que possa ser considerado intermediário ou que apresente qualquer
dificuldade em termos de identificação. Assim, Neomorphus squamiger
deve ser tratada como uma espécie válida, com distribuição restrita ao
interflúvio Xingu-Tapajós-Madeira. Este trabalho ilustra com grande
precisão a problemática taxonômica causada pelo rebaixamento de várias
espécies descritas no início do século passado ao nível subespecífico.

Palavras chave: Neomorphus squamiger, Neomorphus geoffroyi,
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Megascops sanctaecatarinae (Salvin, 1897) era até a década de 80, vista
como uma variação de Megascops atricapillus (Temminck, 1822), ocorren-
do no sul do Brasil, Uruguai e Argentina, sendo hoje vista como uma espé-
cie plena. A diagnose de M. sanctaecatarinae em relação a M. atricapillus,
segundo a literatura, se dá pelo seu maior tamanho e por sua voz mais
grave e áspera, além de um chamado particular emitido supostamente
pela fêmea. O objetivo deste trabalho é testar a diagnose de M.
sanctaecatarinae, definindo se o táxon é uma espécie plena ou uma mera
variação geográfica de M. atricapillus. Foram analisados 45 espécimes
taxidermizados de coleções brasileiras e do exterior. Análises morfomé-
tricas (bico, cauda, asa e tarso) e de plumagem mostraram que as duas
formas não se diferenciam com base nos caracteres referidos pela
literatura. Também foram analisadas 53 gravações, nas quais foram
levados em conta caracteres como a duração das frases, o número de
elementos por segundo, o número de elementos por frase e a freqüência.
Esta análise mostrou que a voz desse complexo específico, como um todo,
é bastante variável do ponto de vista geográfico e individual. Há gravações
semelhantes às descritas como características de M. sanctaecatarinae
provenientes do estado do Rio de Janeiro e outras semelhantes a M.
atricapillus provenientes da Argentina. Os resultados preliminares desta
análise refutam a diagnose disponível para M. sanctaecatarinae e colocam
em cheque a validade dessa espécie.
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