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1. Introdução 
 
Os representantes da ordem Psittaciformes apresentam relativa 

homogeneidade morfológica. Caracterizam-se por possuírem cabeça grande 

em relação ao corpo, pescoço bastante reduzido, pés zigodáctilos, 

tarsometatarso geralmente curto e, principalmente, por apresentarem bico 

grande, forte, alto e decurvado, além da vocalização forte e distintiva (FORSHAW 

& COOPER, 1981; JUNIPER & PARR, 1998; WRIGHT et al., 2008).  

Essas características, associadas a algumas peculiaridades anatômicas 

tais como o padrão de circunvoluções intestinais, ausência de cecos cólicos, 

esterno fenestrado e a musculatura da siringe com padrão exclusivo, 

demonstram o monofiletismo do grupo (SMITH, 1975; SIBLEY & AHLQUIST, 1990; 

GABAN-LIMA, 2007). Evidente pela facilidade no reconhecimento de seus 

representantes, o monofiletismo é também corroborado por análises 

moleculares (WRIGHT et al., 2008).  

A respeito de sua posição filogenética, a inclusão dos Psittaciformes no 

grupo das Neoaves, como grupo-irmão de Galloanseres e dentro dos 

Neognathae é consensual segundo caracteres morfológicos e moleculares 

(CRACRAFT, 2001; GARCÍA-MORENO et al., 2003; MAYR & CLARKE, 2003; DYKE & 

VAN TUINEN, 2004; HACKETT et al., 2008). Entretanto, as hipóteses de 

relacionamento com as demais aves dentro dos Neoaves permanecem 

indefinidas (CAMPBELL & LACK, 1985; SIBLEY & AHLQUIST, 1990; COLLAR, 1997a; 

TAVARES, 2005; LIVEZEY & ZUSI, 2007). 

Desde meados do século XIX, diversas hipóteses de relacionamento 

entre os Psittaciformes e as demais ordens foram propostas. A primeira delas 

associa os Psittaciformes aos Falconiformes devido à anatomia do bico 

(BONAPARTE, 1853), grupo que eventualmente incluía também os Strigiformes 

(SCLATER & SALVIN, 1873). Embora tal hipótese já tenha sido apontada como 

resultado de convergência (MAYR & AMADON, 1951), foi recentemente 

recuperada em análise com dados moleculares (ERICSON et al., 2006). A 

segunda proposta aponta os “Scansores” – atuais Piciformes e Cuculiformes – 

como os mais proximamente relacionados aos Psittaciformes, e se sustenta 

principalmente no compartilhamento da zigodactilia (BRISSON, 1760; VIEILLOT, 

1816; GRAY, 1845; LILLJEBORG, 1866). Apesar de amplamente sugeridas na 
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literatura, ambas as hipóteses não foram totalmente aceitas, de modo que em 

meados de 1950, uma terceira proposta foi apresentada.  

Com base em semelhanças osteológicas (úmero), os Columbiformes 

foram apontados como o grupo mais aparentado aos Psittaciformes, (MAYR & 

AMADON, 1951). Posteriormente, esse relacionamento foi corroborado em 

outros estudos por meio de caracteres anatômicos, comportamentais e 

morfológicos (SIBLEY, 1960; SIBLEY & AHLQUIST, 1972; BURTON, 1974). A 

complexidade na determinação da posição filogenética dessa ordem em 

relação as demais, também evidencia-se por propostas não consolidadas como 

a de GARROD (1874), que os coloca dentro da ordem dos Galliformes sem 

posterior confirmação, e a de LIVEZEY & ZUSI (2001), que os relaciona aos 

Coraciiformes e que foi refutada pelos próprios autores, anos depois (LIVEZEY & 

ZUSI, 2007). 

Embora não tenham obtido um posicionamento filogenético bem definido 

dos Psittaciformes, trabalhos recentes baseados em caracteres moleculares e 

anatômicos (ERICSON et al., 2006; LIVEZEY & ZUSI, 2007) resgataram uma 

relação de parentesco com os Passeriformes. Essa relação foi corroborada em 

trabalho posterior (HACKETT et al., 2008) a partir da análise de sequências de 

DNA nuclear, quando obteve-se que ambos os grupos formam um clado 

monofilético bem suportado. 

Essa dificuldade na determinação filogenética do grupo ainda é 

agravada pelos fragmentados registros fósseis que, além de poucos, têm sido 

amplamente contestados (DYKE & MAYR, 1999; MAYR, 2002b), de maneira que 

não contribuem significativamente para a compreensão das relações de 

parentesco. Atualmente, aceita-se que o registro fóssil mais antigo da ordem é 

proveniente da Dinamarca e data do Eoceno Inferior (WATERHOUSE et al., 

2008), embora ainda haja autores que advogam uma origem Gondwânica dos 

Psittaciformes, relacionando-os ao Cretáceo (CRACRAFT, 1973; STIDHAM, 1998; 

WRIGHT et al., 2008). 

Essa considerável diversidade de hipóteses disponíveis na literatura 

reforça a opinião de alguns autores que defendem que os Psitaciformes são 

descendentes de uma linhagem antiga e que provavelmente não possuem 

nenhum parentesco evidente com qualquer outro grupo de aves atuais (SIBLEY 

& AHLQUIST, 1990; COLLAR, 1997a; WRIGHT et al., 2008).  
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De complexidade quase equivalente é a sistemática dentro da ordem. 

Diversas propostas de classificação foram apresentadas desde 1779 (ver 

revisão em SMITH, 1975), subdividindo os Psittaciformes em inúmeras famílias, 

subfamílias e até mesmo superfamílias. Classificações recentes sugerem 

categorizações mais simplificadas organizando-os em uma única família, 

Psittacidae (SIBLEY & AHLQUIST, 1990; SIBLEY & MONROE, 1990), em dois 

grandes grupos cuja composição varia conforme os autores: Psittacidae e 

Cacatuidae (ROWLEY, 1997; COLLAR, 1997a) ou Nestoridae e Psittacidae 

(GABAN-LIMA, 2007); ou ainda em três grupos de acordo com diferenças 

genéticas (DE KLOET & DE KLOET, 2005).  

A classificação de ROWLEY (1997) e COLLAR (1997a), sustentada por 

caracteres morfológicos, anatômicos, comportamentais e bioquímicos é a que 

apresenta maior embasamento e portanto será adotada no presente estudo. 

Nesse caso, os Psittaciformes se dividem em 21 espécies restritas à região 

australiana (Família Cacatuidae) e 341 espécies distribuídas nas regiões 

neotropical, afrotropical, oriental e inclusive australiana (Família Psittacidae).  

A família Cacatuidae é monofiletica conforme indicado por estudos 

morfológicos (SMITH, 1975),  bioquímicos (CHRISTIDIS et al., 1991) e 

moleculares (DE KLOET & DE KLOET, 2005; WRIGHT et al., 2008). Seus 

representantes se distinguem pela presença de uma crista de penas eréteis na 

cabeça, pela ausência, nas penas, de estrutura esponjosa responsável pela 

produção das cores verde e azul – “Dyck texture” (DYCK, 1971) -, pela 

conformação das artérias carótidas; e pelo crânio com arco suborbital completo 

com a contribuição dos processos pós-orbital e zigomático (SMITH, op.cit.; 

BROWN & TOFT, 1999).  

A família Psittacidae compreende os demais representantes da ordem e 

se divide em duas subfamílias: Loriinae e Psittacinae, de acordo com hábitos e 

adaptações alimentares. Esta última, por sua vez, é classificada em nove tribos 

(Psitrichadini, Nestorini, Strigopini, Micropsittini, Cyclopsittacini, Platycercini, 

Psittaculini, Psittacini, Arini). Compreendendo todas as espécies neotropicais, a 

tribo Arini teve seu monofiletismo recuperado por evidências morfológicas, 

moleculares e de comportamento (SMITH, 1975; DE KLOET & DE KLOET, 2005; 

GABAN-LIMA, 2007; WRIGHT et al., 2008).  
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Ainda que Arini possua representantes em toda a região neotropical (157 

espécies), sua maior diversidade se encontra no Brasil. São 86 espécies com 

ocorrência em território brasileiro, representadas em 23 gêneros, dos quais dez 

são monotípicos (CBRO, 2010).  

Entre os psitacídeos brasileiros observa-se grande heterogeneidade com 

relação ao volume corpóreo, variando desde representantes pequenos como 

tuins (Forpus spp.) e apuins (Touit spp.), com aproximadamente 15 cm de 

comprimento total e 25 g, até araras (Ara spp., Anodorhynchus spp.), que são 

as maiores espécies e podem chegar a 98 cm e 1,5 kg. Demonstram também 

enorme variação com relação ao comprimento e formato da cauda, o que já foi 

inclusive utilizado para separá-los em dois grupos - espécies de cauda curta e 

espécies de cauda longa (SICK, 1997; MIYAKI et al., 1998; TAVARES et al., 2004). 

Seus representantes apresentam ainda ampla diversidade de coloração, sendo 

em sua maioria verdes, podendo ou não apresentar associação com inúmeras 

outras cores, como bem exemplificado pelas araras e algumas jandaias. O 

dimorfismo sexual de plumagem, embora incomum, pode ser observado em 

seis espécies brasileiras pertencentes aos gêneros Pionopsitta, Forpus, 

Amazona e Triclaria.  

Alimentam-se de frutos, flores e folhas, além de serem predadores ativos 

de sementes. Seus hábitos alimentares são possibilitados pela maior cinética 

da maxila superior com relação ao crânio, dada pela musculatura miohióidea 

bem desenvolvida, que promove movimentos mais amplos e precisos do bico e 

da língua. Além disso, apresentam a face interna da rinoteca pregueada e uma 

língua bastante especializada, utilizada para pressionar o alimento contra a 

mesma, auxiliando, juntamente com seus pés extremamente hábeis, no 

manuseio, trituração e ingestão dos itens alimentares (FORSHAW & COOPER 

1981, COLLAR 1997a, SICK 1997).  

Nos últimos 20 anos, a sistemática dos psitacídeos brasileiros vem 

sofrendo diversas modificações, entre elas destacam-se três descrições de 

espécies novas (e.g. GABAN-LIMA et al., 2002; SILVEIRA et al., 2005; ARNDT 

2008, mas veja NEMÉSIO & RASMUSSEN, 2009) e realocação de diversos táxons 

a gêneros novos ou pré-existentes (e.g. SICK, 1990; WHITNEY, 1996; 

PENHALLURICK, 2001; RIBAS et al., 2005; CAPARROZ & PACHECO, 2006).   
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O gênero Pyrrhura 

 

Entre os psitacídeos brasileiros, Pyrrhura é o gênero com o maior número de 

espécies. Foi descrito por BONAPARTE (1856) e tem como espécie tipo Psittacus 

vittatus SHAW, 1811 [=Pyrrhura frontalis (VIELLOT, 1817)], por designação 

subsequente (SALVADORI, 1891). Atualmente composto por 24 espécies, das 

quais 17 ocorrem no Brasil (CBRO, 2010), os representantes deste gênero 

medem entre 20 e 30 cm de comprimento total, são essencialmente verde-

escuros, não apresentam dimorfismo sexual de plumagem e têm bico e pés 

pretos, com entalhe na maxila e cera bastante proeminente. Possuem cauda 

longa, graduada e pontiaguda que varia em tons de amarelo a vermelho-

escuro, com a face ventral predominantemente vermelha. Suas asas, embora 

principalmente verdes, apresentam as retrizes primárias de coloração azul, o 

que é menos evidente apenas em Pyrrhura melanura (SPIX).  

Apresentam uma mancha vermelha de tamanho variável no ventre, que 

pode atingir toda esta região, como em Pyrrhura perlata (SPIX), estar bastante 

reduzida, como em Pyrrhura devillei (MASSENA & SOUANCE), ou, ainda, 

completamente ausente, como em Pyrrhura melanura. No uropígio também 

pode se observar uma mancha vermelha de tamanho variável, porém tal 

característica se restringe às espécies dos grupos picta e leucotis. 

Outra característica distintiva do gênero, ausente apenas em Pyrrhura 

cruentata (WIED-NEUWIED), é a presença de penas com padrão escamado na 

garganta, pescoço e peito. Distinguem-se dois padrões gerais de cor nessa 

escamação: o primeiro deles é mais evidente, com a base de cada uma das 

penas geralmente de coloração escura a negra que, em contraste com a 

marginação das mesmas, forma setas bem marcadas; o segundo caracteriza-

se pela presença de penas de coloração geral clara como tons de azul ou 

cinza, com faixas terminais de coloração mais pálida, dando um aspecto menos 

marcado, embora de escamação também evidente.  

As regiões auriculares, da fronte e das bochechas também apresentam 

grande variação na coloração e são alguns dos principais caracteres utilizados 

na diagnose dos táxons (LOW, 1972; FORSHAW & COOPER, 1981). Todos os 

representantes do gênero possuem região perioftálmica nua cuja coloração 

varia do branco ao negro. A respeito de variação etária de plumagem, os 
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jovens assemelham-se muito aos adultos, com exceção de Pyrrhura perlata 

(ARNDT, 1993).   

As espécies do gênero Pyrrhura são tipicamente florestais, podendo ser 

observadas voando em bandos sobre o dossel ou no interior da mata, apesar 

de serem eventualmente encontradas em áreas abertas e bordas florestais 

(FORSHAW & COOPER, 1981; COLLAR, 1997a; JUNIPER & PARR, 1998).  A área de 

distribuição do gênero abrange desde a América Central - latitude de 10˚ N, na 

Costa Rica - até o norte da Argentina - latitude de 36˚ S (ARNDT, 1993). Alguns 

táxons têm distribuição pontual, como acontece entre os representantes 

andinos: P. egregia (SCLATER), P. viridicata Todd, P. orcesi RIDGELY & ROBBINS, 

P. albipectus CHAPMAN, P. calliptera (MASSENA & SOUANCE), P. haematodis 

SOUANCE, P. rhodocephala (SCLATER & SALVIN), P. hoffmanni (CABANIS) 

enquanto outros, como P. melanura e P. frontalis (VIEILLOT), apresentam 

distribuição bastante ampla nas regiões amazônica e atlântica, 

respectivamente.  

Um padrão interessante observado no gênero Pyrrhura é a ocorrência 

de diversos casos de simpatria. Geralmente, esses casos estão relacionados 

aos táxons do complexo P. picta-leucotis, como acontece com P. perlata e P. 

snethlageae JOSEPH & BATES no interflúvio Madeira-Tapajós, P. frontalis, P. 

leucotis e P. cruentata na Floresta Atlântica do Rio de Janeiro a Salvador, P. 

roseifrons GRAY e P. molinae (MASSENA & SOUANCE) no noroeste da Bolívia e 

ainda P. lepida (WAGLER) e P. amazonum (sensu JOSEPH, 2002) na região leste 

do estado do Pará. 

 

Aspectos taxonômicos do gênero Pyrrhura 

 

Entre as espécies do gênero, oito são politípicas, o que torna sua sistemática 

bastante complicada (COLLAR, 1997a). Com relação a taxonomia, o único grupo 

estudado até o momento foi o complexo Pyrrhura picta-leucotis que embora 

tenha seu monofiletismo extensivamente recuperado por meio de análises 

morfológicas, morfométricas (OLMOS et al., 1997; JOSEPH, 2000; 2002) e 

moleculares (RIBAS et al., 2006), ainda apresenta grandes controvérsias 

taxonômicas, evidenciando a necessidade de estudos mais abrangentes e 

conclusivos. Desde a obra de PETERS (1937), em que foram tratadas como 
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duas espécies politípicas - Pyrrhura picta sspp. e Pyrrhura leucotis sspp.-, seu 

número de espécies reconhecidas varia de sete (REMSEN et al., 2010) a catorze 

(JOSEPH, 2000, 2002; RIBAS et al., 2006; ARNDT, 2008) conforme o arranjo 

taxonômico considerado. 

Embora os táxons relacionados a P. leucotis tenham sido reavaliados e, 

em sua maioria, elevados ao grau de espécie plena - P. pfrimeri RIBEIRO, P. 

griseipectus SALVADORI [= P. anaca], P. leucotis - , (TEIXEIRA, 1991; OLMOS et 

al., 1997; JOSEPH, 2000; JOSEPH & STOCKWELL, 2002; OLMOS et al., 2005), 

aqueles associados a P. picta permanecem taxonomicamente incertos, o que 

se exprime na recente descrição para o grupo de uma espécie, Pyrrhura 

parvifrons, e duas subespécies, Pyrrhura snethlageae lucida e Pyrrhura 

peruviana dilutissima (ARNDT, 2008). Nota-se ainda que tanto em trabalhos com 

dados morfológicos (JOSEPH, 2000, 2002; JOSEPH & STOCKWELL, 2002) como 

com dados moleculares (RIBAS et al., 2006), os resultados taxonômicos 

apresentados são inconclusivos, sendo destacada pelos próprios autores a 

necessidade de estudos posteriores.  

Com relação aos demais representantes do gênero, apesar do elevado 

número de espécies politípicas, nenhuma revisão taxonômica foi realizada e 

encontram-se apenas propostas de rearranjo nos grandes catálogos de 

espécies como Catalogue of the birds in the British Museum (SALVADORI, 1891), 

Catalogue of the birds of the Americas (CORY, 1918) e Check-list of the birds of 

the world (PETERS, 1937). 

 

O complexo Pyrrhura lepida 

 

Composto por três subespécies, Pyrrhura lepida lepida (WAGLER, 1832), 

Pyrrhura lepida anerythra NEUMANN 1927 e Pyrrhura lepida coerulescens 

NEUMANN 1927, o complexo das tiribas-pérola caracteriza-se principalmente 

pela coloração da cauda - face dorsal vermelha e ventral negra -, pela 

coloração das bochechas, que são verde-azuladas, pelo discreto padrão 

padrão escamado das penas da garganta e peito superior, além da coloração 

esverdeada do abdômen, podendo ou não exibir uma mancha abdominal 

vermelha.  
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Tratam-se de representantes exclusivamente amazônicos e que 

apresentam histórico taxonômico complexo, conforme evidenciado pela sua 

relação com a tiriba-de-barriga-vermelha - Pyrrhura perlata (SPIX 1824), 

espécie com a qual foi por vezes considerada coespecífica (LOW, 1972; 

COLLAR, 1997a; SICK, 1997). Além disso, Pyrrhura perlata se inclui no complexo 

P. lepida não somente pela relação de espécie-irmã que apresentam, mas 

também pela confusão nomenclatural histórica que as envolve.  

A tiriba-de-barriga-vermelha, Pyrrhura perlata, foi nomeada em 1824 por 

Johann Batiste von Spix, que inadvertidamente descreveu a espécie utilizando 

exemplares juvenis. Essa informação foi negligenciada durante 159 anos e seu 

desconhecimento levou também à descrição do adulto, em 1864, como 

Pyrrhura rhodogaster (SCLATER 1864). O desconhecimento do fato de que os 

jovens de tiriba-de-barriga-vermelha não apresentam a coloração vermelha na 

barriga, tão marcante no adulto, provocou o uso indevido do nome Pyrrhura 

perlata na designação de uma outra espécie, a tiriba-pérola - atualmente 

Pyrrhura lepida (WAGLER 1832) - cujas características morfológicas se 

assemelham muito ao jovem da primeira.  

Foi apenas em 1983 que Thomas Arndt, analisando os exemplares tipo 

utilizados por SPIX (1824), notou tratarem-se de dois indivíduos jovens de 

Pyrrhura rhodogaster. Consequentemente, obedecendo ao principio de 

prioridade (ICZN 1999), esse último nome foi sinonimizado a Pyrrhura perlata e 

o nome Pyrrhura lepida passou a ser utilizado para se referir à tiriba-pérola.  

A respeito das subespécies atualmente reconhecidas de P. lepida, a 

forma nominal apresenta porção superior do peito, flancos e coxas azulados, 

região auricular pálida, penas do pescoço e garganta com padrão escamado 

em tons de marrom e ocre, coberteiras inferiores da cauda azuladas, encontro 

e coberteiras inferiores das asas vermelhas e bochechas verde-azuladas 

(WAGLER, 1832; FORSHAW & COOPER, 1973; COLLAR, 1997a; JUNIPER & PARR, 

1998). Distribui-se nos centros de endemismo Xingu e Belém, estendendo-se 

no nordeste do Pará, do rio Xingu à Belém, ao noroeste do Maranhão, na baía 

Cumã, (PETERS, 1937; PINTO, 1938; LOW, 1972; FORSHAW & COOPER, 1973; 

PINTO, 1978; ROMA, 1996; COLLAR, 1997a; SICK, 1997: JUNIPER & PARR, 1998; 

SILVA et al., 2005). Com relação a seu status de conservação, está classificada 

como “em perigo” na lista de espécies ameaçadas do IBAMA (MMA, 2003). 



Introdução 

 9 

A subespécie Pyrrhura lepida coerulescens assemelha-se muito à forma 

nominal, porém apresenta tons mais claros na região da cabeça, é mais 

acinzentada na garganta e no peito superior e mais azul no peito, até próximo à 

garganta (NEUMANN, 1927; LOW, 1972; FORSHAW & COOPER, 1973; COLLAR, 

1997a; JUNIPER & PARR, 1998).  Endêmica do centro Belém de endemismo é 

conhecida apenas de sua localidade tipo, Miritiba (atual Humberto de Campos), 

no norte do estado do Maranhão (NEUMANN, 1927; PETERS, 1937; PINTO, 1938; 

LOW, 1972; FORSHAW & COOPER, 1973; PINTO, 1978; CRACRAFT, 1985; SICK, 

1997; JUNIPER & PARR, 1998; SILVA et al., 2005), onde sofreu com a quase total 

supressão de seu hábitat, e de acordo com a literatura, se aproxima da 

extinção (COLLAR, 1997a; JUNIPER & PARR, 1998). Classificada como “em 

perigo” de acordo com o IBAMA (MMA, 2003). 

Pyrrhura lepida anerythra por sua vez, distingue-se das demais 

subespécies por apresentar encontro e coberteiras inferiores das asas verdes e 

não vermelhas, pela ausência de azul na região superior do peito e pela 

presença de uma mancha de cor marrom-avermelhada na região central do 

abdômen (NEUMANN, 1927; FORSHAW & COOPER, 1973; COLLAR, 1997a; JUNIPER 

& PARR, 1998). De acordo com a literatura disponível, se distribui nos centros 

Xingu e Belém de endemismo, mais precisamente nos tributários a leste do Rio 

Xingu e em ambas as margens do Rio Tocantins (NEUMANN, 1927; FORSHAW & 

COOPER, 1973; PINTO, 1978; COLLAR, 1997a; JUNIPER & PARR, 1998; SILVA et 

al., 2005).  

A tiriba-de-barriga-vermelha, Pyrrhura perlata, diferencia-se das demais 

espécies do gênero pela combinação de flancos e calções azulados e 

principalmente pela parte inferior do peito, barriga, encontro e coberteiras 

inferiores das asas vermelhas, contrastando com o verde do dorso e 

coberteiras superiores das asas. Possui cabeça e garganta escamadas em 

tons de marrom e ocre e rêmiges azuis (SALVADORI, 1891; SNETHLAGE, 1914; 

SCHAUENSEE, 1970; LOW, 1972; FORSHAW & COOPER, 1973; COLLAR 1997a). No 

juvenil, a cor avermelhada da barriga é substituída por verde (LOW, 1972; 

ARNDT, 1983a). Ocorre no centro Rondônia de endemismo, distribuindo-se do 

leste do estado do Amazonas, no rio Madeira próximo à Borba, à oeste do 

Pará, nos rios Tapajós e Jamanxim, e do sul ao centro-oeste do Mato Grosso, 

nos rios Jaurú, Roosevelt e Aripuanã, sendo sua ocorrência também registrada 
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ao norte da Bolívia (SALVADORI, 1891; BATES et al., 1989; SNETHLAGE, 1914; 

NAUMBURG, 1930; FORSHAW & COOPER, 1973; PINTO, 1978; CRACRAFT, 1985; 

COLLAR, 1997a; SILVA et al., 2005).  

Com relação à biologia, ambas as espécies são ainda muito pouco 

conhecidas, sendo que um único trabalho (ARNDT & ROTH, 1986) foi realizado 

e, até o momento, sabe-se apenas que tratam-se de espécies 

preferencialmente associadas a florestas úmidas de terra firme (RIDGELY, 1981; 

COLLAR, 1997a; JUNIPER & PARR, 1998). 

 

Histórico Taxonômico do Complexo Pyrrhura lepida 

 

Em 1824, o naturalista bávaro Johann Baptist von Spix descreve 

Aratinga perlatus com base em dois espécimes (um macho e uma fêmea) 

provenientes de “…sylvis flumini Amazonum adjacentibus”. Spix comenta que a 

fêmea se distingue do macho por ser menor e por apresentar algumas 

diferenças sutis na coloração da plumagem. Embora a mantenha como A. 

perlatus, ele levanta a hipótese de que essa fêmea pudesse se tratar de uma 

espécie diferente.  

Oito anos após, em 1832, Johann Georg Wagler, herpetólogo alemão 

que sucedeu Spix na diretoria do Museu de Munique, propõe a renomeação de 

Aratinga perlatus Spix, atribuindo a ela o nome Sittace lepida. O autor justifica 

sua atitude apontando a descrição do Spix como não satisfatória. Para a 

renomeação ele utiliza o nome manuscrito Psittacus lepidus do zoólogo Johann 

Karl Wilhelm Illiger, obtido da etiqueta de um espécime (da atual Pyrrhura 

lepida) disponível na coleção do Museu de Berlim. O nome de Illiger havia sido 

previamente publicado por KUHL (1820) na sinonímia de Psittacus versicolor. 

Nessa mesma obra, Wagler segue a sugestão do Spix sobre a distinção 

do espécime fêmea e o reconhece como um táxon à parte, denominando-o sob 

o binômio Sittace chlorogenys.  

Cinco anos depois, em 1837, Alexandre Bourjot Saint-Hilaire sugere a 

combinação Psittacara perlata, rejeitando a proposição de Wagler. O autor 

declara que Sittace chlorogenys não é uma forma distinta e a sinonimiza em 

Psittacara perlata. 
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Em 1840 o zoólogo alemão Carl Wilhelm Hahn segue o tratamento 

proposto no trabalho de Wagler, e apresenta a combinação Psittacus lepidus, 

atribuindo a autoria do nome à Illiger.  

Christian Ludwig Brehm (1842) - ornitólogo alemão - propõe uma 

mudança na atribuição dos nomes de Spix. O autor defende que o nome 

Aratinga perlatus deveria ser atribuído ao espécime fêmea de Spix por 

apresentar “... as manchas típicas de perlata no ventre...” e que o macho, se 

comprovado tratar-se de outra espécie, deveria ser denominado Aratinga 

pseudoperlatus. Apesar disso, ele não argumenta em favor do reconhecimento 

de duas espécies. 

Conforme a sugestão de Wagler, o zoólogo inglês George Robert Gray 

(1845) afirma que o material de Spix é composto por duas espécies e as 

reposiciona no gênero Conurus: Conurus chlorogenys e Conurus lepidus.  

Em 1854, o Príncipe Charles Lucien Bonaparte, zoólogo francês, 

novamente reposiciona as espécies de Spix em outro gênero, sugerindo o uso 

de Microsittace: Microsittace lepida e Microsittace chlorogenys. Após dois anos, 

o mesmo autor cria o gênero Pyrrhura, inaugurando então as combinações 

Pyrrhura chlorogenys e Pyrrhura lepida (BONAPARTE, 1856).  

Nesse mesmo ano (1856), o naturalista alemão Hermann Burmeister, 

realoca lepidus no gênero Conurus e determina a forma Conurus chlorogenys 

como um juvenil de C. lepidus. 

Em 1864, o zoólogo inglês Philip Lutley Sclater descreve Conurus 

rhodogaster, utilizando o nome manuscrito do naturalista austríaco Johann 

Natterer. Essa descrição se baseia no material coletado por esse mesmo 

naturalista nas proximidades da cidade de Borba, no estado do Amazonas. O 

autor comenta ter recebido de August von Pelzeln – ornitólogo austríaco - um 

espécime da coleção de Natterer depositada no Museu de Viena, e a ilustra na 

prancha 24 disponível em sua obra.  

No mesmo ano, Hermann Schlegel quase simultaneamente, embora de 

forma independente, descreve Conurus rhodogaster, também fazendo uso do 

nome manuscrito de Natterer. Porém, diferentemente de SCLATER (1864), cita 

detalhadamente um espécime fêmea coletado por Natterer em Borba aos 9 de 

dezembro de 1829 e depositada no Museu de Leiden e declara haver outros 
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indivíduos da espécie no Museu de Viena e na Coleção do Príncipe Wied-

Neuwied.  

Com a descrição de Conurus rhodogaster, passam a ser reconhecidos 

dois táxons no complexo: um com ocorrência para a região do rio Madeira no 

oeste amazônico – Pyrrhura rhodogaster, e outro no sudeste amazônico 

historicamente reconhecido ora por P. perlata (SCLATER & SALVIN, 1867, 1873;  

SALVADORI, 1891; HELLMAYR, 1905,1906a,1906b; IHERING & IHERING, 1907; 

HELLMAYR, 1912; BRABOURNE & CHUBB, 1912; SNETHLAGE, 1914; CORY, 1918; 

MIRANDA-RIBEIRO, 1920) ora por P.lepida (FINSCH, 1867, 1868; SOUZA, 1869; 

REICHENOW, 1881,1883).  

Em 1867, o explorador alemão Friedrich Hermann Otto Finsch ao 

reconhecer lepidus e rhodogaster, realoca ambas no gênero Conurus, 

conforme proposto por GRAY (1845). Além disso, o autor atribui os epítetos 

específicos chlorogenys e pseudoperlatus como sinônimos de C.  lepidus, uma 

vez que os reconhece como espécimes juvenis dessa espécie. Com relação à 

distribuição, ele relaciona C. lepidus ao estado do Pará e associa C. 

rhodogaster à Borba, no estado do Amazonas.  

Em 1905, o austríaco Carl Edward Hellmayr, ao publicar sobre uma 

coleção de aves obtida no estado do Pará, cita Pyrrhura perlata e relata que ao 

analisar 6 espécimes obtidos pelos coletores Joseph Beal Steere e Natterer, 

detectou diferenças em relação aos espécimes-tipo de Spix “...pela ausência 

da faixa na fronte vermelho-amarronzada, e por terem as bochechas azuladas 

(e não verde-amarelado)...”. Entretanto ele atribui tal diferença à variação 

individual - “...as diferenças são muito sutis e provavelmente se devem a 

variação individual” (tradução própria). Um ano depois, o mesmo autor (1906b), 

analisando mais material – mais precisamente, da localidade de Ourém -, 

reitera suas afirmações sobre a distinção dos exemplares proveniente do Pará 

com relação aos tipos de Spix e inclui Aratinga chlorogenys na sinonímia de 

Pyrrhura perlata.  

Em 1910, em sua obra “The birds of the rio Madeira”, Hellmayr 

apresenta Pyrrhura rhodogaster como a espécie mais proximamente 

relacionada a P. perlata. Ele  comenta que ambas distinguem-se não apenas 

pelo evidente abdômen vermelho em P. rhodogaster, mas também pelas 

“...bochechas e região malar oliva-amarelado (ao invés de azulado, passando 
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anteriormente para o esverdeado)...” (tradução própria), o que deve ser 

destacado, uma vez que essa diferença foi designada pelo próprio autor, em 

1905, à variação individual.  

Após dois anos, o mesmo autor limita a ocorrência de Pyrrhura perlata 

para o leste do Pará e Maranhão adjacente e determina que “A ocorrência mais 

a oeste é o rio Capim onde o Wallace coletou um espécime muitos anos atrás.” 

(Hellmayr 1912, tradução própria).  

O ornitólogo alemão Oscar Neumann, em 1927, descreve duas 

subespécies em Pyrrhura perlata. A primeira delas, Pyrrhura perlata 

coerulescens, é descrita com base em um indivíduo da sua coleção particular, 

coletado por Ferdinand Schwanda em Miritiba - atual Humberto de Campos - 

no estado do Maranhão, em 14 de outubro de 1910. A segunda, Pyrrhura 

perlata anerythra, é descrita a partir do material disponível no Museu de 

Zoologia de Berlim, sendo determinado por holótipo um macho de Arumatra, 

estado do Tocantins, obtido em 9 de outubro de 1912 por Francisco Lima – 

coletor do Museu Paraense Emílio Goeldi.  

Dois anos depois, o próprio NEUMANN (1929a), analisando 21 

exemplares, declara em relação a P. perlata e P. lepida que as diferenças que 

apresentam são indicativas de subespécies e não de variação individual como 

anteriormente proposto por HELLMAYR (1905). Assim, ele propõe o 

reconhecimento de quatro subespécies no complexo: P. p. perlata, P. p. lepida, 

P. p. coerulescens e P. p. anerythra. Nessa classificação, ele determina P. p. 

perlata como o táxon descrito por Spix (= Aratinga perlatus) e P. p. lepida como 

aquele descrito por Wagler. Com relação a P. p. lepida, o autor declara 

expressamente se basear no exemplar do Museu de Berlim (mencionado na 

obra de WAGLER (1832) e que carrega o nome manuscrito de Illiger na etiqueta) 

que, segundo ele, seria distinto dos espécimes-tipo de Spix. Para P. p. 

coerulescens e P. p. anerythra ele não propõe qualquer modificação em 

relação ao trabalho anterior. 

No mesmo ano, em trabalho subseqüente, NEUMANN (1929b) ainda 

sugere a inclusão de outras subespécies no grupo, porém, merece destaque 

entre elas apenas a P. p. rhodogaster (SCLATER). 
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A despeito dessa sugestão, o tratamento de rhodogaster como táxon 

subespecífico foi empregado em uma única obra (LOW, 1972), de modo que 

seu status como espécie plena permaneceu bem estabelecido.  

Com o uso da nomenclatura trinomial o tratamento taxonômico do grupo 

se torna ainda mais impreciso, pois além dos problemas relacionados ao uso 

de nomes para designar o táxon ocorrente no leste amazônico (P. lepida ou P. 

perlata), passa-se a observar também incongruências quanto ao nível 

taxonômico dado às formas envolvidas. Isso se evidencia nos incongruentes 

arranjos taxonômicos disponíveis em literatura, pois o grupo é apresentado 

como sendo composto ora de quatro táxons – P. p. perlata, P. p. coerulescens, 

P. p. anerythra e P. rhodogaster - (e.g. PETERS, 1937; PINTO, 1978), ora de 

cinco – com o acréscimo de P. p. lepida - (e.g. PINTO, 1938; FORSHAW & 

COOPER, 1973) e, em casos isolados, de apenas três – P. p. perlata, P. p. 

lepida e P. rhodogaster - (e.g. GRISCON & GREENWAY, 1941). Observa-se ainda 

casos de divergências nomenclaturais, como o reconhecimento isolado de P. p. 

pseudoperlata (LOW, 1972), e a existência de algumas obras que descartam 

totalmente os táxons subespecíficos sem nenhum esclarecimento 

(SCHAUENSEE, 1970; GRUSON, 1976; RIDGELY, 1981). 

Apesar de sua complexidade, parte da taxonomia do grupo foi 

esclarecida em 1983, quando o pesquisador alemão Thomas Arndt, analisando 

os tipos de Spix, notou tratarem-se de espécimes juvenis de P. rhodogaster. 

Essa informação levou à sinonimização de P. rhodogaster à Pyrrhura perlata. 

Consequentemente, o nome Pyrrhura lepida (WAGLER) passou a ser utilizado 

para se referir ao táxon do sudeste amazônico (ARNDT & ROTH, 1986; COLLAR, 

1997b), que até então vinha sendo erroneamente denominado P. perlata. A 

despeito desse esclarecimento, diversos autores continuam utilizando a 

nomenclatura antiga (e.g. SIBLEY & MONROE, 1990; MONROE & SIBLEY, 1993) o 

que reitera a necessidade de uma revisão taxonômica completa do grupo. 

 



 

  

2. Objetivos 
 
Os objetivos deste trabalho são descrever a variação morfológica 

presente nos táxons do complexo Pyrrhura lepida, revisar sua validade 

taxonômica e definir sua distribuição geográfica, contribuindo para posteriores 

estudos sistemáticos e biogeográficos. 
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3. Material e Métodos 
 

Foram analisados todos os espécimes pertencentes ao complexo Pyrrhura 

lepida e Pyrrhura perlata conservados em via seca e depositados nas coleções 

ornitológicas dos museus brasileiros: Museu Nacional do Rio de Janeiro - 

MNRJ, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - MZUSP e Museu 

Paraense Emílio Goeldi – MPEG, perfazendo, respectivamente, 69 e 56 

indivíduos. Também foram examinadas fotografias de alta resolução de 34 

espécimes do grupo, abrigados nos seguintes museus estrangeiros: American 

Museum of Natural History, Nova Iorque – AMNH, British Museum of Natural 

History – BMNH, National Museum of Natural History, Washington – USNM, 

Naturhistorisches Museum, Viena – NMW, Zoologisches Museum Berlim – 

ZMB, Zoologische Staatssammlung München, Munique – ZSM, Rijksmuseum 

van Natuurlijke Historie, Leiden – RNH, além de todos os espécimes-tipo 

existentes dos táxons envolvidos. A listagem completa do material analisado 

encontra-se disponível no Apêndice B. 

Os espécimes foram analisados quanto a caracteres qualitativos 

(morfológicos) e quantitativos (morfométricos) relacionados a morfologia 

externa, conforme explicado a seguir.   

As listas cresonímicas foram elaboradas conforme sugerido por Dubois 

(2000), devendo ser destacado que o levantamento bibliográfico se encerrou 

em julho de 2010. 

 

3.1 Análise Qualitativa 
 

A análise qualitativa ateve-se aos dados de coloração de plumagem, sendo a 

determinação dos caracteres realizada de modo a evidenciar a menor distinção 

entre os indivíduos, perfazendo 19 caracteres. A discriminação das cores 

utilizadas na análise dos caracteres foi feita com base nos catálogos  de cores 

(SMITHE, 1975;  MUNSELL, 1994) e sua codificação foi apresentada associando-

se a denominação dos catálogos e sua respectiva notação de Munsell (e.g. 

very dark brown, 10YR 2/2). 

Nessa análise, além dos indivíduos estudados pessoalmente pela 

autora, puderam também ser incluídos dados de espécimes provenientes das 
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coleções estrangeiras, uma vez que foi possível examinar alguns caracteres 

por meio de fotografias e/ou vídeos de alta resolução. É importante ressaltar 

que somente foram assim analisados os caracteres plenamente visíveis nas 

fotografias e que permitissem um estudo confiável. Entretanto, tais dados 

encontram-se citados distintivamente nos resultados. 

 

Caracteres Morfológicos: 

 

C1. Cor do píleo, relacionado ao padrão de coloração geral do píleo dos 

exemplares examinados; C2. Presença de penas com a margem 

esbranquiçada no píleo; C3. Presença de faixa nucal azulada; C4. Discreta 

faixa vermelho-escuro na fronte; C5. Presença de penas azuladas no píleo; C6. 

Região auricular, caráter determinado pela coloração das penas da região 

auricular.  

No grupo estudado, a bochecha de todos os indivíduos apresenta duas regiões 

distintas com relação ao padrão de coloração (região superior e inferior), o que 

justifica a determinação de dois caracteres distintos: C7. Região superior das 

bochechas e C8. Região inferior das bochechas. C9. Penas com padrão 

escamado na garganta; C10. Penas com padrão escamado no peito superior; 

C11. Abdômen; C12. Extensão de verde na margem das penas vermelhas da 

barriga; C13. Coberteiras inferiores das asas e encontro; C14. Flancos; C15. 

Coxas; C16. Face dorsal da cauda; C17. Face ventral da cauda; C18. Base da 

cauda e C19. Coberteiras caudais 

 

3.2 Análise Quantitativa 
 

A análise quantitativa se restringiu aos exemplares disponíveis nas coleções 

nacionais e portanto, analisados pessoalmente pela autora. Para cada 

indivíduo foram tomadas as medidas ilustradas na figura 1, somando cinco 

caracteres morfométricos conforme explicitados a seguir. As medições foram 

realizadas com o auxílio de escala milimétrica (30 cm) e paquímetro com 

precisão de 0,1 mm.  
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Caracteres Morfométricos 

 
Comprimento da asa esquerda (ca): medida tomada em linha reta a partir da 

região mais anterior da asa (encontro) até o ápice da décima rêmige primária 

da asa esquerda, sem aplanar a curvatura da asa. Essa medida pode também 

ser chamada de corda da asa.  

 
Comprimento da cauda (cca): medida tomada da base das rectrizes centrais 

até o ápice das mesmas. Esse caráter só foi tomado dos espécimes que 

apresentavam as rectrizes inteiras, sem indicação de desgaste e com 

crescimento completo. Casos diferentes não tiveram essa medida tomada.  
 

Comprimento do cúlmen exposto (cc): medida tomada em linha reta da base 

do cúlmen, ao final da cera, até o ápice do mesmo. Esse caráter não foi obtido 

dos espécimes que apresentavam qualquer dano no bico, evitando assim 

distorção dos resultados. 

 

Lagura do bico (lb): medida tomada perpendicularmente a medida anterior (cc), 

na base do cúlmen exposto, com auxílio de um paquímetro. Assim como o 

anterior, esse caráter não foi analisado nos casos em que o bico se encontrava 

danificado. 

 

Comprimento do tarsometatarso (tm): medida tomada a partir do ponto médio 

posterior da articulação entre a tíbia e o metatarso até o ponto médio anterior 

da articulação do metatarso com o dedo médio. Esse caráter foi 

desconsiderado nos casos espécimes preparados com os dedos estendidos, 

quando a localização das articulações se torna imprecisa.  
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3.3 Definição das UTOs  
 

Todos os exemplares foram analisados qualitativa e quantitativamente sem 

levar em consideração o táxon a que estavam associados. A análise 

morfológica resultou na organização dos espécimes em agrupamentos 

morfologicamente consistentes e que apresentavam algum padrão geográfico, 

as chamadas unidades taxonômicas operacionais (UTOs). Essas unidades 

foram posteriormente testadas pelas análises estatísticas de modo a verificar 

uma possível diagnose morfométrica. 

 

3.4 Tratamento estatístico 
 

O tratamento estatístico foi utilizado com o intuito de testar a influência dos 

dados morfométricos na validação das UTOs previamente definidas. Todo o 

 
 
Figura 1: Ilustração das medidas tomadas na análise morfométrica (modif. de BALDWIN et al., 2001). Legenda: 
a: comprimento da asa esquerda; b: comprimento da cauda; c: comprimento do cúlmen exposto; d: largura do 
bico; e: comprimento do tarsometatarso. 
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processamento dos dados foi realizado com o auxílio do programa SPSS 13.0 

(SPSS, 2004).  

A estatística descritiva ateve-se à obtenção dos valores de média, 

desvio padrão e variância de cada um dos caracteres morfométricos, para cada 

UTO. 

A estatística analítica teve como primeira etapa a verificação da 

homogeneidade de variância pelo Teste de Levene e da normalidade - teste de 

Shapiro-Wilk - dos dados, com nível de significância (α) igual a 0,05. Uma vez 

confirmada a homogeneidade e a normalidade dos dados, foram realizados os 

testes paramétricos.  

Os dados cujas premissas de distribuição normal e homogeneidade não 

foram atendidas, mesmo após serem Log-transformados, foram tratados com 

testes não-paramétricos (teste de Kruskal-Wallis e teste de Mann-Whitney) 

(ZAR, 1999). É importante ressaltar que, nesses casos, devido aos repetidos 

testes sobre as mesmas variáveis e conseqüente aumento de chances de 

cometer o erro do tipo I, foi aplicada a correção de Bonferroni, dividindo o nível 

de significância adotado pelo numero de combinações possíveis dos testes de 

Mann-Whitney (QUINN & KEOUGH, 2002). Desse modo, para a interpretação dos 

resultados desse teste, em particular, foi utilizado o nível de significância (α) de 

0,017.  

Primeiramente, aplicou-se o teste-t de Student para todos os caracteres 

quantitativos de cada uma das UTOs, buscando verificar a existência de 

dimorfismo sexual morfométrico. Para tanto, os exemplares de sexo 

indeterminado foram desconsiderados. Os dados não-paramétricos foram 

tratados separadamente por meio de análise equivalente não-paramétrica 

(teste de Mann-Whitney).  

Em uma segunda etapa, a fim de verificar se as variáveis (caracteres 

morfométricos) apresentavam diferenças significativas entre as amostras 

(UTOs), suas médias foram comparadas (teste paramétrico One-Way ANOVA 

e não-paramétrico Kruskall-Wallis).  As variáveis que apresentaram diferença 

significativa, foram submetidas aos testes de comparações múltiplas entre 

médias (Tukey HSD e Mann-Whitney) com o propósito de localizar tais 

diferenças, isto é, determinar entre quais UTOs estavam as diferenças 

indicadas pelos testes de comparação de médias (ZAR, 1999).  
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Em uma etapa final, foi realizada abordagem estatísticas multivariada 

buscando elucidar possíveis diferenças entre as UTOs que não tenham sido 

evidenciadas pelos testes univariados. Foi utilizada análise de componentes 

principais (PCA) que tem como objetivo transformar os dados de modo mais 

representativo e geralmente mais compacto, mapeando-os no espaço 

multivariado de acordo com os caracteres estudados (DUNN & EVERITT, 1982), 

sem pré-‐definição de grupos. Dessa forma, os agrupamentos resultantes das 

análises multivariadas seriam as unidades sustentadas pelos dados 

morfométricos, o que pode ou não corroborar aquelas fundamentadas pelos 

dados morfológicos. 

 

3.5 Distribuição Geográfica 
 

Para a determinação da distribuição geográfica dos táxons estudados, foram 

obtidos os dados presentes nas etiquetas de todos os exemplares analisados, 

somando ainda os espécimes de Pyrrhura perlata do AMNH e as localidades 

de registros de campo e de literatura. As coordenadas geográficas referentes a 

essas localidades, quando não disponíveis nas etiquetas, foram obtidas a partir 

de dicionários geográficos (PAYNTER JR. & TRAYLOR JR., 1991; PAYNTER JR., 

1992; VANZOLINI, 1992) e complementadas com os dados disponíveis em 

alguns sites de indexamento como http://www.glosk.com e 

http://www.fallingrain.com. O programa ArcGIS 9.2 (ESRI, 2006) foi utilizado 

para a plotagem desses pontos e confecção dos mapas de distribuição.  

Os dados de campo utilizados são provenientes de registros pessoais e 

também de informações fornecidas por diversos pesquisadores. Neste caso, os 

dados somente foram considerados quando associados a algum tipo de 

documentação, como gravação de vocalizações e/ou fotografias, que 

permitissem a confirmação da identidade do táxon registrado. Como resultado 

obteve-se 148 localidades de ocorrência confirmada dos táxons estudados, das 

quais 65 são provenientes de espécimes depositados em museus e 83 

somando-se os registros de campo e de literatura (Apêndice C). 
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3.6 Definição das unidades evolutivas  
 
Desde o trabalho de Mayr (1942), os diversos critérios historicamente utilizados 

para a identificação de espécies têm sido elevados aos status de conceito 

fundamental, gerando intermináveis discussões entre sistematas e 

taxonomistas (HEY, 2006). De Queiroz (1998, 2007) esclarece esse ponto ao 

defender que não devemos utilizar um conceito de espécie para delimitar os 

trabalhos taxonômicos, mas que, sim, devemos esclarecer a metodologia 

utilizada na definição das unidades evolutivas. 

Segundo De Queiroz (2007), as espécies são linhagens unificadas pela 

reprodução sexual, ou pelo fluxo gênico entre suas partes constituintes, que 

evoluem separadamente – conceito unificado de espécie. O autor ainda 

defende que somente as propriedades que fornecem evidência direta de 

separação de linhagem, tais como isolamento reprodutivo, monofiletismo, 

diagnosticabilidade e ausência de intermediários genéticos, são relevantes 

para a delimitação das unidades evolutivas, enquanto que as demais 

propriedades devem ser consideradas como contingentes, pois as diferentes 

linhagens podem ou não adquiri-las conforme o curso de sua existência.  

Nesse contexto, a presença de um ou mais caracteres diagnósticos em 

um estudo de taxonomia alfa se mostra suficiente para a identificação de uma 

unidade evolutiva, principalmente por possibilitar sua inferência direta através 

da análise de dados morfológicos, sendo aplicável tanto para as formas 

simpátricas como alopátricas (MCKITRICK & ZINK 1988, CRACRAFT 1997, 

SILVEIRA & OLMOS 2007). 

Assim, no presente estudo, as unidades evolutivas – ou espécies - foram 

definidas exclusivamente por meio da diagnosticabilidade de suas populações.  

 
3.7 Trabalhos de campo 
 
Os trabalhos de campo foram realizados com o intuito de confirmar possíveis 

áreas de ocorrência dos táxons, diminuindo as lacunas amostrais, além de 

obter material para ampliar as séries atualmente disponíveis. Como objetivo 

secundário, buscou-se obter informações sobre a biologia das espécies dado a 
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escassez da literatura, restrita a um único trabalho científico (ARNDT & ROTH, 

1986). 

As viagens foram realizadas em distintas áreas nos estados do 

Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e leste do Pará (Tabela 16). As áreas 

amostradas foram escolhidas conforme a cobertura vegetal que apresentavam, 

dado o hábito florestal das espécies e a possibilidade de acesso. 

A confirmação da presença do grupo foi efetuada a partir de gravação de 

vocalizações, fotografias e/ou coleta de espécimes (Licença SISBIO/IBAMA: 

16007-1). Os indivíduos coligidos foram depositados na coleção ornitológica do 

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.  

A identificação da UTO a qual pertenciam essas populações foi possível 

somente nos casos em que as aves foram bem visualizadas, fotografadas ou 

coletadas.  

 

3.8 Desenvolvimento da plumagem 
 

Com o objetivo de acompanhar e descrever o desenvolvimento da plumagem 

de tiriba-pérola (Pyrrhura perlata), foram obtidos três indivíduos jovens 

provenientes de criadouro comercial (Registro IBAMA N˚531154), com 

respectivamente 26, 25 e 20 dias de vida. Os três indivíduos são descendentes 

de um mesmo casal reprodutor, sendo o acompanhamento de seu 

desenvolvimento iniciado assim que foi realizada a doação.  

Tendo em vista a diferença etária dos indivíduos, a descrição foi 

baseada no desenvolvimento do filhote mais velho, sendo que eventuais 

diferenças entre eles foram ressaltadas, quando pertinentes.  

A descrição detalhada do desenvolvimento da primeira plumagem e do 

subseqüente processo de muda foi realizada a partir de um contínuo processo 

sistemático de registro fotográfico individual. Desde o momento de chegada 

dos espécimes até o momento em que completaram todo o desenvolvimento 

da primeira plumagem, os indivíduos foram fotografados regularmente em 

intervalos de 2 a 3 dias. Após esse período, como as mudanças se reduzem 

drasticamente, o intervalo dos registros fotográficos foi aumentado para uma 

semana, até o final da primeira muda, quando adquiriram a plumagem de 
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adulto. Paralelamente, foram feitas anotações sistemáticas das mudanças mais 

importantes e de detalhes que poderiam ser perdidos nas fotografias. 

Todo o material fotográfico demonstrando o desenvolvimento da 

plumagem foi organizado de forma a possibilitar a visualização do mesmo por 

meio de do relatório fotográfico (Apêndice D). Assim, foi possível determinar se 

há um padrão no processo de muda, além de contribuir na definição de quais 

características são decorrentes de variação individual ou etária.  
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4. Resultados 
 

Caracterização geral dos táxons do complexo: Os táxons envolvidos nesse 

complexo caracterizam-se pelo padrão escamado na garganta e peito superior 

de coloração pálida e pouco marcada. Região auricular esbranquiçada, 

bochechas divididas em duas regiões de colorações distintas sendo a inferior 

sempre azulada e a superior variável entre os táxons. Píleo e região posterior 

da cabeça castanhos, faixa nucal azulada, fronte com discreta faixa vermelha e 

posterior faixa azul com extensão variável. Dorso e asas predominantemente 

verdes, rêmiges azuis. Possuem a região abdominal e coberteiras inferiores 

das asas com coloração que varia de verde a vermelho conforme o táxon. Além 

disso, diferenciam-se dos demais representante dos gênero pela coloração da 

cauda cuja face dorsal é vermelho-escuro enquanto a ventral é negra, além de 

possuírem as retrizes mais largas. 

Complexo endêmico da região amazônica, com populações restritas ao 

sul do rio Amazonas e distribuem-se desde o rio Madeira até os arredores de 

Belém/PA e parte do estado do Maranhão. O limite sul da distribuição do grupo 

é determinado pelo perímetro do bioma amazônico, conforme pode ser 

observado no mapa de distribuição geral do complexo (Figura 2).  Esse mapa é 

resultado do levantamento das localidades de ocorrência realizado no presente 

estudo.  

 

4.1 Análise Qualitativa 
 
A análise qualitativa foi realizada não somente dos espécimes analisados 

pessoalmente pela autora, como também de fotografias de espécimes 

depositados em algumas coleções do exterior, totalizando 174 exemplares 

incluindo espécimes-tipo (Apêndice B).  

Dos 19 caracteres qualitativos utilizados, dez se mostraram informativos 

para agrupar os exemplares do complexo Pyrrhura lepida em diferentes níveis, 

com coerência geográfica. Parte dos caracteres informativos permitiram o 

reconhecimento de agrupamentos morfológicos dentro da amostra utilizadas e 

portanto funcionaram como diagnose dos mesmo, enquanto outros, se 

revelaram caracteres compartilhados do complexo, isto é, caracteres 
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observados em todos os indivíduos analisados não permitindo qualquer 

separação do material.  

Os caracteres não informativos foram assim definidos pois, embora 

tenham apresentado estados claramente diferenciáveis, durante a análise 

foram encontrados estados distintos em indivíduos da mesma população, e até 

da mesma localidade, o que será discutido em detalhes a cada caso. Além 

disso, tais caracteres não apresentaram nenhum padrão geográfico, o que 

pode ser constatado na Figura 3, que demonstra o comportamento geográfico 

de um caráter aqui considerado como não informativo.  

É importante destacar que a análise qualitativa ateve-se a espécimes 

adultos, de modo que os juvenis - 6 espécimes - foram analisados 

separadamente e serão discutidos mais adiante. 

 

C1. Cor do píleo 

Dentro do grupo trabalhado foi possível encontrar dois estados bem definidos 

desse caráter: (1) marrom-escuro (very dark brown, 10YR 2/2) e (2) marrom-
claro (dark brown, 10YR 3/3). Apesar disso, não foi um caráter informativo pois 

ambos os estados foram encontrados na mesma localidade, como acontece 

com MPEG 37813, 37816 (marrom-escuro) e MPEG 37814 e 37815 (marrom-

claro), não sendo observado nenhum agrupamento consistente (Figura 4).  

 

C2. Presença de penas com a margem esbranquiçada no píleo 

Foram observados três diferentes estados desse caráter entre os exemplares 

analisados: (1) ausente, isto é, nenhuma pena com margem esbranquiçada no 

píleo, (2) distribuídas em todo o píleo e presentes (3) apenas na região pós-
orbital. Embora tenha sido observada uma tendência de agrupamento dos 

indivíduos que apresentaram estado 2 na porção oeste da distribuição e 

daqueles que apresentaram estado 3 na porção leste, foram observadas 

diversas exceções. É o caso de ZSM 1909/690 e USNM 370489 (estado 3) na 

região oeste, e MPEG 48515 e MPEG 14448 (estado 2) na região leste,  

demonstrando certa variabilidade do caráter, o que o torna portanto não 

informativo  (Figura 5).  
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Figura 2: Mapa de distribuição geral do complexo elaborado por meio de registros obtidos através de etiquetas de 
espécimes de museu, de dados de campo da autora e de outros pesquisadores, além de dados provenientes de 
literatura.  

 

Figura 3: Mapa de distribuição dos estados de um caráter considerado não-informativo para todos os espécimes 
analisados morfologicamente. Círculo azul: estado 1; triângulo verde: estado 2. 
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Figura 4: Mapa de distribuição dos estados do caráter cor do píleo (C1) para todos os espécimes analisados 
morfologicamente. Círculo azul: marrom-escuro; triângulo verde: marrom-claro. 
  

 

Figura 5: Mapa de distribuição dos estados do caráter presença de penas com a margem esbranquiçada no píleo 
(C2) para todos os espécimes analisados morfologicamente. Círculo azul: ausente; triângulo verde: distribuídas em 
todo o píleo; quadrado vermelho: apenas na região pós-orbital. 
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C3. Presença de faixa nucal azulada (Figura 6) 

Caráter binário: (1) presente e (2) ausente. Caráter informativo, a presença de 

faixa nucal azulada (67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0) é uma característica 

compartilhada por todos os indivíduos analisados (Figura 7).  

 

C4. Discreta faixa vermelho-escuro na fronte 

Caráter binário: (1) Pouco evidente ou ausente e (2) presente (variação 108 

crimson, 5.0 R 3.0/11.0). Caráter não informativo, pois não evidencia nenhum 

agrupamento geográfico. Além disso, foram encontrados os dois estados em 

uma mesma localidade (o que pode ser visto em Lago do Batista/AM, 

Humberto de Campos/MA e Cachoeira Nazaré/RO), o que confirma a sua 

variabilidade.  

 

C5. Presença de penas azuladas no píleo 

Foram obtidos quatro estados para esse caráter: (1) Faixa na fronte discreta 
ou ausente - presença de penas azuladas (67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0) 

formando uma discreta faixa na fronte; (2) Faixa conspícua na fronte – 

presença de penas azuladas (67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0) formando uma 

faixa conspícua na fronte; (3) Penas azuladas na fronte, estendendo-se até a 
região orbital – presença de penas azuladas (67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0) 

distribuídas pelo píleo até a região orbital sem formar claramente uma faixa; e 

(4) Penas azuladas em todo o píleo – penas azuladas (67 cerulean blue, 8B 

5.0/10.0) distribuídas por todo o píleo, sem padrão aparente.  

Esse caráter não se mostrou informativo pois algumas das localidades 

estudadas (e.g. Santana do Araguaia/PA, Nilo Peçanha/PA e Amarante/MA) 

apresentaram dois ou mais estados desse caráter. Além disso, não se 

observou nenhum agrupamento geográfico, evidenciando uma distribuição 

aleatória dos estados na população estudada. 
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Figura 6: Fotografia destacando a faixa nucal azulada presente em todos os espécimes analisados. 
 

 

Figura 7: Mapa de distribuição dos estados do caráter presença de faixa nucal azulada (C3) para todos os 
espécimes analisados morfologicamente. Círculo azul: presente. 
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C6. Região auricular 

Foram encontrados dois padrões bem distintos. (1) Penas escuras com a 
raque e o ápice esbranquiçados (Figura 8), dando um aspecto de faixas 

esbranquiçadas na região auricular dos exemplares e (2) penas 
esbranquiçadas (Figura 9), claramente formando uma mancha auricular única 

de coloração esbranquiçada. Esse caráter se mostrou informativo, uma vez que 

possibilita a distinção da população estudada em dois agrupamentos, um na 

região oeste da distribuição geral (estado 1) e outro na região leste (estado 2), 

conforme pode ser verificado no respectivo mapa (Figura 10). 

 

C7. Região superior das bochechas; e C8. Região inferior das bochechas 

No grupo estudado a bochecha de todos os indivíduos apresenta duas regiões 

distintas com relação ao padrão de coloração (região superior e inferior), o que 

justifica a determinação de dois caracteres distintos. Com relação a região 

superior observa-se dois padrões de colorações possíveis: (1) verde-
amarelado (52 olive-yellow, 7.5Y 7.0/7.0) (Figura 8), e (2) verde (variação 159 

lime green, 1.0GY 7.0/5.0) (Figura 9), ao passo que na região inferior observa-

se apenas a coloração azulada (67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0).   
Ambos os caracteres citados acima são informativos embora em 

diferentes níveis. O caráter C8 é uma característica compartilhada por todos os 

espécimes analisados do complexo (Figura 11), enquanto o C7 permite a 

distinção de dois agrupamentos - estado 1 na região oeste da distribuição e 

estado 2 na região leste o que pode ser confirmado na Figura 12. 

 

C9. Penas com padrão escamado na garganta 

Relacionado à coloração das penas da garganta e apresenta dois estados: 

penas com a (1) base cinza (dark neutral gray, N4.0) e larga margem 
esbranquiçada (92 pale horn color) e penas com a (2) base cinza-azulada 
(dark neutral gray, N4.0 e 67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0) e larga margem 
esbranquiçada (92 pale horn color). 

Esse caráter não é informativo.  É extremamente variável o que observa-

se pelo fato de indivíduos coletados na mesma localidade e ocasião, 

apresentarem diferentes estados desse caráter, como é o caso de MZUSP 

82488, 82489 (estado 2) e MZUSP 83758, 83760 (estado 1) – ver figura 13.  
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Figura 8: Fotografia demonstrativa do estado (1) penas escuras com a raque e o ápice esbranquiçados, do caráter 
região auricular (C6) e do estado (1) verde-amarelado do caráter região superior das bochechas (C7). Espécimes: 
MZUSP 21134, 76744 e 76745. 
 

 
Figura 9: Fotografia demonstrativa do estado (2) penas esbranquiçadas, do caráter região auricular (C6) e do estado 
(2) verde do caráter região superior das bochechas (C7). Espécimes: MZUSP 42217, 82490 e 83757. 
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Figura 10: Mapa de distribuição dos estados do caráter região auricular (C6) para todos os espécimes analisados 
morfologicamente. Círculo azul: penas escuras com a raque e o ápice esbranquiçados; triângulo verde: penas 
esbranquiçadas. 

 

Figura 11: Mapa de distribuição dos estados do caráter região inferior das bochechas (C8) para todos os espécimes 
analisados morfologicamente. Círculo azul: azulada. 
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Figura 12: Mapa de distribuição dos estados do caráter C7 – região superior das bochechas (C7) para todos os 
espécimes analisados morfologicamente. Círculo azul: verde-amarelado; triângulo verde: verde. 
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Figura 13: Fotografia demonstrativa da variação morfológica encontrada na região da garganta e peito superior – 
caracteres C9 e C10. Espécimes da mesma localidade apresentando estados diferentes, estado (1): MZUSP 82488, 
82489 (superior) e estado (2): MZUSP 83758, 83760 (inferior). 
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C10. Penas com padrão escamado no peito superior 

Caráter relacionado à coloração das penas do peito superior em três estados: 

penas de coloração (1) azulada com base cinza  (67 cerulean blue, 8B 

5.0/10.0 e dark neutral gray, N4.0) e margem esbranquiçada (92 pale horn 

color);  (2) azulada com base cinza cinza  (67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0 e 

dark neutral gray, N4.0) e margem esbranquiçada discreta ou ausente e 

penas com (3) base cinza (dark neutral gray, N4.0) com larga margem 
esbranquiçada (92 pale horn color).  

Esse caráter, assim como o anterior, é bastante variável e portanto, não 

informativo. Os três estados são encontrados aleatoriamente distribuídos e 

todos os indivíduos analisados, e não se observa nenhum padrão geográfico.  

 

C11. Abdômen 

Caráter representado por três estados diferentes: coloração geral (1) 
vermelho-vivo (12 geranium, 7.5R 4.0/15.0); (2) verde (60 parrot green, 5.0GY 

5.5/5.5) com a região central apresentando a base das penas de cor 
vermelho-escuro (31 maroon, 7.5R 2.5/5.0) e coloração geral (3) verde (60 

parrot green, 5.0GY 5.5/5.5). Figura 14. 

Caráter informativo. Permite a distinção de três  agrupamentos de 

acordo com os estados analisados, evidenciando um padrão geográfico bem 

determinado, conforme pode ser visto na figura 15. Na região A, destacada no 

mapa, encontram-se indivíduos (AMNH 429120, 429121, 429122 e 429123) 

que não atendem ao padrão geográfico observado e por isso serão discutidos 

separadamente mais adiante.  

 

C12. Penas vermelhas do abdômen  

Esse caráter refere-se a coloração das penas vermelhas do abdômen e 

portanto restringe-se aos espécimes que as apresentam. Dois estados: (1) 
ausência de verde, penas inteiras vermelhas (12 geranium, 7.5R 4.0/15.0) e 

(2) base da pena vermelho-escuro (31 maroon, 7.5R 2.5/5.0) com ápice 
verde (60 parrot green, 5.0GY 5.5/5.5). 
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Figura 14: Fotografia dos três estados do caráter abdômen (C11), da esquerda pra direita: estado (1) vermelho-vivo; 
estado (2) verde com a região central apresentando a base das penas de cor vermelho-escuro e estado (3) verde. 

 

Figura 15: Mapa de distribuição dos estados do caráter abdômen (C11) para todos os espécimes analisados 
morfologicamente. Círculo azul: vermelho-vivo; triângulo verde: verde com a  região central apresentando a base 
das penas de cor vermelho-escuro; quadrado vermelho: verde. Destaque para a região A: retângulo preto. 
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Considerando que somente foram analisados os espécimes que 

apresentavam vermelho no abdômen, esse caráter permite a distinção de dois 

agrupamentos: região oeste da distribuição (estado 1) e região leste (estado 2). 

Quanto ao padrão geográfico, verificar a figura 16.  

  

C13. Coberteiras inferiores das asas  

Três estados: penas (1) vermelhas (12 geranium, 7.5R 4.0/15.0) com 
algumas penas verdes e/ou azuis; penas (2) verde-azuladas (60 parrot 

green, 5.0GY 5.5/5.5 e 67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0) com poucas penas 
vermelhas (12 geranium, 7.5R 4.0/15.0) e penas (3) verde-azuladas (60 

parrot green, 5.0GY 5.5/5.5 e 67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0). Figura 17. 

Caráter informativo. Permite a distinção de três agrupamentos 

geográficos com base nos estados 1 e 3 (Figura 18). Observa-se um 

agrupamento a oeste da distribuição geral (estado 1), um na região entre os 

rios Xingu e Tocantins (estado 3) e um terceiro, a leste do rio Tocantins 

incluindo a ilha de Marajó (também representado pelo estado 1). Com relação 

ao estado 1, é interessante destacar que alguns indivíduos como o MPEG 

58411 (Figura 19), apresentam penas vermelhas também na região dorsal das 

asas o que, embora não seja muito freqüente, indica uma considerável 

variação individual desse estado.   

O estado 2 (Figura 20) refere-se aos indivíduos com características 

intermediárias  entre os estados 1 e 3 (MPEG 28154, 28155, 28157, 28158). 

Tais indivíduos são encontrados na região A, destacada no mapa (Figura 18), 

onde também se observam casos de espécimes que apresentam o estado 1 

(MPEG 61676, AMNH 429120, 429121, 429122, 429123 e 429124) embora 

pelo padrão geográfico seria esperado encontrar o estado 3. Por suas 

características peculiares, essa região, bem como os indivíduos considerados 

como intermediários para esse caráter, serão discutidos separadamente. 

 

C14. Flancos 

Caráter binário: coloração (1) azulada (67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0) e 

coloração (2) verde (60 parrot green, 5.0GY 5.5/5.5).  
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Figura 16: Mapa de distribuição dos estados do caráter penas vermelhas do abdômen (C12) para todos os 
espécimes analisados morfologicamente. Círculo azul: ausência de verde, penas inteiras vermelhas; triângulo verde: 
base da pena vermelho-escuro com ápice verde. 

 
Figura 17: Fotografia dos estados 1 e 3 do caráter coberteiras inferiores das asas (C13). À esquerda, estado (1): 
vermelhas com algumas penas verdes e/ou azuis e à direita, estado (3): verde-azuladas. 
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Figura 18: Mapa de distribuição dos estados do caráter coberteiras inferiores das asas (C13) para todos os 
espécimes analisados morfologicamente. Círculo azul: vermelhas com algumas penas verdes e/ou azuis; triângulo 
verde: verde-azuladas com poucas penas vermelhas; quadrado vermelho: verde-azuladas. Destaque para a região 
A: retângulo preto.  
 

 
Figura 19: Fotografia demonstrando a variação – presença de vermelho na região dorsal - existente no estado (1) 
vermelhas com algumas penas verdes e/ou azuis, do caráter coberteiras inferiores das asas (C13). Espécimes 
MPEG 58410 (superior) e 58411 (inferior) provenientes da mesma localidade. 
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Não informativo. Há uma leve tendência de agrupamento, onde se 

encontra o estado 1 a oeste do rio Tocantins e o estado 2 a leste. Porém são 

observados exceções a esse padrão, com diversos indivíduos que apresentam 

o estado 1 na região leste, como MZUSP 43989, 42992, 78250 e MPEG 2027, 

2798, 22931, o que indica que tal estado (azulado), embora característico do 

agrupamento oeste, não é exclusivo do mesmo. Por conseguinte, o estado 

verde (estado 2), embora presente apenas na região a leste do rio Tocantins e 

ilha do Marajó, não é diagnóstico de tal agrupamento já que nem todos os 

indivíduos dessa região apresentam tal caráter. 

 

C15. Coxas 

Caráter binário: coloração (1) azulada (67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0) e 

coloração (2) verde (60 parrot green, 5.0GY 5.5/5.5) a verde-azulada (60 

parrot green, 5.0GY 5.5/5.5 e 67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0).  

Não informativo. Observa-se o mesmo padrão do caráter anterior, em 

que os espécimes não apresentam congruência geográfica de caracteres.  

 

C16. Face dorsal da cauda 

Caráter binário: coloração (1) marrom-avermelhado (31 maroon, 7.5R 2.5/5.0) 

e coloração (2) vermelho-amarronzado (variação 132A brick red, 1.0YR 

3.0/5.0). Figura 21. 

Caráter informativo. Permite a distinção de dois grupos geográficos, um 

pertencente a região oeste (estado 1) e outro a região leste (estado 2), 

conforme pode ser conferido na Figura 22. Merece destaque a presença de 

três  indivíduos no agrupamento leste, que apresentam o estado 1. Tratam-se 

dos indivíduos MZUSP 43986, MNRJ (ex-MF1488) e MNRJ 3674 e sua 

classificação como pertencentes ao estado 2 se deve apenas a idade das 

penas da cauda que estão bastante desgastadas e provavelmente próximas da 

substituição. O maior desgaste promove o escurecimento das penas, 

resultando na classificação de tais espécimes, no segundo estado.  
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Figura 20: Fotografia demonstrativa do estado (2) verde-azuladas com poucas penas vermelhas do caráter 
coberteiras inferiores das asas (C13).  Espécimes MPEG 28155 e 28158. 
 

 
Figura 21: Fotografia demonstrativa dos dois estados do caráter face dorsal da cauda (C16). Estado (1) marrom-
avermelhado à direita e estado (2) vermelho-amarronzado à esquerda.  
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A despeito desse fato, estado 2 foi considerado válido e responsável 

pelo agrupamento oeste pois todos os indivíduos desse grupo apresentavam a 

cauda marrom-avermelhada (estado 2), sendo inclusive possível notar 

indivíduos com penas novas (identificadas pela presença de canhões) que 

apresentavam tal coloração. Assim, é possível determinar a coloração 

daqueles três indivíduos como resultante de desgaste, e portanto não 

relacionada a uma morfologia distinta. 

  

C17. Face ventral da cauda 

Caráter de estado único: negro (21 fuscous, 5.0 YR 3.0/1.3). 

Caráter informativo. Caráter compartilhado pelos representantes do 

complexo em questão (Figura 23). 

 

C18. Base da cauda 

Caráter de estado único: azul-esverdeado (60 parrot green, 5.0GY 5.5/5.5 e 

70 smalt blue, 8.0 PB 3.5/12). 

Caráter informativo. Caráter compartilhado por todos os representantes 

do complexo em questão (Figura 24). 

 

C19. Coberteiras caudais 

Caráter binário: presença de (1) penas verdes (60 parrot green, 5.0GY 5.5/5.5) 

e azuis (67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0) e (2) presença de penas verde-
azuladas (60 parrot green, 5.0GY 5.5/5.5 e 67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0) e 
algumas vermelhas (variação 132A brick red, 1.0YR 3.0/5.0). 

Caráter não informativo, pois os estados distribuem-se aleatoriamente 

sem nenhum padrão geográfico. Provavelmente, trata-se de variação individual 

o que se nota em algumas  localidades como: Capim/PA, Tomé-Açú/PA, 

Açailândia/MA, Amarante/MA, Rio Jaurú, Santo/MT, em que observa-se 

indivíduos dos dois estados ocorrendo juntos.  
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Figura 22: Mapa de distribuição dos estados do caráter face dorsal da cauda (C16) para todos os espécimes 
analisados morfologicamente. Círculo azul: marrom-avermelhado; triângulo verde: vermelho-amarronzado. 
 

 

Figura 23: Mapa de distribuição do caráter face ventral da cauda (C17), compartilhado por todos os indivíduos 
analisados. Círculo azul: negro. 
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Figura 24: Mapa de distribuição do caráter base da cauda (C18), compartilhado por todos os indivíduos analisados. 
Círculo azul: azul-esverdeado. 
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4.2 Definição das UTOs 
 

A análise morfológica evidenciou a existência de três agrupamentos 

diagnosticáveis entre os exemplares estudados. Esses agrupamentos, aqui 

chamados unidades taxonômicas operacionais (UTOs), foram determinados a 

partir do compartilhamento de caracteres informativos distintivos (C6, C7, C11, 

C12, C13, C16) e confirmados pela congruência geográfica (ver mapas de 

caracteres, figuras 10, 12, 15, 16, 18 e 22). 

Desse modo, os agrupamentos indicados pelas análises qualitativas 

somente foram reconhecidos como UTOs quando os padrões observados se 

mostraram relativamente conservativos e atendiam a alguma coerência 

geográfica.   

 

UTO 1 (Figura 25) 

 

População ocorrente no sudoeste amazônico, desde o rio Madeira até a 

margem leste do rio Tapajós. Limitada ao norte pelo rio Amazonas e ao sul se 

estende até a Bolívia e estado do Mato Grosso restrita ao bioma amazônico 

(Figura 26). População atualmente reconhecida e nomeada como Pyrrhura 

perlata.  

Reconhecida principalmente pela coloração vermelho-vivo do abdômen 

(C11, estado 1 – 12 geranium, 7.5R 4.0/15.0). Além disso, se distingue das 

demais populações pela região auricular composta de penas escuras com a 

raque e o ápice esbranquiçados (C6, estado 1), pela região superior das 

bochechas de coloração verde-amarelado (C7, estado 1 - 52 olive-yellow, 7.5Y 

7.0/7.0), e pelas coberteiras inferiores das asas e encontro de cor vermelho 

(C13, estado 1 – 12 geranium, 7.5R 4.0/15.0) e face dorsal da cauda marrom-

avermelhado (C16, estado 1 - 31 maroon, 7.5R 2.5/5.0, ).  

O caráter C12 possibilita a diagnose da UTO 1 (estado 1 – 12 geranium, 

7.5R 4.0/15.0) em relação a UTO 3, já que a UTO 2 não foi analisada quanto a 

esse caráter. 
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Figura 25: Ilustração do padrão de plumagem da UTO 1. Artista: Bárbara Tomotani. 
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Figura 26: Mapa de distribuição geral das três UTOs, com destaque para a UTO 1. Triângulos vermelhos: registros 
de museu;  círculos vermelhos:   registros de terceiros; quadrados vermelhos: registros de literatura; estrela branca: 
localidade-tipo e círculos cinza: registros relacionados às demais UTOs. 
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Merece ser ainda comentada a presença de penas com a margem 

esbranquiçada em todo o píleo (C2 – estado 2). Apesar de não ser um caráter 

informativo como os demais supracitados, a UTO 1 apresenta tendência geral 

em apresentar o estado 2 desse caráter em detrimento da ocorrência isolada 

do estado 3 na população.  

Foram analisados 53 indivíduos pertencentes a UTO 1, dos quais 51 

foram estudados pessoalmente e 2 por meio de fotografia em alta resolução 

(Tabela 1).  

 

UTO 2 (Figura 27) 

 

Endêmica do bioma amazônico, ocorre a leste do rio Tocantins, nos estados do 

Pará, Maranhão e Tocantins, incluindo a porção florestal (oeste) da Ilha de 

Marajó-PA, (Figura 28). Atualmente, é reconhecida como Pyrrhura lepida. 

Distingue-se das demais UTOs por apresentar o abdômen de coloração 

geral verde (C11, estado 3 - 60 parrot green, 5.0GY 5.5/5.5). Da UTO 1, 

diferencia-se por inúmeros caracteres compartilhados com a UTO 3, como a 

presença de penas esbranquiçadas na região auricular (C6 – estado 2), a 

coloração verde da região superior das bochechas (C7, estado 2 - variação 159 

lime green, 1.0GY 7.0/5.0) e a face dorsal da cauda de cor vermelho-

amarronzado (C16, variação 132A brick red, 1.0YR 3.0/5.0).  Além disso, deve 

ser citada a presença de penas com a margem esbranquiçada no píleo, uma 

vez que as UTOs 2 e 3 exibem clara tendência em apresentar tais penas 

somente na região pós-orbital (C2 – estado 3), embora alguns espécimes 

analisados tenham demonstrado o estado 2.  

Da UTO 3, diferencia-se também pela coloração vermelha das 

coberteiras inferiores das asas (C13, estado 1 – 12 geranium, 7.5R 4.0/15.0). 

Os espécimes pertencentes a UTO 2 não foram analisados quanto ao 

caráter C12, uma vez que ele se atém aos indivíduos que apresentam penas 

vermelhas no abdômen, caráter esse ausente nos representantes da UTO 2.  

No total, foram analisados 76 indivíduos pertencentes a UTO 2, dos 

quais 48 foram estudados pessoalmente e 28 por meio de fotografia em alta 

resolução (Tabela 2).  
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Figura 27: Ilustração do padrão de plumagem da UTO 2. Artista: Bárbara Tomotani. 
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Figura 28: Mapa de distribuição geral das três UTOs, com destaque para a UTO 2. Triângulos verdes: registros de 
museu; círculos verdes: registros de terceiros; quadrados verdes: registros de literatura; triângulos amarelos: 
ocorrência de espécimes intermediários; estrela branca: localidade-tipo e círculos cinza: registros relacionados às 
demais UTOs. 
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UTO 3 (Figura 29) 

 

População com ocorrência restrita ao interflúvio Xingu-Tocantins. Sua 

distribuição abrange os estados do Pará e Mato Grosso e é limitada ao sul pela 

transição do bioma amazônico para o cerrado (Figura 30).  

Os espécimes atribuídos a essa UTO, são atualmente reconhecidos 

como Pyrrhura lepida anerythra.  

Diferenciam-se imediatamente das outras UTOs por apresentarem o 

abdômen verde com as penas da região central apresentando a base de cor 

vermelho-escuro, promovendo aspecto escamado (C11, estado 2 - 60 parrot 

green, 5.0GY 5.5/5.5 e 31 maroon, 7.5R 2.5/5.0) e as coberteiras inferiores das 

asas verde-azuladas (C13, estado 3 - 60 parrot green, 5.0GY 5.5/5.5 e 67 

cerulean blue, 8B 5.0/10.0). Ainda como caráter distintivo apresentam toda a 

região central do abdômen caracterizada por penas com ápice verde e a base 

vermelha com tonalidade escura (C12, estado 2 - 31 maroon, 7.5R 2.5/5.0 e 60 

parrot green, 5.0GY 5.5/5.5).  

Além disso, compartilham diversos caracteres com a UTO 2 que as 

diferenciam da UTO1 como é o caso da região auricular, composta por penas 

esbranquiçadas (C6, estado 2), da coloração verde na região superior das 

bochechas (C7, estado 2 - variação 159 lime green, 1.0GY 7.0/5.0), e a 

coloração vermelho-amarronzado da face dorsal da cauda (C16, variação 132A 

brick red, 1.0YR 3.0/5.0).   

No total, analisados 18 indivíduos pertencentes a UTO 3, dos quais 16 

foram estudados pessoalmente e dois por meio de fotografia em alta resolução 

(Tabela 3).  
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Figura 29: Ilustração do padrão de plumagem da UTO 3. Artista: Bárbara Tomotani. 
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Figura 30: Mapa de distribuição geral das três UTOs, com destaque para a UTO 3. Triângulos azuis: registros de 
museu;  círculos azuis: registros de terceiros; quadrados azuis: registros de literatura; triângulos amarelos: 
ocorrência de espécimes intermediários; estrela branca:  localidade-tipo e círculos cinza: registros relacionados às 
demais UTOs. 
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Indivíduos intermediários 

 

Foram encontrados 7 indivíduos que não se enquadram nas UTOs descritas 

acima (Tabela 4). Esses espécimes foram considerados como intermediários 

pois não apresentavam estados dos caracteres C11 e C13 compatíveis com 

nenhuma das UTOs aqui determinadas, conforme pode ser visto na Tabela 5. 

Além disso, seis desses exemplares são provenientes da região ao norte do 

interflúvio Xingu-Tocantins (Região A) – o espécime ZMB 10135 é de 

procedência desconhecida -, destacada nas figuras 31 e 32, que apresentou 

incongruências com relação aos caracteres C11 e C13, como pode ser 

verificado nas figuras 15 e 18. 

Os espécimes intermediários MPEG 28154, 28155, 28157, 29158, 

61676 e AMNH 429124, provenientes da região A (figuras 31 e 32), 

apresentam a coloração do abdômen conforme diagnóstico da UTO 3 (táxon 

ocorrente daquele interflúvio) e a coloração das coberteiras inferiores das asas 

não coerente com o esperado para tal unidade: os espécimes AMNH 429124 e 

MPEG 61676 apresentam as coberteiras inferiores das asas de coloração 

vermelha como é diagnóstico da UTO 2, enquanto os espécimes MPEG 28154, 

28155, 28157, 29158 apresentam um estado intermediário desse caráter, não 

característico de nenhuma das UTOs.  

Assim, além da incongruência morfológica entre os indivíduos aqui 

determinados como intermediários, observa-se nessa região a coexistência de 

exemplares com morfologia típica da UTO 2 e da UTO 3. 

Justamente por se tratarem de espécimes restritos a uma determinada 

área geográfica é possível sugerir que esta seja uma região de contato 

secundário, com a eventual ocorrência de híbridos entre as duas espécies. Um 

fato que reforça hipótese de contato secundário seguido de hibridação é a 

notável falta congruência morfológica (Figura 33) entre os exemplares aqui 

considerados como híbridos.  

 

Indivíduos juvenis (Figura 34) 

 

O reconhecimento de espécimes juvenis só foi possível para os indivíduos da 

UTO 1 devido a variação etária na plumagem. No presente estudo, esses 
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indivíduos são representados por 5 espécimes (Apêndice B) que foram 

analisados separadamente, de acordo com os mesmos caracteres analisados 

para os adultos, e os resultados de sua análise morfológica se segue: 

Diferenciam-se dos indivíduos adultos da UTO 1 apenas pela coloração 

do abdômen que é verde (60 parrot green, 5.0GY 5.5/5.5) com esparsas penas 

vermelho-vivo (12 geranium, 7.5R 4.0/15.0), da mesma cor daquela do 

abdômen do adulto da UTO 1. Com relação aos demais caracteres 

informativos, compartilham aqueles apresentados pelos adultos: faixa nucal 

azulada (67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0); região auricular com penas escuras 

com raque e ápice esbranquiçado (estado 1); região superior das bochechas 

verde-amarelado (52 olive-yellow, 7.5Y 7.0/7.0)  (estado 1); região inferior das 

bochechas azulada (67 cerulean blue, 8B 5.0/10.0), ausência de verde na 

margem das penas vermelhas do abdômen (estado 1); coberteiras inferiores 

das asas e encontro vermelhos (12 geranium, 7.5R 4.0/15.0) (estado 1); face 

dorsal da cauda marrom-avermelhado (31 maroon, 7.5R 2.5/5.0) (estado 1); 

face ventral da cauda negro; base da cauda azul-esverdeado. 

 

Variação individual de plumagem 

 

Foram observados padrões bastante variáveis de coloração na região da 

garganta e peito superior. O aspecto escamado dessa região pode variar desde 

um padrão bastante definido de tons de cinza a tons azulados até uma 

coloração geral esbranquiçada, caso em que o padrão escamado se apresenta 

esmaecido (Figura 13). Também foi observada variação em relação a 

coloração das coxas, das coberteiras caudais e do píleo. A coloração das 

coxas exibiu variação de coloração verde a azulada e as coberteiras caudais 

variaram desde penas verdes e azuis até penas vermelhas. Quanto ao píleo foi 

observada variação na tonalidade de marrom (marrom-claro e marrom-escuro) 

e na presença de penas azuladas, que variou desde a presença de uma faixa 

discreta na fronte até a presença de penas azuladas distribuídas em todo o 

píleo (Figura 35). 

Outro aspecto importante é que por se tratarem de espécies que não 

somente nidificam como também dormem em ocos de árvores, comumente são 

observados diferentes graus de desgaste em sua plumagem. As retrizes, por 
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exemplo, dificilmente estão inteiras comprometendo o uso do comprimento da 

cauda como variável morfométrica. Outra alteração resultante desse desgaste 

relaciona-se às penas do ventre, o que no caso da UTO 3 pode resultar em 

uma notável variação. Como a mancha abdominal central é definida pela 

coloração vermelho-escuro na base da penas promovendo um aspecto de 

mancha escamada, o desgaste (dependendo do grau) faz com que essa 

coloração se torne mais visível, desaparecendo, por vezes por completo, o 

aspecto escamado diagnóstico dessa população dando lugar a uma mancha 

completamente vermelho-escura (Figura 36). 

Comentário adicional deve ser feito com relação a existência, embora 

pouco frequente, de variação na coloração do ventre da UTO 2. Apenas quatro 

(MZUSP 7148, MPEG 2027, MNRJ 3673, MNRJ 3674) dos 76 indivíduos 

analisados dessa UTO apresentaram algumas penas com a base de coloração 

vermelho-escuro porém, em nenhum dos casos foi observada a clara formação 

de uma mancha escamada na região central do abdômen como acontece com 

a UTO 3, não interferindo assim na distinção das duas UTOs. Assim, 

considera-se esses casos como extremos de variação individual de plumagem.  

 



Resultados 

 58 

 

 
Figura 31: Mapa de distribuição geral das três UTOs, com destaque para a região A (retângulo preto). Triângulos: 
registros de museu da UTO 1 (vermelho), da UTO 2 (verde), da UTO 3 (azuis) e dos espécimes intermediários 
(amarelo); círculos: registros de terceiros da UTO 1 (vermelho), da UTO 2 (verde), da UTO 3 (azuis) e de espécimes 
de identificação imprecisa (brancos); quadrados: registros de literatura da UTO 1 (vermelho), da UTO 2 (verde) e da 
UTO 3 (azuis).  
 

 

Figura 32: Mapa detalhado da região A. Triângulos: registros de museu da UTO 2 (verde), da UTO 3 (azuis) e dos 
espécimes intermediários (amarelos); círculos: registros de terceiros da UTO 2 (verde), da UTO 3 (azuis), de 
espécimes intermediários (amarelo) e de espécimes de identificação imprecisa (brancos). Seta indicativa (ì) de 
localidade de ocorrência de espécime da UTO3.   

Indivíduos intermediários 

 

Foram encontrados 7 indivíduos que não se enquadram nas UTOs descritas 

acima (Tabela 4). Esses espécimes foram considerados como intermediários 
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Figura 33: Fotografia de espécimes intermediários demonstrando a incongruência morfológica entre eles. 
Espécimes: MPEG 28157, 28158, 28155, 28154, 61676.  
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Figura 34: Ilustração do padrão da plumagem do indivíduos juvenis da UTO 1. Artista: Bárbara Tomotani. 
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Figura 35: Fotografia demonstrando a variação presente nos caracteres cor do píleo (C1) e presença de penas 
azuladas no píleo (C5).   
  

 
Figura 36: Fotografia de espécime com a plumagem abdominal desgastada evidenciando uma mancha 
completamente vermelho-escura na região central do abdômen (esquerda, MZUSP 42217) em contraste com o 
aspecto escamado típico (direita, MZUSP 83759). 
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4.3 Análise Quantitativa 
 
Ao longo desse estudo foram analisados quantitativamente 64 machos, 45 

fêmeas e 6 indivíduos de sexo indeterminado perfazendo 115 espécimes  das 

três unidades operacionais aqui reconhecidas, além de 5 indivíduos juvenis e 5 

intermediários. Os valores resultantes das análises estatísticas descritivas – 

média, desvio padrão, variância, valor mínimo, valor máximo e número 

amostral – encontram-se na Tabela 6. Os indivíduos juvenis, embora não 

tenham sido analisados estatisticamente, também foram medidos e seus 

resultados referentes a estatística descritiva encontram-se disponíveis na 

Tabela 7. 

Os testes de normalidade foram realizados para cada caráter 

morfométrico separando as amostras de acordo com a UTO e o sexo a que 

pertenciam. Obteve-se assim a maioria dessas categorias com distribuição 

normal (p > 0,05), e parte com distribuição não-normal (p < 0,05) justificando o 

uso de testes paramétricos e não-paramétricos conforme tais resultados.  

 

4.3.1.Dificuldades encontradas 

 

É importante destacar que os espécimes jovens não foram incluídos nas 

análises morfométricas de modo a garantir uso de dados homólogos.  

Com relação a obtenção das medidas, foram encontradas algumas 

dificuldades com os caracteres tarsometatarso e comprimento de cauda. A 

medição do tarsometatarso em aves taxidermizadas é muito suscetível a erro 

pois depende da correta localização das articulações, o que é dependente da 

preparação dos espécimes. Assim, foram desconsiderados os casos em que os 

pés dos indivíduos encontravam-se totalmente estendidos ou, que houvesse 

qualquer dificuldade para a localização dessas articulações. Quanto ao 

comprimento da cauda, a dificuldade encontrada se relaciona ao elevado grau 

de desgaste das retrizes. Como resultado, para essa variável obteve-se 

reduzido número amostral, pois os indivíduos que apresentaram as retrizes 

desgastadas tiveram sua medida desconsiderada. O mesmo aconteceu para os 

espécimes que apresentavam o bico danificado. 
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4.3.2.Teste de dimorfismo sexual morfométrico 

 

Os resultados dos testes -t de Student e Mann-Whitney, disponíveis na tabela 

8, evidenciaram ausência de dimorfismo sexual para as UTOs 1 e 2 em relação 

a todos os caracteres morfométricos utilizados. Já para a UTO 3, apenas para 

o caráter comprimento de cúlmen, obteve-se alguma variação estatisticamente 

significativa entre machos e fêmeas (cc: p=0,047 com as medidas dos machos 

maiores que das fêmeas). As demais variáveis morfométricas da UTO 3 não 

corroboraram a existência de dimorfismo sexual morfométrico, já que não 

apresentaram diferença significativa entre os sexos (ca: p=0,529, cca: p=0,109, 

lb: p=0,535, tm: p=0,837).  

Contudo, uma análise de distribuição dos dados de medida de cúlmen 

da UTO 3 mostrou um padrão dos valores das fêmeas discrepante daquele 

observado tanto para os machos quanto em relação ao padrão das outras 

UTOs (Figura 37) . A amostragem da UTO 3, além de ter contado com menos 

espécimes do que as demais, apresentou distribuição concentrada dos valores 

de comprimento de cúlmen para os espécimes fêmea (com 71% dos dados ao 

redor de 16 mm), o que pode ter enviesado os testes de comparação de 

médias. Considerando-se ainda a amplitude e sobreposição do intervalo de 

valores de cúlmen das fêmeas (entre 15,40 e 17,00 mm) em comparação aos 

de machos (15,80 a 17,50 mm), assume-se aqui que a diferença estatística 

obtida entre as médias de machos e fêmeas da UTO 3 é um artefato amostral, 

e não reflexo de um dimorfismo sexual verdadeiro.  

Assim, ao concluir que nenhuma das UTOs analisadas apresenta 

dimorfismo sexual morfométrico, os testes subsequentes tratam toda a amostra 

analisada de cada UTO conjuntamente (sem diferenciação de machos e 

fêmeas), compreendendo inclusive os espécimes de sexo indeterminado.  

 

4.3.3.Comparação das diferentes variáveis morfométricas dentre as UTOs.  

 

Os resultados dos testes de comparação de médias e medianas evidenciaram 

a presença de diferenças estatísticas significativas entre as UTOs para todos 

os caracteres obtidos (Tabelas 9 e 11).  
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Os subsequentes testes de comparações múltiplas de médias (Tabelas 

10) e medianas (Tabela 12) indicaram que a UTO 1 difere estatisticamente das 

demais UTOs em todos as variáveis morfométricas utilizadas, e que as UTOs 2 

e 3 diferem entre si apenas para alguns caracteres como o comprimento de 

asa e o comprimento de cúlmen. Esses resultados são apresentados também 

na forma de gráficos (Figuras 38 a 42) e encontram-se sintetizados na Tabela 

13.  

A relação de tamanho das três UTOs varia conforme o caráter utilizado. 

A UTO 1 apresentou valores menores de comprimento de cauda (107,86 mm), 

superando as demais UTOs em todas as outras variáveis (Figura 39). As UTOs 

2 e 3 não apresentaram valores estatisticamente diferentes quanto aos 

caracteres comprimento de cauda, largura de bico e comprimento de 

tarsometatarso (Figura 38, 41 e 42). Já com relação a comprimento de asa e 

cúlmen (Figuras 38 e 40), não somente foram detectadas diferenças 

significativas, como a UTO 3 se mostrou maior que a UTO 2 (ca: 

126,00>123,21 mm; cc: 16,29>15,77 mm).  

Assim, conclui-se pelas variáveis morfométricas utilizadas que a UTO 1 

é maior que as demais UTOs, ao passo que a UTO 3 supera a UTO 2 nos 

caracteres comprimento de asa e comprimento de cúlmen. Todavia, a análise 

quantitativa não possibilita a determinação de diagnoses morfométricas devido 

à notável sobreposição de valores para cada caráter dentre as UTOs (Figuras 

38 a 42).   

 

4.3.4.Abordagem multivariada: Análise de Componentes Principais (PCA) 

 

Os resultados da análise de componentes principais encontram-se 

representados na Tabela 14 e na Figura 43. Os dois primeiros componentes 

explicaram 73,31% da variação observada, sendo que o primeiro 

correspondente a 57,87% dessa variação. As variáveis mais relacionadas com 

o primeiro componente principal foram: o comprimento de asa esquerda, e as 

variáveis relacionadas ao tamanho do bico (comprimento de cúlmen, seguido 

pela largura do bico). 

A inspeção do gráfico da figura 43 e dos dados da tabela 6 permite 

constatar separação apenas da UTO 1. Com relação as UTOs 2 e 3 observa-se 
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grande sobreposição, não sendo possível determinar efetivo isolamento das 

mesmas. 

Os dados morfométricos aqui apresentados, embora não possibilitem a 

diagnose dos táxons, são informativos para a diferenciação dos grupos 

taxonômicos quando considerados juntamente aos caracteres morfológicos. 

Dessa forma, o fato dos resultados das análises estatísticas não 

corroborarem todos os agrupamentos obtidos nas análises morfológicas deve 

ser visto com cautela pois, embora a estatística seja uma ferramenta 

importante em trabalhos taxonômicos (VANZOLINI, 1993), muitos problemas 

dificultam a comparação de resultados. No presente estudo,  uma dificuldade 

encontrada foi a discrepância no tamanho das amostras utilizadas. 

Especialmente em relação a UTO 3 como reflexo da sua baixíssima 

representatividade em coleções ornitológicas, o número amostral obtido foi 

bastante inferior àquele das demais UTOs o que provavelmente influenciou os 

resultados estatísticos.  
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Figura 37: Gráfico de todos os valores referentes ao caráter comprimento de cúlmen exposto, obtidos para ambos 
os sexos das três UTOs, com indicação, em vermelho, da média (linha horizontal) e do desvio padrão (linha vertical). 

 

 

Figura 38: Gráfico de todos os valores referentes ao caráter comprimento de asa esquerda obtidos para as três 
UTOs, com indicação, em vermelho, da média (linha horizontal) e do desvio padrão (linha vertical). 
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Figura 39: Gráfico de todos os valores referentes ao caráter comprimento de cauda obtidos para as três UTOs, com 
indicação, em vermelho, da média (linha horizontal) e do desvio padrão (linha vertical). 

 

Figura 40: Gráfico de todos os valores referentes ao caráter comprimento de cúlmen exposto obtidos para as três 
UTOs, com indicação, em vermelho, da média (linha horizontal) e do desvio padrão (linha vertical). 
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Figura 41: Gráfico de todos os valores referentes ao caráter largura de bico obtidos para as três UTOs, com 
indicação, em vermelho, da média (linha horizontal) e do desvio padrão (linha vertical).  

 

Figura 42: Gráfico de todos os valores referentes ao caráter comprimento de tarsometatarso obtidos para as três 
UTOs, com indicação, em vermelho, da média (linha horizontal) e do desvio padrão (linha vertical). 

 



Resultados 

 69 

 

 

Figura 43: Gráfico resultante da análise de componente principais para as três UTOs estudadas. 

 

 

 



Resultados 

 70 

4.4 Atribuição de nomes 
 
 O tratamento nomenclatural proposto para cada uma das unidades evolutivas 

aqui determinadas segue as previsões do Código Internacional de 

Nomenclatura Zoológica - ICZN (1999), subsequentemente referido apenas 

como Código. Todas as espécies abordadas possuem nomes disponíveis em 

literatura e as presentes propostas nomenclaturais encontram-se sumarizadas 

na Tabela 15. 

 

UTO 1: Nenhuma modificação referente a nomenclatura atual é proposta. O 

nome mais antigo e atualmente atribuído a ela é Pyrrhura perlata (SPIX 1824) e 

assim deve permanecer.   

Embora não haja incongruências nomenclaturais relacionadas a esse 

táxon, se faz necessária a definição de uma localidade tipo, já que em sua 

descrição, Spix se refere apenas a “Habitat in sylvis flumini Amazonum 

adjacentibus”. Dada a impossibilidade de resgate da exata localidade em que 

Spix coletou os espécimes-tipo de Aratinga perlatus, essa definição deve seguir 

as provisões dispostas no Código (Artigo 76). Assim, propõe-se o município de 

Parintins/PA como localidade-tipo de Aratinga perlatus por se tratar de uma 

localidade comprovadamente amostrada por Spix durante sua expedição ao 

Brasil, por atender às informações contidas na descrição original (região 

florestal às margens do rio Amazonas), e por estar inserida na área de 

distribuição da espécie, inclusive com ocorrência comprovada (AMNH 278561 

a 278563). 

 

Artigo 76. Localidade tipo. 

76.1 Definição. A localidade tipo de um taxon nominal do grupo das espécies é 
o local geográfico (e, quando relevante, estratigráfico) de captura, coleta ou 
observação do [espécime-]tipo; se há sintipos e nenhum lectotipo foi designado, 
a localidade tipo engloba as localidades de todos eles [Art. 73.2.3]. 

 

Outra questão relacionada à UTO 1 é a autoria do nome Pyrrhura 

rhodogaster, sinônimo júnior de Pyrrhura perlata. Historicamente, tal autoria 

tem sido atribuída a Phillip Sclater (1864), que descreveu Conurus rhodogaster 

fazendo uso do nome manuscrito de Natterer no periódico Proceedings of the 
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Zoological Society of London. No mesmo ano, Hermann Schlegel publicou sua 

obra Psittaci: Revue Meéthodique et critique des Collections déposées dans cet 

Établissement na revista Muséum D’Histoire Naturelle des Pays-Bas onde 

também descreveu, independentemente, Conurus rhodogaster. 

Considerando o princípio de prioridade (ICZN, 1999: Artigo 23), destaca-

se que a obra de Schlegel foi publicada no mês de agosto de 1964, enquanto a 

de Sclater, ao contrário do impresso no corpo da mesma (junho), foi publicada 

somente em novembro [DATES, 1937], o que comprova a precedência de 

Schlegel na publicação do nome Conurus rhodogaster, devendo, assim, sua 

autoria ser atribuída a este último autor. 

 

Artigo 23. Princípio da Prioridade 
 
23.1. Definição do Princípio da Prioridade. O nome válido de um táxon é o 
nome mais antigo aplicado a ele, a menos que aquele nome tenha sido 
invalidado ou a precedência tenha sido dada a outro nome por alguma provisão 
do Código ou por qualquer regulamentação da Comissão [de Nomenclatura 
Zoológica]. Por essa razão, a prioridade se aplica à validade dos sinônimos 
[Art.23.3], à precedência relativa dos homônimos [Art. 53-60], à correção ou 
não da ortografia [Art. 24, 32], e à validade dos atos nomenclaturais (tais como 
os atos adotados sob os Princípios do Primeiro Revisor [Art.24.2] e a fixação 
dos espécimes-tipo [Art. 68, 69, 74.1.3, 75.4]). 

 

Considerando que ambos os autores basearam-se em espécimes 

coletados por Natterer no município de Borba, no estado do Amazonas, e 

utilizaram o nome proposto pelo próprio coletor em seu manuscrito, a correção 

da autoria do nome proposta nesse estudo não implica em modificações com 

relação à nomenclatura e nem mesmo localidade-tipo. Porém, devem ser feitos 

esclarecimentos acerca do material tipo.  

Schlegel, em sua obra, fornece detalhadamente os dados referente ao 

espécime RMNH 88099, depositado na coleção do museu de história natural 

de Leiden (National Museum of Natural History Naturalis) e cita também o 

Museu de Viena e a coleção do Príncipe Neuwied (atualmente depositada no 

American Museum of Natural History), sugerindo ter analisado os espécimes 

desse mesmo táxon presente em tais coleções. Dessa forma, de acordo com o 

Código (Artigo 72.4.1), os espécimes  RMNH 88099 e NMW 40871, 40872 e 

40873 e AMNH 6234 devem ser considerados síntipos de Conurus rhodogaster 
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Schlegel, 1964 juntamente com o espécime BMNH 1890.6.1.94, o qual, embora 

não esteja atualmente em nenhuma das coleções citadas na descrição, é 

proveniente da mesma série coletada por Natterer e se encontrava 

originalmente no Museu de Viena quando Schlegel trabalhou nessa coleção 

(SCHIFTER et al. 2007).  

 

72.4.1 A série tipo de um táxon nominal do grupo das espécies consiste de todos 
os espécimes incluídos pelo autor no novo táxon nominal (quer diretamente ou 
por referencia bibliográfica), exceto algum que o autor expressamente exclua 
da serie tipo [Art. 72.4.6], ou se refira a ele como uma variante distinta (e.g. 
por nome, letra ou numero), ou demonstre dúvida ao atribuí-lo ao táxon. 
 

 

UTO 2: Embora o nome atualmente atribuído à esse táxon seja Pyrrhura lepida 

(WAGLER 1832), a presente revisão traz importantes mudanças nomenclaturais 

para esse táxon. 

O epíteto específico lepida/lepidus foi primeiro publicado na combinação 

Psittacus lepidus de Kuhl (1820), dentro da sinonímia de Psittacus versicolor 

Latham 1790. Esse binômio havia sido proposto por Illiger em seu catálogo 

não-publicado e se tornou um nome válido com a publicação de Wagler (1832),  

conforme previsto no artigo 11.6 do Código:   

11.6 Publicação como um sinônimo. Um nome que, quando primeiro publicado 
em um trabalho disponível, foi tratado como sinônimo júnior de um nome então 
usado como valido não é a partir daí disponibilizado.   

11.6.1 Todavia, se tal nome publicado como um sinônimo júnior tiver sido 
tratado antes de 1961 como um nome disponível e adotado como o nome de um 
táxon ou tratado como um homônimo sênior, esse é disponibilizado a partir de 
então, mas data da sua primeira publicação como um sinônimo.   

Ainda segundo o Código (Art. 50.7), a autoria de um nome primeiro publicado 

como sinônimo junior não é artibuída àquele autor que o adotou como válido, 

mas sim ao autor que o publicou como sinônimo. Dessa forma, a correta 

citação do nome é Psittacus lepidus Kuhl, 1820, tal qual já reconhecida em 

Peters (1937).  

 

50.7. Autoria de nome primeiro publicado como sinônimo júnior. Se um nome 
científico (obtido, por exemplo, de uma etiqueta ou manuscrito) foi primeiro 
publicado na sinonímia de um nome disponível e tornou-se disponível antes de 
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1961 através das provisões do Artigo 11.6, seu autor é a pessoa que o publicou 
como um sinônimo, mesmo se algum outro autor for citado, e não a pessoa que 
subsequentemente o adotou com um nome válido [Art.11.6].   

 

A respeito do material tipo atribuível a esse nome (Artigo 72.4.3), 

deveriam ser adotados como tal todos os espécimes citados sob aquela 

sinonímia. O problema é que Kuhl não menciona espécimes. Nesses casos, 

conforme determinado no mesmo artigo do Código, define-se como tipo o 

material citado para aquele nome quando ele foi primeiramente adotado como 

válido para um táxon, ou seja, os espécimes citados na obra de Wagler (1832).  

 

72.4.3 A série tipo de um táxon nominal do grupo das espécies cujo nome foi 
primeiro publicado como um sinônimo júnior, mas foi disponibilizado antes de 
1961 sob as provisões do Artigo 11.6, consiste do espécime (ou espécimes) 
citado com aquele nome na sinonímia publicada, ou, se nenhum foi citado ali, 
denotado por aquele nome quando adotado como o nome de um táxon. 

 

 

Entretanto, essa também é uma situação problemática, já que o material 

citado por Wagler 1832 e determinado como série tipo pelo Código é, na 

realidade, uma série mista composta por Psittacus lepidus Illiger, depositado no 

Museu de Berlim e associado à descrição disponível na obra de Kuhl, e pelo 

espécime macho retratado na prancha de Aratinga perlatus Spix.  

O espécime do Museu de Berlim ainda encontra-se nessa instituição e 

seu reconhecimento é possível pelos dados disponíveis na etiqueta. Além da 

correspondência com as informações citadas por Wagler, encontra-se nele a 

numeração do Illiger, comprovando tratar-se do espécime que este último 

pesquisador nomeou como Psittacus lepidus em seu catálogo – tal trabalho foi  

estudado por Erwin Stresemann e alguns dos dados originais podem ser 

resgatados em sua obra (STRESEMANN, 1950).  

Com relação ao outro síntipo, deve ser destacado o fato de se tratar de 

um espécime pertencente a outro táxon, Pyrrhura perlata (SPIX), do qual 

também é sintipo. O fato de Wagler citar a prancha e não diretamente o 

espécime de Spix não traz dificuldades, já que o Código prevê que o tipo de um 

táxon consiste do espécime em si, mesmo que o autor se refira a ele somente 

através de uma ilustração (Artigo 72.5.6). Assim, temos que a série-tipo de 
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Psittacus lepidus Kuhl é composta pelos espécimes ZMB 10135, depositado no 

Museu de Berlim, e ZSM B19, depositado no Museu de Munique e síntipo de 

Pyrrhura perlata Spix.  

 

72.5.6. No caso de um táxon nominal do grupo das espécies baseado em uma 
ilustração ou descrição, ou em uma referência bibliográfica a uma ilustração 
ou descrição, o tipo é o espécime ou espécimes ilustrados ou descritos (e não a 
própria ilustração ou descrição). 
 

 

Em casos de séries-tipo mistas deve-se designar um lectótipo a fim e 

tornar o nome aplicável a algum táxon. Assim, propõe-se aqui a designação do 

espécime ZMB 10135 como lectótipo de Psittacus lepidus Kuhl, 1820. Tal 

escolha foi determinada pelo fato de o outro síntipo já ser pertencente à série-

tipo de outro (e posterior) nome, Pyrrhura perlata (Spix 1824), o que traria 

ainda mais instabilidade à nomenclatura dos táxons desse grupo de Pyrrhura.  

Por outro lado, analisando-se detalhadamente o espécime ZMB 10135 

(lectótipo de Psittacus lepidus Kuhl), nota-se que ele apresenta características 

intermediárias entre as duas populações determinadas aqui como UTOs 2 e 3. 

Assim, tal qual os demais espécimes intermediários, o lectótipo deve ser 

caracterizado como híbrido entre essas duas populações. Considerando que 

nesses casos, o Código determina que um nome baseado num espécime 

híbrido não pode ser usado para nenhum dos táxons parentais (Artigos 23.8 e 

17); o nome Psittacus lepidus torna-se, então, um nome disponível porém não 

aplicável a qualquer população.  

 

23.8. Aplicação de nomes do grupo das espécies estabelecidos a partir de 
híbridos. Um nome do grupo das espécies estabelecido para um animal 
posteriormente determinado como híbrido [Art.17] não deve ser usado como 
nome válido para nenhuma das espécies parentais, mesmo se esse for mais 
antigo do que todos os outros nomes disponíveis para ele. Tal nome pode entrar 
em homonímia. 
 
Artigo 17. Nomes que denotem mais de um táxon, ou táxon de origem híbrida, 
ou baseados em partes ou estágios de animais ou espécimes incomuns. A 
disponibilidade de um nome não é afetada mesmo se 

(…) 

17.2 é aplicado a um táxon sabidamente, ou posteriormente determinado, de 
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origem híbrida.  

 

Como resultado, para a denominação da UTO 2 deve-se utilizar o 

segundo nome mais antigo disponível: Pyrrhura coerulescens NEUMANN, 1927, 

que foi originalmente descrito como subespécie de Pyrrhura lepida.  

 

UTO 3: O nome atual atribuído a essa unidade taxonômica é Pyrrhura lepida 

anerythra Neumann, 1927. Assim, considerando que o epíteto anerythra é o 

nome mais antigo aplicável a essa população, propõe-se aqui a elevação deste 

táxon ao status de espécie plena, sob o binômio Pyrrhura anerythra Neumann, 

1927. 

 

Como conseqüência da readequação nomenclatural aqui proposta, o 

complexo Pyrrhura lepida como conhecido até o momento passa a ser 

chamado complexo Pyrrhura perlata-coerulescens e inclui os táxons: Pyrrhura 

perlata, Pyrrhura coerulescens e Pyrrhura anerythra.  

 
Indivíduos Intermediários 

 

Aos indivíduos considerados híbridos propõe-se a atribuição da composição 

dos nomes dos táxons envolvidos, no caso, Pyrrhura coerulescens x P. 

anerythra, com o intuito de diferenciar tais indivíduos daqueles das populações 

puras. A listagem dos espécimes em questão encontra-se na tabela 4. 
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4.5 Taxonomia 
 

Apresenta-se a seguir a redescrição das espécies conforme definidas pelos 

resultados desse estudo.  
 

Pyrrhura perlata (Spix, 1924) 

 

Aratinga perlatus SPIX 1824, Avium species novae, 1, p.35, pl. XX. Figs. 1, 2. 
Localidade-tipo:  “In sylvis flumini Amazonum adjacentibus”, aqui restringida a 
Parintins, estado do Amazonas, Brasil. Síntipos no Zoologische 
Staatssammlung München, Munique: um macho (B19) e uma fêmea (B21). 
 

Sittace lepida: WAGLER 1832 (Parte). 
 
Sittace chlorogenys WAGLER 1832, Monographia Psittacorum, p.643. Baseado 
no síntipo fêmea de Aratinga perlatus Spix 1824. 
 
Aratinga pseudoperlatus BREHM 1842, Monographie der Papageien, p.19-20. 
Baseado no síntipo macho de Aratinga perlatus Spix 1824. 
 
Conurus rhodogaster SCHLEGEL 1864, Muséum d’histoire Naturelle des Pays-
bas: Psittaci. 26: p.27. Localidade-tipo: Borba, Brasil. Síntipos: RMNH 88099, 
NMW 40871, 40872 e 40873, AMNH 6234 e BMNH 1890.6.1.94 

 
Conurus rhodogaster: SCLATER, 1864; FINSCH, 1867; PELZELN, 1868, 
1871; GIEBEL, 1872; SCLATER & SALVIN, 1873; SCHLEGEL, 1874; PELZELN 
& LORENZ, 1888; NAUMBURG, 1930, JOHNSTON, 1988. 

  
Pyrrhura rhodogastra (sic) REICHENOW, 1881, 1883; PINTO, 1938.  

 
Pyrrhura rhodogaster: GRAY, 1870; SALVADORI, 1891, 1900; SHARPE, 
1900; IHERING & IHERING, 1907; HELLMAYR, 1910; BRABORNE & CHUBB, 
1912; SNETHLAGE, 1914; CORY, 1918; MIRANDA-RIBEIRO & SOARES, 1920; 
MIRANDA-RIBEIRO, 1920; NAUMBURG, 1930; PETERS, 1937; GRISCON & 
GREENWAY, 1941; SCHAUENSEE, 1970; FORSHAW & COOPER, 1973; 
GRUSON, 1976; FORSHAW & COOPER, 1978; Forshaw & Cooper, 1981; 
PINTO, 1978; NOVAES, 1976; RIDGELY, 1981; ARNDT, 1983a; 1983b; ROTH, 
1984; SICK, 1984; CRACRAFT, 1985; DUNNING, 1987; BATES et al., 1989; 
SIBLEY & MONROE, 1990; HAFFER, 1992; OREN, 1992; MONROE & SIBLEY, 
1993; GRAVENDYCK et al. 1996; WHITNEY, 1996; ZIMMER et al., 1997; 
OSTENTE et al., 1997; NORES, 1999. 

 
Pyrrhura perlata perlata: NEUMANN, 1929a, 1929b; PETERS, 1937; PINTO, 
1938; FORSHAW & COOPER, 1973; FORSHAW & COOPER, 1978; ARNDT, 
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1983a; ARNDT & ROTH, 1986; FORSHAW & COOPER, 1989; ARNDT, 1993; 
SICK, 1997; VAN HOEK & KING, 1997.  

 
Pyrrhura perlata rhodogaster: NEUMANN, 1929b; ARNDT, 1983b. 

 
Pyrrhura perlata: STOTZ et al., 1996; COLLAR, 1997a, 1997b; STOTZ et al., 
1997; JUNIPER & PARR, 1998; GUEDES & SCHERER, 2001; SILVEIRA & 
HORTA, 2002; RACHELI & RACHELI, 2003; PINTO & SETZ, 2004; SOUZA, 
2004; WHITTAKER, 2004; PACHECO & OLMOS, 2005; ERIZE et al., 2006; 
FORSHAW, 2006; GABAN-LIMA & HÖFLING, 2006; LEES & PERES, 2006; 
RIBAS et al., 2006; SIGRIST, 2006; RIBAS & MIYAKI, 2007; COHN-HAFT et 
al., 2007; SIGRIST, 2008; VAN PERLO, 2009; WHITTAKER, 2009; DE LUCA et 
al., 2009. 
 
Pyrrhura perlata lepida: GARCIA & MARINI, 2006 

 
 
Material-tipo: Dois sintipos depositados no Zoologische Staatssammlung 

München  (Museu de Munique): ZSM B19 e ZSM B21 (Figura 44). 

 

Localidade-tipo, aqui sugerida: Município de Parintins (antiga Vila Nova da 

Rainha), estado do Amazonas, Brasil. 

 

Diagnose: distinguem-se dos demais táxons desse complexo por apresentarem 

a região abdominal de coloração vermelho-vivo; região auricular composta de 

penas escuras com a raque e o ápice esbranquiçados proporcionando um 

aspecto estriado; região superior das bochechas de coloração verde-amarelado 

e face dorsal da cauda de cor marrom-avermelhado. Além disso, a coloração 

geral verde das regiões dorsal, uropigial e alar tende a apresentar forte invasão 

de tonalidade azulada, o que é principalmente evidente nas rêmiges 

secundárias. 

 

Descrição: Adultos de Pyrrhura perlata apresentam o píleo e região posterior 

da cabeça de coloração marrom, variando de marrom-claro a marrom-escuro 

com esparsas penas cujas margens são esbranquiçadas. A região nucal é 

marcada por uma faixa azulada. Na fronte apresentam uma estreita faixa 

anterior vermelho-escuro seguida de uma faixa azulada mais larga que não 

ultrapassa a região orbital. A região auricular é marcada pela presença de 

penas escuras com a raque e o ápice esbranquiçados o que confere um 
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aspecto de listras esbranquiçadas.  As bochechas são compostas por duas 

regiões quanto a coloração da plumagem, a região superior verde-amarelada e 

a inferior de coloração azulada. As penas da região da bochecha se estendem 

até o início da garganta. A garganta e o peito superior caracterizam-se pela 

presença de penas de coloração pálida com estreita margem de coloração 

mais clara, geralmente esbranquiçada, conferindo um padrão escamado a essa 

região. A base dessas penas possui coloração muito variável, sendo 

conhecidos espécimes com penas que variam de cinza a azuladas. A variação 

de cor na margem dessas penas embora inferior, também varia, sendo 

encontrados espécimes com margem apresentando tonalidade rosada ou até 

mesmo casos em que essa marginação é menos visível dado a semelhança na 

coloração com a base das mesmas.  As regiões dorsal, uropigial e alar 

caracterizam-se por uma coloração verde com forte invasão de tonalidade 

azulada, sendo essa última principalmente presente nas rêmiges secundárias. 

As rêmiges primárias e álulas são de tonalidade negra com os vexilos externos 

e a base dos vexilos internos de cor azul-cobalto.  As coberteiras inferiores das 

asas e encontro são de coloração vermelho-vivo, assim como a toda a região 

abdominal e a região anterior dos flancos. A região posterior dos flancos, as 

coxas e o crisso são de coloração azulada. A cauda é graduada com a face 

dorsal das retrizes de cor marrom-avermelhado e a ventral marrom-escuro 

tendendo ao negro.  A coloração do bico e dos pés é negra, a íris é castanho-

escuro e apresentam anel perioftálmico branco. Não possuem dimorfismo 

sexual de plumagem, porém apresentam dimorfismo etário de plumagem. 

Indivíduos juvenis de Pyrrhura perlata: Distingui-se principalmente pela 

coloração do abdômen, que é verde podendo apresentar esparsas penas 

vermelho-vivo cujo número varia conforme a idade. O píleo pode não 

apresentar as marginações esbranquiçadas presentes no adulto, mas é uma 

característica variável, podendo não ser vista em alguns indivíduos juvenis. 

Além disso, podem também ser diferenciados do adulto pela coloração do bico, 

de coloração córnea no ninhego e cujo escurecimento ocorre gradativamente 

conforme o avanço da idade, sendo possível observar espécimes com o bico 

esbranquiçado inclusive após a primeira muda completa – aos 5 meses de 

idade. 
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Medidas: Indivíduos adultos: peso: 83,00 g (n = 6; amplitude: 76,00 – 91,00 g; 

dp = 6,16); comprimento de asa esquerda: 133,78 mm (n = 50; amplitude: 

127,00 – 139,00; dp = 3,01); comprimento de cauda: 107,86 mm (n = 28; 

amplitude: 100,00 – 117,00 mm; dp = 4,56); comprimento de cúlmen exposto: 

17,40 mm (n = 47; amplitude: 16,10 – 18,80 mm; dp = 0,67); largura de bico: 

10,65 mm (n = 49; amplitude: 9,80 – 11,68 mm; dp = 0,44); comprimento de 

tarsometatarso: 14,97 mm (n = 47; amplitude: 11,60 – 17,00 mm; dp = 1,43). 

Indivíduos juvenis: comprimento de asa esquerda: 133,20 mm (n = 5; 

amplitude: 131,00 – 134,00; dp = 1,30); comprimento de cauda: 104,20 mm (n 

= 5; amplitude: 98,00 – 110,00 mm; dp = 5,59); comprimento de cúlmen 

exposto: 16,71 mm (n = 5; amplitude: 15,00 – 17,76 mm; dp = 1,06); largura de 

bico: 10,60 mm (n = 5; amplitude: 10,00 – 11,42 mm; dp = 0,59); comprimento 

de tarsometatarso: 15,52 mm (n = 5; amplitude: 15,30 – 15,62 mm; dp = 0,13).  

 

Distribuição: População ocorrente no sudoeste amazônico, ao sul do rio 

Amazonas desde o rio Madeira até a margem leste do rio Tapajós. Ao sul se 

estende até o estado do Mato Grosso chegando a Bolívia. Restrita ao bioma 

amazônico (Figura 45).  

 

Material analisado: Disponível na Tabela 1. 
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Figura 44: Fotografia dos síntipos de Pyrrhura perlata (ZSM B19 e ZSM B21). Foto: Marcos Raposo 

 

Figura 45: Mapa de distribuição de Pyrrhura perlata. Triângulos vermelhos: registros obtidos através da consulta aos 
exemplares depositados nos museu;  círculos vermelhos:  registros obtidos de trabalhos de campo da autora e de outros 
pesquisadores; quadrados vermelhos: registros provenientes de literatura; estrela branca: localidade-tipo. 
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Pyrrhura coerulescens (Neumann, 1927) 

 

Pyrrhura perlata coerulescens NEUMANN 1927, Ornithologische Monatsberichte, 
25(2): p.89, Localidade-tipo: Miritiba (atual Humberto de Campos), Maranhão, 
Brasil. Holótipo perdido. 
 
Psittacus lepidus KUHL, 1820, Conspectus Psittacorum, Nova Acta Acad. Caes. 
Leop. Carol,. 10, p. 22, na sinonímia de Psittacus versicolor (Art. 50.7 ICZN). 
Localidade-tipo: “Pará”. 
 

Aratinga perlatus: STEPHENS, 1826; BREHM, 1842. 
 

Sittace lepida: WAGLER, 1832 (Parte). 
 

Psittacara perlata: BOURJOT, 1837. 
 

Psittacus lepidus: HAHN, 1840; STRESEMANN, 1950. 
 

Conurus chlorogenys: GRAY, 1845, 1859. 
 

Conurus lepidus: GRAY, 1845; LICHTENSTEIN, 1854; BURMEISTER, 1856; 
GRAY, 1859; FINSCH, 1867, 1868; GIEBEL, 1872. 
 
Microsittace chlorogenys: BONAPARTE, 1854. 

 
Microsittace lepida: BONAPARTE, 1854; SOUANCÉ, 1856; SOUZA, 1869.  

 
Pyrrhura chlorogenys: BONAPARTE, 1856; GRAY, 1870. 
 
Pyrrhura lepida: BONAPARTE, 1856; REICHENOW, 1881, 1883; STOTZ et al., 
1996; GUEDES & SCHERER, 2001; RACHELI & RACHELI, 2003; ERIZE et al., 
2006; RIBAS et al., 2006; GABAN-LIMA & HÖFLING,  2006;  SIGRIST, 2006; 
RIBAS & MIYAKI, 2007; FARIAS et al. 2008; PEREIRA et al., 2008; SIGRIST, 
2008; ANDREWS & GREGORY, 2009; DE LUCA et al., 2009. 

 
Conurus perlatus: SCLATER & SALVIN, 1867; PELZELN, 1868, 1871; 
SCLATER & SALVIN, 1873; SCLATER, 1884. 

 
Pyrrhura perlatus: GRAY, 1870.   
 
Pyrrhura perlata: SALVATORI, 1891, 1900; SHARPE, 1900; HELLMAYR, 
1905; HELLMAYR, 1906a, 1906b; GOELDI, 1906; IHERING & IHERING, 1907; 
HELLMAYR, 1912; BRABORNE & CHUBB, 1912; SNETHLAGE, 1914; CORY, 
1918; MIRANDA-RIBEIRO, 1920; REISER, 1926; SCHAUENSEE, 1970; 
GRUSON, 1976; RIDGELY, 1981; SICK, 1984; DUNNING, 1987; SIBLEY & 
MONROE, 1990; OREN, 1992; MONROE & SIBLEY, 1993; HENRIQUES & 
OREN, 1997; WHITNEY, 1996; NORES, 1999;  
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Pyrrhura perlata coerulescens: NEUMANN 1929a, 1929b; HELLMAYR, 
1929; PETERS, 1937; PINTO, 1938; FORSHAW & COOPER, 1973; FORSHAW 
& COOPER, 1978; PINTO, 1978; CRACRAFT, 1985; ARNDT, 1983a; ARNDT & 
ROTH, 1986; FORSHAW & COOPER, 1989; ARNDT, 1993; SICK, 1997. 
 
Pyrrhura perlata caerulescens: FORSHAW & COOPER, 1981; NOMURA, 
2006. 
 
Pyrrhura perlata lepida: NEUMANN, 1929a, 1929b; HELLMAYR, 1929; 
PINTO, 1938; GRISCON & GREENWAY, 1941; FORSHAW & COOPER, 1973; 
FORSHAW & COOPER, 1978; FORSHAW & COOPER, 1981; ARNDT, 1983a; 
ARNDT, 1983b; CRACRAFT, 1985; ARNDT & ROTH, 1986; FORSHAW & 
COOPER, 1989; ARNDT, 1993; SICK, 1997.  

 
Pyrrhura perlata subsp.: PETERS, 1937. 
 
Pyrrhura perlata perlata: PINTO, 1978; AGUIRRE & ALDRIGHI, 1983. 

 
Pyrrhura lepida lepida: COLLAR, 1997a, 1997b; JUNIPER & PARR, 1998; 
HAFFER, 1992; FORSHAW, 2006; GARCIA & MARINI, 2006; SILVEIRA & 
BELMONTE, 2005; VIEIRA et al. 2005; SILVEIRA, 2008b; VIEIRA et al. 2008; 
VAN PERLO, 2009. 

 
Pyrrhura lepida coerulescens: COLLAR, 1997a, 1997b; JUNIPER & PARR, 
1998; VIEIRA et al. 2005; FORSHAW, 2006; GARCIA & MARINI, 2006; 
SILVEIRA, 2008a; VIEIRA et al. 2008. 

 
 

Material-tipo: holótipo desaparecido.  

Topotipos disponíveis: AMNH 174594, 474732, 474733, 474734, 474735, 

474736, 474737, RNH 5652(1), 5652(2), 5652(3), ZSM 1909/437, 1909/438, 

1909/439, NMW 30928, 30929, MNRJ 3672, 3673, MPEG 8311, 8312, MZUSP 

7147, 7148, 7149, 7150. 

 

Localidade-tipo: Município de Humberto de Campos (antiga Miritiba), estado do 

Maranhão  

 

Diagnose: distinguem-se das demais espécies do complexo pela coloração 

geral verde na região abdominal. Em relação a Pyrrhura perlata diferencia-se 

também pela presença de penas esbranquiçadas na região auricular, pela 

coloração verde da região superior das bochechas e pela face dorsal da cauda 

de cor vermelho-amarronzado. Já de Pyrrhura anerythra diferencia-se pela 

coloração vermelho nas coberteiras inferiores das asas.  
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Descrição: Adultos de Pyrrhura coerulescens apresentam o píleo e região 

posterior da cabeça de coloração variando de marrom-claro a marrom-escuro. 

Principalmente na região pós-orbital apresentam penas com marginação 

esbranquiçada.  A região nucal é marcada por uma faixa azulada e na fronte, 

apresentam uma estreita faixa anterior vermelho-escuro pouco notável seguida 

de outra faixa, também discreta, azulada.  A região auricular é marcada pela 

presença de penas esbranquiçadas formando uma mancha auricular única. As 

bochechas são compostas por duas regiões quanto a coloração da plumagem, 

a região superior verde e a inferior, azulada. As penas da região da bochecha 

se estendem até o início da garganta. A garganta e o peito superior 

caracterizam-se pela presença de penas de coloração pálida com estreita 

margem de coloração mais clara, geralmente esbranquiçada, conferindo um 

padrão escamado a essa região. A base dessas penas possui coloração muito 

variável, sendo conhecidos espécimes com penas que variam de cinza a 

azuladas. A variação de cor na margem dessas penas embora inferior, também 

varia, sendo encontrados espécimes com margem apresentando tonalidade 

rosada ou até mesmo casos em que essa marginação é menos visível dado a 

semelhança na coloração com a base das mesmas.  As regiões dorsal, 

uropigial e alar caracterizam-se por uma coloração geral verde. As rêmiges 

primárias e álulas são de tonalidade negra com os vexilos externos e a base 

dos vexilos internos de cor azul-cobalto.  As coberteiras inferiores das asas e 

encontro são de coloração vermelho-vivo. O abdômen é verde, enquanto a 

região dos flancos, assim como coxas e crisso variam de coloração verde a 

azulada. A cauda é graduada com a face dorsal das retrizes vermelho-

amarronzado e a ventral marrom-escuro tendendo ao negro.   A coloração do 

bico e dos pés é negra, a íris é castanho-escuro e apresentam anel 

perioftálmico branco. Não apresentam dimorfismo sexual de plumagem e são 

morfologicamente indistintos dos indivíduos juvenis. 

 

Medidas: Indivíduos adultos: comprimento de asa esquerda: 123,21 mm (n = 

48; amplitude: 114,00 – 132,00; dp = 4,47); comprimento de cauda: 115,17 mm 

(n = 23; amplitude: 104,00 – 129,00 mm; dp = 6,12); comprimento de cúlmen 

exposto: 15,77 mm (n = 48; amplitude: 14,20 – 17,00 mm; dp = 0,66); largura 
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de bico: 9,95 mm (n = 48; amplitude: 8,20 – 11,30 mm; dp = 0,59); 

comprimento de tarsometatarso: 13,38 mm (n = 46; amplitude: 9,20 – 16,39 

mm; dp = 1,28). 

  

Distribuição: Sua ocorrência é limitada ao leste do rio Tocantins, nos estados 

do Pará, Maranhão e Tocantins, incluindo a porção florestal (oeste) da Ilha de 

Marajó-PA. Restrita a margem sul do rio Amazonas, sua distribuição 

acompanha o limite do bioma amazônico nos estados citados acima (Figura 

46). Embora não seja ocorrência natural, deve ser destacada a sua presença 

na cidade de Recife-PE, com população residente devido a escape de cativeiro 

(ver Pereira et al. 2009).  

 

Habitat: Geralmente vistas voando em bando sobre o dossel de matas de terra 

firme. O tamanho dos bandos registrados variam de 4 a 13 indivíduos, sendo 

bastante comum o registro da espécie voando em casais (par de indivíduos).  

 

Material analisado: Disponível na Tabela 2. 
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Figura 46: Mapa de distribuição de Pyrrhura coerulescens. Triângulos verdes: registros obtidos através da consulta 
aos exemplares depositados nos museu;  círculos verdes:   registros obtidos de trabalhos de campo da autora e de 
outros pesquisadores; quadrados verdes: registros provenientes de literatura; triângulos amarelos: localidades de 
ocorrência de espécimes intermediários; estrela branca:  localidade-tipo. 
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Pyrrhura anerythra (Neumann, 1927) 

 

Pyrrhura perlata anerythra NEUMANN 1927; Ornithologische Monatsberichte, 
25(2), p.89, localidade-tipo: Arumateua, margem esquerda do rio Tocantins, 
Pará, Brasil. Holótipo: ZMB 50.183. 
 

Pyrrhura perlata anerythra: NEUMANN, 1929a; NEUMANN, 1929b; PETERS, 
1937; GRISCON & GREENWAY, 1941; PINTO, 1947; NOVAES, 1960; 
FORSHAW & COOPER, 1973; PINTO, 1978; ARNDT, 1983a; 1983b; 
CRACRAFT, 1985; ARNDT & ROTH, 1986; FORSHAW & COOPER, 1978; 
FORSHAW & COOPER, 1981; FORSHAW & COOPER, 1989; ARNDT, 1993; 
SICK, 1997; NOMURA, 2006; CESTARI & DANTAS, 2008. 

 
Pyrrhura perlata amerythra (sic):  PINTO, 1938.  

 
Pyrrhura lepida anerythra: COLLAR, 1997a, 1997b; JUNIPER & PARR, 
1998; HAFFER, 1992; FORSHAW, 2006; GARCIA & MARINI, 2006; SIGRIST, 
2006; VAN PERLO, 2009. 

 
Pyrrhura lepida: PACHECO et al., 2007. 

 
Pyrrhura anerythra: RACHELI & RACHELI, 2003. 

 
 

Material-tipo: Holótipo depositado no Zoologisches Museum Berlin, Alemanha 

(ZMB 50.183 - Figura 47) e dois parátipos depositados no mesmo museu, um 

sob número ZMB 31.1934 e outro desaparecido.  

 

Localidade-tipo: Arumateua, margem esquerda do rio Tocantins, Pará. 

 

Diagnose: são diagnosticáveis dentro do complexo estudado pela presença de 

coloração verde-azulada nas coberteiras inferiores das asas e pelo abdômen 

verde com a presença na região central de uma mancha escamada de 

coloração vermelho-escura.  

 

Descrição: Adultos de Pyrrhura anerythra apresentam o píleo e a região 

posterior da cabeça de coloração marrom-claro a marrom-escuro. 

Principalmente na região pós-orbital apresentam penas com marginação 

esbranquiçada.  A região nucal é marcada por uma faixa azulada e na fronte, 

apresentam uma estreita faixa anterior vermelho-escuro pouco notável, seguida 

de outra faixa azulada também discreta.  A região auricular é marcada pela 
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presença de penas esbranquiçadas formando uma mancha auricular única. As 

bochechas são compostas por duas regiões quanto a coloração da plumagem, 

a região superior verde e a inferior, azulada. As penas da região da bochecha 

se estendem até o início da garganta. A garganta e o peito superior 

caracterizam-se pela presença de penas de coloração pálida com estreita 

margem de coloração mais clara, geralmente esbranquiçada, conferindo um 

padrão escamado a essa região. A base dessas penas possui coloração muito 

variável, sendo conhecidos espécimes com penas que variam de cinza a 

azuladas. A variação de cor na margem dessas penas embora inferior, também 

varia, sendo encontrados espécimes com margem apresentando tonalidade 

rosada ou até mesmo casos em que essa marginação é menos visível dado a 

semelhança na coloração com a base das mesmas. As regiões dorsal, uropigial 

e alar caracterizam-se por uma coloração geral verde. As rêmiges primárias e 

álulas são de tonalidade negra com os vexilos externos e a base dos vexilos 

internos de cor azul-cobalto.  As coberteiras inferiores das asas e encontro são 

de coloração geral verde, assim como o abdômen. A  região central do 

abdômen caracteriza-se pela presença de uma mancha escamada vermelho-

escuro. Essa mancha, por desgaste das penas, pode eventualmente perder o 

padrão escamado dado pela marginação verde, tornando-se uma conspícua 

mancha vermelho-escura. A região dos flancos, assim como as coxas e o 

crisso variam de coloração verde a azulada. A cauda é graduada com a face 

dorsal das retrizes vermelho-amarronzado e a ventral marrom-escuro tendendo 

ao negro.   A coloração do bico e dos pés é negra, a íris é castanho-escuro e 

apresentam anel perioftálmico branco. Não apresentam dimorfismo sexual de 

plumagem e são morfologicamente indistintos dos indivíduos juvenis. 

 

Medidas: Indivíduos adultos: peso: 69,50 g (n = 9; amplitude: 63,00 – 79,00 g; 

dp = 6,00); comprimento de asa esquerda: 126,63 mm (n = 16; amplitude: 

120,00 – 134,00; dp = 4,29); comprimento de cauda: 114,22 mm (n = 9; 

amplitude: 105,00 – 125,00 mm; dp = 6,30); comprimento de cúlmen exposto: 

16,36 mm (n = 14; amplitude: 15,40 – 17,50 mm; dp = 0,66); largura de bico: 

10,21 mm (n = 15; amplitude: 9,50 – 11,20 mm; dp = 0,43); comprimento de 

tarsometatarso: 13,83 mm (n = 15; amplitude: 12,00 – 15,90 mm; dp = 1,00). 
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Distribuição: População com ocorrência restrita a margem sul do rio Amazonas. 

Sua distribuição abrange os estados do Pará e Mato Grosso e é limitada a 

oeste pelo rio Xingu, a leste pelo rio Tocantins e ao sul pela transição do bioma 

amazônico para o cerrado (Figura 48).  

 
Habitat: Geralmente vistas voando em bando sobre o dossel de matas de terra 

firme. O tamanho dos bandos registrados varia de 5 a 20 indivíduos.  

 
Material analisado: Disponível na Tabela 3. 
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Figura 47: Fotografia do holótipo de Pyrrhura anerythra (ZMB 50.183). Foto: Pascal Eckhoff. 
 

 

Figura 48: Mapa de distribuição de Pyrrhura anerythra. Triângulos azuis: registros obtidos através da consulta aos 
exemplares depositados nos museu;  círculos azuis: registros obtidos de trabalhos de campo da autora e de outros 
pesquisadores; quadrados azuis: registros provenientes de literatura; triângulos amarelos: localidades de ocorrência 
de espécimes intermediários; estrela branca:  localidade-tipo. 
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4.6 Trabalhos de Campo  
 

Em quase todas as localidades amostradas (Tabela 16) foi possível obter a 

confirmação da presença do grupo. A seguir, cada uma dessas áreas será 

comentada cronologicamente.  

 

Município de Açailândia, Maranhão  

 

Foram realizada duas visitas a Fazenda Itabaiana, localizada no município de 

Açailandia, estado do Maranhão. Trata-se de uma área com ocorrência 

comprovada da espécie até então denominada Pyrrhura lepida. O trabalho de 

campo contou com a colaboração de José Fernando Pacheco nas duas visitas 

e com o auxílio de Érika Machado Costa Lima - ECL, Marco Antonio Rego - 

MAR e Vítor de Queiroz Piacentini - VQP. A espécie foi registrada nas duas 

viagens porém, sua visualização só foi realizada na primeira não sendo 

possível a coleta de informações adicionais. Entretanto, o período de 

visualização foi suficiente para a verificação das características diagnósticas e 

de sua identificação como Pyrrhura coerulescens Kuhl, 1820.  

 

Município de Porto de Moz, Pará. 

 

A região do município de Porto de Moz, as margens do rio Xingu, foi amostrada 

durante 21 dias no mês de dezembro de 2008. Embora o trabalho realizado 

não tivesse como objetivo principal a prospecção pelo grupo aqui estudado, 

foram realizadas reproduções de gravações da vocalização dessas espécies 

como método para a confirmação da sua ocorrência. É importante destacar que 

todo o trabalho foi realizado na margem oeste do rio Xingu e que apesar dos 

esforços, não foram obtidos registros do grupo nessa localidade. A ausência de 

registro, embora indique que o grupo não ocorre na região amostrada, não 

pode ser utilizada para descartar por completo sua ocorrência naquela 

localidade. Para tanto, são necessários maiores esforços de campo a oeste do 

rio Xingu com o intuito de verificar se algum táxon (e qual deles) do grupo em 

estudo ocorre naquela margem. 
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Município de Santana do Araguaia, Pará/Mato Grosso 

 

Foram realizadas quatro visitas à Fazenda Fartura, Santana do Araguaia na 

divisa dos estados do Pará e Mato Grosso, área de ocorrência comprovada da 

reconhecida Pyrrhura anerythra, com o intuito de obter mais material para o 

estudo e também em uma tentativa de obter maiores informações sobre a 

biologia da espécie. Todos esses objetivos foram alcançados com sucesso. A 

espécie foi registrada em todas as viagens com alta frequência (espécie 

registrada em 71% dos dias amostrados) sendo possível a coleta de espécimes 

para análises posteriores, gravação de suas vocalizações, registros 

fotográficos e dados de biologia. Durante esse trabalho foi possível confirmar 

as características diagnósticas definidas nesse estudo em todos os indivíduos 

visualizados, corroborando a congruência morfológica do táxon em questão. 

Todas as viagens contaram com a participação do Prof. Luís Fábio Silveira e 

diversos alunos de seu laboratório.    

 

Município de Araguacema, Tocantins 

 

A região de Araguacema foi amostrada devido ao registro pretérito de JFP e 

Fábio Olmos - FO com o intuito de coletar espécimes testemunho uma vez que 

trata-se do registro mais a oeste de Pyrrhura coerulescens (definido aqui) e não 

dispunha de documentação. Esse trabalho contou com a colaboração de 

Leonardo Esteves Lopes – LEL, ECL e VQP para a amostragem das matas no 

trecho entre Araguacema e Senhor do Bonfim, margem leste do rio Piranhas. A 

ocorrência da espécie foi então confirmada em apenas uma ocasião, não 

sendo possível  sua visualização. Porém, LEL teve sucesso na gravação de 

sua vocalização permitindo a documentação do registro.  

 

Transamazônica – BR230, Trecho de Imperatriz a Marabá, Pará 

 

Foi realizado um transecto de aproximadamente 450km entre os rios Xingu e 

Tocantins, durante 10 dias com o intuito de verificar a presença de 

representantes do complexo Pyrrhura lepida, confirmar seu padrão de 

plumagem e coletar espécimes testemunho. Durante tal viagem foi possível 
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comprovar a presença de Pyrrhura anerythra em dois pontos distintos, sendo 

coletados dois espécimes no município de Novo Repartimento. Essa viagem 

contou com a participação de ECL e VQP e possibilitou a confirmação da 

ocorrência de P. anerythra em uma área que representava uma grande lacuna 

de conhecimento sobre o grupo. Apesar de termos registrado a espécie em 

somente dois pontos de todo esse transecto, esse trabalho contribuiu 

grandemente para o conhecimento do padrão geográfico do complexo 

estudado. Além disso, a experiência desse trabalho permitiu confirmar a 

dificuldade de registro de espécies do gênero Pyrrhura, especialmente do 

complexo aqui abordado, o que explica a sua baixa representatividade em 

coleções ornitológicas. 

 
4.7 Desenvolvimento de plumagem 
 
No início do acompanhamento do desenvolvimento da plumagem, os três 

indivíduos, aqui denominados como A, B e C, com respectivamente 25, 24 e 18 

dias de vida, apresentavam plumagem natal de coloração cinza, com a região 

alar evidenciando o crescimento inicial das penas. Os indivíduos A e B 

apresentavam algumas rêmiges e coberteiras das asas saindo dos canhões, 

enquanto que o indivíduo C somente apresentava canhões fechados. A zona 

de pterilose que se desenvolveu quase simultaneamente à região alar, foi a 

região caudal,  com as rectrizes em início de crescimento (ver Fase Inicial no 

Apêndice D). 

Com aproximadamente 30 dias, os três filhotes  apresentavam canhões 

na região do píleo, bochechas e em parte do dorso (Fase 30 dias, Apêndice D).  

Aos 35 dias observou-se o desenvolvimento de canhões nas coberteiras 

inferiores das asas, de coloração vermelha como aquela encontrada nas 

coberteiras inferiores dos  indivíduos adultos. Além disso, notou-se o início do 

desenvolvimento das supracaudais e ventrais (Fase 35 dias, Apêndice D). 

Passados 40 dias do nascimento, notou-se um maior desenvolvimento 

plumário, à exceção da região posterior da cabeça, flancos e região do papo 

que permaneciam cobertas por plumagem cinza. A pterilose alar já envolvia o 

corpo, simulando completo revestimento. Na região cefálica as penas da região 

perioftálmica, píleo e bochechas estavam bem formadas. O bico possuía a 
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coloração córnea, enquanto que a podoteca apresentava coloração cinza (Fase 

40 dias, Apêndice D).   

Aos 45 dias de idade, os filhotes já estavam completamente 

emplumados, com apenas a região do papo ainda incompleta, constituindo-se 

da última zona de pterilose a se desenvolver. Ainda era possível encontrar 

canhões especialmente na região da cabeça e a coloração do bico começou a 

mudar apresentando aspecto mais acinzentado (Fase 45 dias, Apêndice D).   

Com 50 dias, embora ainda fosse possível observar diversos canhões 

na região do papo e nuca, os filhotes estavam completamente emplumados, 

exibindo coloração geral muito semelhante à forma adulta, exceto pela 

coloração do ventre que se mostrou diferente em cada um dos indivíduos 

estudados (Fase 50 dias, Apêndice D). Foi possível determinar como o final do 

desenvolvimento da plumagem, os 60 dias de idade, quando inclusive o 

crescimento das rectrizes se mostrou completo (Fase 60 dias, Apêndice D). 

Com relação à coloração do bico, observou-se o escurecimento 

completo após 120 dias de vida para os indivíduos A e B. Já o indivíduo C 

permaneceu com o bico claro por quase todo o primeiro ano de vida (Fase 

Adulta, Apêndice D).  

Conforme pode ser visto no relatório fotográfico (Apêndice D), a 

substituição da plumagem juvenil, quando a região do ventre ainda é 

predominantemente verde, pela plumagem adulta ocorreu de forma 

incongruente entre os três indivíduos. A idéia inicial do presente estudo foi a de 

relatar o padrão de muda, porém notou-se a ausência completa de uma 

substituição padronizada. É possível afirmar apenas que o aparecimento das 

penas vermelhas na região do ventre e a ordem em que essa substituição 

ocorreu foi completamente aleatória (Primeira muda, Apêndice D). 

Esse processo de muda, onde as penas verdes foram substituídas por 

penas vermelhas, teve início quando os indivíduos estavam com cerca de 120 

dias de vida. A coloração do ventre ficou completamente vermelha após 

aproximadamente 45 dias de muda, ou seja, quando os indivíduos atingiram 

165 dias de idade (5 meses e meio). É interessante ressaltar que o indivíduo B, 

nesse mesmo período ainda apresentava penas verdes esparsas pelo ventre 

mas trata-se de uma característica individual dado o fato dele continuar 

apresentando essa plumagem mesmo após dois anos de vida.  
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Essa análise do desenvolvimento da plumagem permitiu uma grande 

ampliação no conhecimento referente a variação individual presente no gênero 

Pyrrhura. Tal conhecimento não somente foi ampliado como também 

fundamentado pela amostragem de três indivíduos provenientes do mesmo 

casal genitor e criados sobre as mesmas condições, o que exclui as possíveis 

influências extrínsecas como dieta e condições ambientais (e.g. ninho, 

temperatura). Conforme apresentado, as diferenças de coloração de plumagem 

encontradas entre os três indivíduos demonstra parte da variação que pode ser 

vista na população nativa. Esta variação que deve ser considerada com 

relevância especialmente nas subsequentes determinações de caracteres 

taxonômicos informativos dentro do gênero Pyrrhura como um todo. 
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5. Discussão 
 
O complexo Pyrrhura perlata-coerulescens (antigo complexo Pyrrhura lepida) 

 

Com base na literatura disponível, o grupo seria representado por quatro 

táxons: Pyrrhura perlata, Pyrrhura lepida lepida, Pyrrhura lepida coerulescens e 

Pyrrhura lepida anerythra, cujas descrições foram baseadas unicamente em 

caracteres morfológicos e de coloração de plumagem (SPIX, 1824; WAGLER, 

1832; NEUMANN, 1927).  

Os caracteres de plumagem levantados e utilizados no presente estudo 

indicaram o agrupamento dos táxons em apenas três unidades taxonômicas 

operacionais (UTOs) plenamente diagnosticáveis, contrapondo aos quatro 

táxons reconhecidos até o momento (PETERS, 1937; PINTO, 1938). Essa 

divergência é resultado principalmente de uma maior amostragem que 

possibilitou melhor compreensão da variação individual existente nos padrões 

de coloração da plumagem dentro do complexo Pyrrhura coerulescens.   

 

A UTO 1, reconhecida como Pyrrhura perlata (SPIX 1824) – tiriba-de-barriga-

vermelha -, tem sido historicamente diagnosticada ora pela coloração da região 

abdominal (COLLAR, 1997a; SICK, 1997, JUNIPER & PARR, 1998), ora pela 

associação dessa com a coloração da cauda (SCHLEGEL, 1864; SCLATER, 1864; 

FINSCH 1867, REICHENOW 1881, 1883; SALVADORI, 1891, SCHAUENSEE, 1970; 

SICK, 1997), ou incluída a coloração das bochechas (HELLMAYR, 1910, 

FORSHAW & COOPER, 1989) ou, ainda, essa última é apresentada como 

diagnose exclusiva (NEUMANN, 1929a). Com a presente revisão, define-se que 

P. perlata é diagnosticada pela coloração vermelho-vivo da região abdominal, 

pela coloração marrom-avermelhado da face dorsal da cauda, pela coloração 

verde-amarelada da região superior das bochechas e, a partir da presente 

revisão, pelo padrão estriado da região auricular. Cada uma dessas 

características, sozinha, permite distinguir P. perlata dos demais táxons aqui 

analisados.  Morfometricamente, obteve-se ainda que P. perlata distingue-se 

significativamente das demais unidades, sendo maior em todos os caracteres 

analisados, exceto no comprimento da cauda, caráter em que se mostra 

menor.  
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Dado o fato de sua validade taxonômica nunca ter sido questionada, a 

contribuição desse estudo se restringe à maior compreensão da variação 

individual dentro do táxon, à correta atribuição da autoria do sinônimo P. 

rhodogaster a Schlegel (1864) e à definição da localidade-tipo, indefinida até o 

presente, para Parintins/AM. Não foi possível estimar a data que Spix esteve 

nessa localidade, e consequentemente a data de coleta dos espécimes-tipo, 

devido à imprecisão nos relatos de sua viagem, os quais possibilitam apenas 

concluir que ele esteve na região em dois períodos distintos: na segunda 

quinzena de setembro de 1819 e entre os meses de março e abril de 1820 

(PAPAVERO, 1971). Considerando que os espécimes-tipo apresentam as asas 

cortadas indicando que se tratavam de aves cativas, presume-se que foram 

obtidos de algum morador local ou alguma tribo indígena, o que explica a 

indefinição dos dados de procedência. Além disso, de acordo com os dados 

aqui apresentados, os indivíduos dessa espécie mantém a plumagem juvenil 

por aproximadamente 60 dias e tendo em vista que o período reprodutivo 

conhecido dos psitacídeos brasileiros é de setembro a janeiro, Spix pode ter 

obtido tais exemplares em qualquer uma das suas duas visitas à região. 

Entretanto, é mais provável que obtido tais espécimes na viagem de setembro 

de 1819, já que nessa época é mais comum o registro de filhotes de Pyrrhura. 

 

Sobre a UTO 2, Pyrrhura coerulescens (NEUMANN, 1927) – tiriba-pérola – o 

presente estudo trouxe modificações na nomenclatura e sua diagnose também 

foi redefinida.  

Até o presente estudo, quando a espécie ainda tinha sua descrição e 

autoria atribuída a Wagler (1832), diversos autores a caracterizaram 

morfologicamente (e.g. HAHN, 1840; BURMEISTER, 1856; SOUANCÉ, 1856; 

FINSCH, 1867, REICHENOW 1881, 1883, SALVADORI 1891, SNETHLAGE, 1914; 

ARNDT, 1983a; COLLAR, 1997a; JUNIPER & PARR, 1998; FORSHAW, 2006). Porém, 

nenhum dos autores apontou características diagnósticas, sendo inclusive 

citadas, em alguns casos, características diversas que não eram atribuíveis ao 

táxon, pois relacionavam-se ao espécime híbrido de Berlim - tipo de Psittacus 

lepidus Kuhl - ou aos espécimes-tipo de Pyrrhura perlata (SPIX).  

A única obra que efetivamente buscou relacionar características 

diagnósticas desse táxon apontou a coloração das bochechas e a escamação 
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da garganta e peito superior como diagnósticas (NEUMANN, 1929a). Os 

resultados aqui apresentados não concordam com essa diagnose, pois a 

escamação da garganta e peito superior se mostrou uma característica muito 

variável e a coloração das bochechas não permite distinção entre P. 

coerulescens e P. anerythra, não podendo, portanto, ser utilizada como 

diagnose.  

De acordo com os espécimes analisados nesse estudo, P. coerulescens 

é morfologicamente diagnosticada apenas pela coloração verde da região 

abdominal. Morfometricamente, embora não possa ser diagnosticada, 

diferencia-se significativamente das demais espécies do complexo ao 

apresentar menor comprimento de asa e de cúlmen. 

 

A UTO 3, Pyrrhura anerythra (NEUMANN, 1927), descrita e então diagnosticada 

pela coloração verde ou verde-azulada nas coberteiras inferiores das asas 

(NEUMANN, 1929;  ARNDT, 1983a; FORSHAW, 2006), teve aqui sua diagnose mais 

bem definida, devendo ser estendida também à presença, na região central do 

abdômen, de uma mancha escamada de coloração vermelho-escura. Essa 

última característica também foi citada por Neumann na descrição do táxon, 

assim como por Arndt (1983a) e Collar (1997a), embora de maneira menos 

precisa – presença de vermelho no abdômen. Porém, em nenhum dos casos 

foi apresentada como diagnose. Além disso, esse táxon, até então reconhecido 

em nível sub-específico, era representado por apenas 10 espécimes em 

distintas coleções ornitológicas (6 MPEG, 2 MZUSP e 2 USNM). Durante o 

desenvolvimento do presente estudo, foi possível ampliar sua 

representatividade em coleções científicas para um total de 21 espécimes, 

permitindo a confirmação da existência de um padrão de plumagem constante 

e sem significativa variação individual. É importante destacar que, além do 

incremento no material disponível em coleções ornitológicas desse táxon, a 

autora pôde observar em campo um número significativo (mais de 30) de 

indivíduos que apresentavam o mesmo padrão de plumagem, corroborando a 

diagnose aqui definida.  

Distinção morfológica similar é encontrada em outro grupo dentro do 

gênero Pyrrhura. No complexo de espécies Pyrrhura picta temos o par de 

espécies P. picta e P. amazonum, que são atualmente reconhecidas, dentro do 
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conceito filogenético, como espécies plenas e são distinguíveis principalmente 

pela coloração das coberteiras inferiores das asas – vermelho em P. picta e 

verde em P. amazonum – (HELLMAYR, 1906c), além da extensão de azul na 

fronte (JOSEPH, 2002). Esse fato sugere que a coloração das coberteiras 

inferiores das asas tem um importante valor taxonômico dentro do gênero em 

questão, devendo ser considerado em futuros estudos taxonômicos.  

Morfometricamente, P. anerythra distingue-se dos demais táxons 

abordados por apresentar o comprimento da asa de do cúlmen de tamanho 

intermediário entre P. perlata (maior) e P. coerulescens (menor). 

 

O quarto táxon historicamente reconhecido como parte desse complexo - 

Pyrrhura lepida coerulescens - e diagnosticado em sua obra de descrição pela 

“coloração azul mais forte na região da garganta” (tradução própria), teve sua 

descrição baseada em seis exemplares provenientes de uma mesma 

localidade, Miritiba/MA (NEUMANN, 1927) – atual Humberto de Campos. O 

presente estudo, contando com uma maior amostragem e análise sistemática, 

mostrou que tal característica trata-se, na realidade, de variação individual.  

Esse reconhecimento se baseou na presença de distintas tonalidades - 

variando de acinzentado a azulado – na garganta e peito superior de 

espécimes de toda a região de ocorrência do complexo, sendo inclusive 

freqüente observar essas diferenças entre espécimes de uma mesma 

localidade. Adicionalmente, dentro da série de indivíduos coletados na 

localidade-tipo (23 espécimes) e depositados em distintas coleções 

ornitológicas, foram encontrados indivíduos que não atendiam à diagnose 

proposta por Neumann – ou seja, não apresentavam a tonalidade azulada no 

peito – corroborando a hipótese de variação individual e refutando a diagnose 

proposta para o táxon.  

Assim, diferentemente do afirmado por Hellmayr (1929), pelas análises 

aqui apresentadas a população da região de Miritiba não diferencia-se daquela 

do leste do Pará. Como consequência, a leste do rio Araguaia-Tocantins é 

encontrada apenas uma e não duas formas geográficas do complexo 

(NEUMANN, 1929a,b; PETERS, 1937; PINTO 1938, 1978; LOW, 1972; FORSHAW & 

COOPER, 1973; ARNDT, 1983a; ARNDT, 1983b; COLLAR, 1997a; SICK, 1997; 

JUNIPER & PARR, 1998).  
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Variação individual de plumagem 

 

A ignorância à respeito do grau de variação individual de plumagem presente 

em um grupo pode levar à supervalorização de caracteres altamente plásticos, 

eventualmente resultando na indevida descrição de táxons novos, 

especialmente se baseados em um restrito número de espécimes. Tendo em 

vista que aumentar a amostra analisada costuma ser uma tarefa onerosa e 

muitas vezes impossibilitada pelo atual estado de conservação do táxon ou da 

região em que o mesmo ocorre, o reconhecimento da variação individual do 

gênero se mostra fundamental para evitar a ocorrência de erros dessa 

natureza.  

Considerando isso, e associado ao fato de que em literatura não se 

encontram quaisquer indicações sobre variação de plumagem intra-específica 

no gênero Pyrrhura, o presente trabalho traz a primeira descrição detalhada de 

sua presença, com destaque para as regiões da garganta e peito superior, 

coxas, coberteiras caudais e do píleo. 

Deve ser mencionado o fato de que, além da análise morfológica 

sistemática dos espécimes disponíveis em coleções ornitológicas, o 

acompanhamento do desenvolvimento de três espécimes cativos de Pyrrhura 

perlata também foi importante para a compreensão dessa variação intra-

específica. A verificação das diferenças de coloração de plumagem entre esses 

três indivíduos provenientes de um mesmo casal reprodutor confirmou a 

hipótese de variação individual para alguns caracteres, já que os três 

exemplares foram criados sob as mesmas condições físicas, alimentares e 

climáticas, não sendo possível atribuir a outros fatores tais diferenças 

observadas. 

 

Região de hibridação e respectivos híbridos 

 

Localizada ao norte da distribuição de P. anerythra, na região de Portel, estado 

do Pará, a região de hibridação (aqui definida como região A) foi assim 

determinada por serem conhecidos espécimes de morfologia intermediária 

entre P. coerulescens e P. anerythra, não havendo nenhum registro de 

espécimes com essas características fora de tal região. Esses espécimes não 
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exibem coesão morfológica entre si, o que permite sua definição como 

espécimes híbridos (MAYR & DIAMOND, 2001). Além disso, nessa mesma área 

há comprovada ocorrência de espécimes com fenótipo parental típico tanto de 

P. anerythra como de P. coerulescens (Figura 49), o que é característico de 

uma região de hibridação entre duas populações ou espécies (ALEIXO, 2007). 

Apesar da existência dessa pequena zona de hibridação, ambos os táxons 

podem ser considerados como espécies diferentes tanto pelo conceito 

filogenético de espécie, dada sua diagnosticabilidade, como pelo conceito 

filético geral de espécie (DE QUEIROZ, 1998). 

A detecção da existência dessa zona de hibridação é bastante 

importante pois pode contribuir pra estudos de filogeografia, uma vez que 

oferece uma visão complementar do passado e presente da biota regional, 

fornecendo importantes indícios da geração e manutenção da diversidade de 

espécies (NAKA, 2010). 

 

Padrão de distribuição e implicações biogeográficas 

 

Diversas hipóteses e teorias têm sido amplamente abordadas nos estudos de 

biogeografia, buscando a compreensão da diversidade amazônica. Em geral, a 

delimitação da distribuição geográfica das espécies está frequentemente 

correlacionada, além dos fatores ecológicos, a uma barreira climática ou 

fisiográfica (NEWTON, 2003). Na região amazônica, essa barreira é 

principalmente representada pelos rios Amazonas e seus maiores afluentes, tal 

qual já destacado há mais de 150 anos por Wallace (1852).  

Os três táxons do complexo Pyrrhura coerulescens apresentam-se 

separados pelos grandes afluentes ao sul do rio Amazonas (Figura 50). P. 

perlata é encontrada desde o rio Madeira até a margem leste do rio Tapajós; P. 

anerythra na região entre os rios Xingu e Araguaia-Tocantins; e P. 

coerulescens a leste do rio Araguaia-Tocantins, incluindo a ilha de Marajó. 

Apesar do padrão bem definido, os táxons P. coerulescens e P. anerythra 

apresentam uma zona de hibridação ao norte do interflúvio Xingu/Araguaia-

Tocantins, na região do município de Portel/PA que será discutida, em 

particular, mais adiante.  
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Padrão semelhante de distribuição é encontrado em diversos táxons de 

aves, como por exemplo,  as mães-de-taoca, Phlegopsis nigromaculata, no 

qual P. n. confinis e P. n. paraensis são simpátricos respectivamente a P. 

anerythra e P. coerulescens, i.e. são igualmente limitados pelos rios Xingu e 

Tocantins. Além disso, a forma P. n. bowmani substitui a P. n. confinis na 

margem oeste do rio Xingu, da mesma maneira que P. perlata substitui P. 

anerythra, evidenciando a importância dos rios Xingu e Tocantins como 

barreiras efetivas para as aves, como defendido por Haffer (1992). 

A atuação desses rios como barreiras entre táxons-irmãos também pode 

ser vista em primatas, como acontece com os cuxiús Chiropotes s. satanas e 

C. s. utahicki, os quais também apresentam sobreposição quase completa de 

suas áreas de distribuição com aquelas de P. anerythra e P. coerulescens 

(BOBADILLA & FERRARI 2000), exibindo padrão coincidente com a delimitação 

dos centros Xingu e Belém de endemismo proposta por Silva e colaboradores 

(2005).  

Assim, os dados aqui apresentados não somente coincidem com essa 

proposta como refinam um padrão apenas recentemente relatado em literatura, 

de que o rio Xingu também atua como barreira física à dispersão de diversas 

espécies, confirmando a atuação dos rios amazônicos como determinante nos 

padrões de distribuição tanto de aves (HAFFER, 1992) como de primatas (AYRES 

& CLUTTON-BROCK, 1992).  

A ausência de um trabalho filogenético com todas as espécies aqui 

estudadas não permite um estudo mais profundo da biogeografia do grupo. 

Contudo, é possível tentar inferir os processos que contribuíram para a 

especiação do complexo P. coerulescens, sobretudo com relação a zona de 

hibridação. 

Apesar de ser conhecida a existência de zonas de contato secundário 

em diversos táxons de aves na região sul amazônica (HAFFER,1997), 

geralmente estas estão localizadas nas cabeceiras dos grandes rios, que são 

possibilitadas pelo fato de os rios serem mais estreitos em suas partes mais 

altas, deixando assim de atuar como barreira efetivas e permitindo sua 

transposição mais facilmente, o que faz com que pares de espécies entrem em 

contato podendo hibridizar, se excluir geograficamente (parapatria) ou sobrepor 

suas distribuições (simpatria) (HAFFER, 1992; op.cit.). É nesse aspecto que a 
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zona de hibridação descrita no presente trabalho se destaca, pois está 

localizada próxima à foz do rio Tocantins, no ponto onde sua transposição é 

menos provável, um padrão ainda não descrito em literatura.  

Considerando que a Amazônia tem sido cada vez mais aceita como um 

sistema em constante mudança (ROSSETTI & TOLEDO, 2007), é crescente o 

reconhecimento de que muitos rios que tiveram desenvolvimento dinâmico 

provavelmente passaram por inúmeras mudanças de curso ao longo do tempo 

(ROSSETTI et al., 2005). Sendo assim, é possível que o padrão geográfico aqui 

descrito esteja relacionado à mudança do curso do baixo rio Tocantins há cerca 

de 1,5 ma (ROSSETTI & VALERIANO, 2007), uma vez que a diversificação do 

grupo foi apontada por Ribas e colaboradores (2006) como posterior a 2.3 - 1.6 

ma. 

O curso do Paleotocantins, que desembocava na região de Bragança – 

hoje Ilha do Marajó – provavelmente atuava como barreira entre as duas 

espécies – P. anerythra e P. coerulescens –, porém, na época, essa barreira 

localizava-se mais a oeste do que a posição atual (Figura 51). A gradativa 

mudança do curso do rio para uma região mais a leste (ROSSETTI & VALERIANO, 

2007), teria colocado populações marginais de P. anerythra e P. coerulescens 

em contato. O estabelecimento do curso do rio Tocantins tal como é conhecido 

atualmente teria resultado no isolamento de parte da população de P. 

coerulescens a oeste desse rio, possibilitando a formação da zona de contato 

secundária aqui descrita. Dessa forma, a mudança no curso do baixo Tocantins 

teria tido papel importante no estabelecimento da atual zona de hibridação 

entre P. anerythra e P. coerulescens.  
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Figura 49: Fotografia dos espécimes provenientes da zona de hibridação. Exemplares com morfologia típica do parental 
P. anerythra (à esquerda, MZUSP 32062, MPEG 28156 e MZUSP 32063) seguido de intermediários (MPEG 28157, 
28158, 28155, 28154, 61676) e um exemplar típico do parental P. coerulescens (à direita, MPEG 22065). 

 

Figura 50: Mapa de distribuição geral das três espécies. Triângulos: registros obtidos através da consulta aos exemplares 
depositados nos museu (vermelhos: P. perlata; verdes: P. coerulescens; azuis: P. anerythra e amarelo: P. coerulescens x 
P. anerythra);  círculos: registros obtidos de trabalhos de campo da autora e de outros pesquisadores (vermelhos: P. 
perlata; verdes: P. coerulescens; azuis: P. anerythra e laranja: espécimes de identificação imprecisa); quadrados: 
registros provenientes de literatura (vermelhos: P. perlata; verdes: P. coerulescens; azuis: P. anerythra e amarelo: P. 
coerulescens x P. anerythra); estrelas brancas:  localidade-tipo. 
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Figura 51: Diagrama ilustrativo da região "A" (baixo Amazonas) no Presente, com o curso hipotético do Paleotocantins 
no Plio-Pleistoceno destacado em negro com contorno branco. Modificado de ROSSETTI & VALERIANO, 2007. 
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Conservação 

 

As últimas listas vermelhas de espécies ameaçadas de extinção do Brasil e 

também do Estado do Pará consideravam os supostos dois táxons de tiriba-

pérola ocorrentes a leste do rio Tocantins-Araguaia como sendo, cada um 

deles, ameaçado de extinção, ambos classificados como “em perigo – EN”. 

(MMA, 2003; SEMA, 2007). A reavaliação da validade desses dois supostos 

táxons e sua resultante sinonimização traz um novo cenário, levando à 

necessidade de se reavaliar, também, o status de conservação de Pyrrhura 

coerulescens tal como aqui definido. Os critérios utilizados para justificar o 

status de ameaça para os “dois” táxons foi o mesmo, A4c (Silveira, 2008a,b), o 

que significa que ambos teriam passado por redução populacional em mais de 

50%, inferido a partir do declínio na área de ocupação, extensão de ocorrência 

ou qualidade de hábitat (IUCN, 2001). Considerando que as duas populações 

tratadas estavam sob a mesma ameaça, possivelmente o novo cenário 

taxonômico não trará mudanças significativas com relação a conservação das 

duas populações quando tratadas em conjunto (Figura 52), e presume-se aqui 

que P. coerulescens manterá esse mesmo status e critério de ameaça. Assim, 

sugere-se que P. coerulescens seja tratada como ameaçada (EN – “em 

perigo”), sob o critério A4c, até que uma análise formal esteja disponível. 
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Figura 52: Mapa dos remanescentes florestais da região da Amazônia Legal em verde-escuro (dados de 
desmatamento até 2009) com os dados de ocorrência das duas espécies em questão (Pyrrhura anerythra – círculos; 
Pyrrhura coerulescens - triângulos) diferenciando os registros anteriores (preto) e posteriores (vermelho) ao ano de 
1970. Dados de desmatamento provenientes da Base de Dados PRODES/INPE (dados referentes ao leste do 
Maranhão indisponíveis). 
 

 

 



 

  

6. Conclusões 
 

Ø Devido à consistente diagnose, Pyrrhura lepida anerythra deve ser 
tratada como espécie plena, devendo ser reconhecida sob o binômio 
Pyrrhura anerythra Neumann, 1927.  
 

Ø Pyrrhura lepida lepida e Pyrrhura lepida coerulescens não são 
diagnosticáveis entre si e, como consequência, há apenas um táxon 
válido do complexo a leste do rio Tocantins. Por questões 
nomenclaturais, este táxon deve ser referido como Pyrrhura 
coerulescens Neumann, 1927; 

 
Ø O nome atualmente citado como Pyrrhura lepida (Wagler) deve ter sua 

autoria modificada para Pyrrhura lepida (Kuhl, 1820), porém, como o 
espécime-tipo desse nome é um híbrido, ele é um nome inválido. 

 
Ø O complexo referido atualmente como Pyrrhura lepida inclui três 

espécies (P. coerulescens, P. anerythra e P. perlata) e sugere-se aqui 
que seja denominado complexo Pyrrhura coerulescens;  

 
Ø Quanto aos caracteres morfométricos, não é possível estabelecer 

diagnose entre os táxons do complexo Pyrrhura coerulescens.  
 

Ø Não foi detectado dimorfismo sexual de plumagem e nem morfométrico 
em todos os táxons do complexo Pyrrhura coerulescens. 
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7. Resumo 
 
O complexo Pyrrhura lepida, como atualmente definido, é composto por três 
subespécies, P. l. lepida, P. l. coerulescens e P. l. anerythra, as quais são 
estreitamente relacionadas a P. perlata. De ocorrência no sul da Amazônia, 
diferenciam-se dos demais representantes do gênero pela coloração da cauda, 
cuja face dorsal é vermelho-escuro, enquanto a ventral é negra, além de 
possuírem as retrizes mais largas. O objetivo deste trabalho foi descrever a 
variação morfológica presente nesses táxons, revisar sua validade taxonômica 
e definir sua distribuição geográfica. Foram analisados 69 espécimes de P. 
lepida e 34 espécimes de P. perlata. A análise dos padrões de coloração de 
plumagem foi baseada em diversas regiões corpóreas, perfazendo 19 
caracteres morfológicos. Quanto à morfometria, foram obtidas medidas de 
comprimento de asa, de cauda, do cúlmen exposto, largura do bico e 
comprimento do tarsometatarso. A análise morfológica demonstra a existência 
de apenas três táxons válidos: o primeiro deles ocorre do rio Madeira até a 
margem leste do rio Tapajós, é caracterizado por apresentar a região 
abdominal de coloração vermelho-vivo, região auricular composta de penas 
escuras com a raque e o ápice esbranquiçados, região superior das bochechas 
de coloração verde-amarelado e face dorsal da cauda de cor marrom-
avermelhado e deve continuar sendo tratado pelo nome P. perlata. O segundo 
táxon ocorre na região entre os rios Xingu e Araguaia-Tocantins, é 
caracterizado pela presença de coloração verde-azulada nas coberteiras 
inferiores das asas e pelo abdômen verde com a presença na região central de 
uma mancha escamada de coloração vermelho-escura e deve ser chamado P. 
anerythra. O terceiro táxon, caracterizado principalmente pela coloração geral 
verde na região abdominal, e pelas coberteiras inferiores das asas vermelhas, 
reúne as populações a leste do Araguaia-Tocantins incluindo a ilha de Marajó 
que antes eram tratadas como dois táxons distintos: P. lepida lepida e P. l. 
coerulescens, e a partir do presente estudo devem ser sinonimizados. A 
revisão da história nomenclatural dessa população, contudo, revelou a 
necessidade de algumas mudanças de acordo com o Código Internacional de 
Nomenclatura: o nome atual Pyrrhura lepida (Wagler, 1832) deve ter sua 
autoria corrigida para Pyrrhura lepida (Kuhl, 1820). Entretanto, como o 
espécime-tipo desse nome é um híbrido, este nome se torna inválido e, como 
consequência, este táxon deve ser denominado Pyrrhura coerulescens 
Neumann, 1927, que é o segundo nome mais antigo disponível. Não obstante 
os grandes afluentes do sul do Amazonas delimitarem os táxons válidos, há 
uma pequena zona de hibridação entre P. anerythra e P. coerulescens na 
região de Portel/PA, a oeste da foz do rio Tocantins, mas que aparentemente 
não compromete o reconhecimento desses dois táxons. Os dados 
morfométricos não permitiram diagnosticar os táxons dada a sobreposição dos 
valores e tampouco foi detectado dimorfismo sexual. Conjuntamente, esses 
três táxons compõem o aqui redefinido complexo perlata-coerulescens.  
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8. Abstract 

 
The species complex of Pyrrhura lepida, as currently defined, is 
composed of three subspecies: P. l. lepida, P. l. coerulescens e P. l. 
anerythra, all closely related to P. perlata. Occurring on the southern 
Amazon forest, the complex differentiates itself from other members of 
the genus by its tail’s coloration, which is dark-red on the dorsal side and 
black on the underside, with wider rectrices. This work’s objective was to 
describe the morphological variance in these taxa, revising their 
taxonomical validity and defining their geographical distribution. In the 
course of it, 69 specimens of P. lepida and 34 of P. perlata were 
analyzed. Analysis of the coloration pattern of the bird’s plumage was 
based on several corporeal regions, adding up to 19 distinct 
morphological characters. Regarding morphometry, the utilized measures 
were closed wing length, tail length, exposed culmen length, beak width 
and tarsometatarsus length. Morphological analysis show the existence of 
only three valid taxa: the first, occurring from the Madeira river to the east 
margin of the Tapajós river, has a distinguishing, vivid red coloration on 
its abdomen, an auricular region composed of dark feathers with 
whitened raquis and apex, green-yellow coloration in its upper cheek 
regions and brown-red on the backside of its tail, and so should continue 
to be treated by the name of P. perlata. The second taxon occurs in the 
region between the Xingu and Araguaia-Tocantins rivers. It is 
characterized by the green-blue coloration in its lower coverts of it wings 
and green abdomen with scale-like deep-red coloration, and should be 
named as P. anerythra. The third taxon, mainly characterized by the 
generally green coloration of its abdomen and red lower coverts on its 
wings, covers populations located east from Araguaia-Tocantins, 
including ones in ilha de Marajó, which were before split in two different 
taxa, P. lepida lepida and P. l. coerulescens. Both taxa should be 
considered synonyms from now on. Historical nomenclature revision of 
the populations revealed, however, the necessity of some changes in 
accordance with the ICZN: the current name Pyrrhura lepida (Wagler, 
1832) should have its authorship corrected to Pyrrhura lepida (Kuhl, 
1820). However, the type-specimen of that name is a hybrid, invalidating 
the name and making Pyrrhura coerulescens Neumann, 1927, as the 
second oldest available name, the correct one. Even though the main 
contributors of the southern Amazon river define and isolate the valid 
taxa, there is a small hybridization area between P. anerythra e P. 
coerulescens near Portel/PA, located to the east of the mouth of the 
Tocantins river. Still, the hybridization doesn’t seem to compromise the 
characterization and differentiation of these two taxa. Morphometrical 
data were unable to distinguish between taxa due to juxtaposition of 
values and averages. Sexual dimorphism was also not detected. Jointly 
these three taxa form the hereby redefined perlata-coerulescens species 
complex. 
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Tabela 1: Lista dos espécimes da UTO 1 analisados. 
 

Museu Nº Tombo Sexo País Estado Localidade 
MZUSP 17886 M Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 17887 F Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 20384 M Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 20386 F Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 20387 F Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 20388 M Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 20389 F Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 20390 F Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 20392 F Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 20479 M Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 20520 F Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 20524 F Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 20924 F Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 20925 M Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 21134 M Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 21502 F Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 21755 M Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 21756 M Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 21775 M Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 
MZUSP 76744 M Brasil Amazonas Igarapé-Açú, margem direita do rio Abacaxis 
MZUSP 76745 F Brasil Amazonas Igarapé-Açú, margem direita do rio Abacaxis 
MZUSP 80505 F Brasil Amazonas Barreiro, rio Roosevelt 
MZUSP 84586 F Brasil Amazonas Com. São Benedito, Ramal Sauré 
MZUSP 84587 F Brasil Amazonas Com. São Benedito, Ramal Sauré 
MPEG 30935 M Brasil Amazonas Rio Aripuanã, margem esquerda, foz Rio Guariba (07o41'S;60o18'w) 
MNRJ 21718 F Brasil Amazonas Lago do Batista, rio Amazonas (sul) 
MNRJ 21719 M Brasil Amazonas Lago do Batista, rio Amazonas (sul) 
MNRJ 21720 F Brasil Amazonas Lago do Batista, rio Amazonas (sul) 
MNRJ 21721 F Brasil Amazonas Lago do Batista, rio Amazonas 
MPEG 6539 M Brasil Pará Rio Jamanxim, Santa Helena (05o13'S;56o17'W) 
MPEG 58410 M Brasil Pará Itaituba, PARNA, BR 230, km 64, margem esquerda Rio Tapajós 
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Museu Nº Tombo Sexo País Estado Localidade 
MPEG 58411 F Brasil Pará Itaituba, PARNA, BR 230, km 64, margem esquerda Rio Tapajós 

MZUSP 15956 F Brasil Pará Rio Arapiuns, Casa Nova 
MZUSP 61724 M Brasil Pará R. Tapajós (Oeste), Samaúma 

MCZ 173438 M Brasil Pará Boim 
USNM 370489 F Brasil Pará Rio Arapiuns, Casa Nova 
MPEG 39372 M Brasil Rondônia Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-paraná (9o44'S;61o53'W) 
MPEG 39373 M Brasil Rondônia Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-paraná (9o44'S;61o53'W) 
MPEG 39374 M Brasil Rondônia Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-paraná (9o44'S;61o53'W) 
MPEG 39375 M Brasil Rondônia Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-paraná (9o44'S;61o53'W) 
MPEG 39376 M Brasil Rondônia Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-paraná (9o44'S;61o53'W) 
MPEG 39377 M Brasil Rondônia Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-paraná (9o44'S;61o53'W) 
MPEG 39378 F Brasil Rondônia Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-paraná (9o44'S;61o53'W) 
MPEG 39379 F Brasil Rondônia Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-paraná (9o44'S;61o53'W) 
MPEG 39380 F Brasil Rondônia Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-paraná (9o44'S;61o53'W) 
MPEG 39381 F Brasil Rondônia Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-paraná (9o44'S;61o53'W) 
MPEG 39382 F Brasil Rondônia Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-paraná (9o44'S;61o53'W) 
MPEG 39383 F Brasil Rondônia Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-paraná (9o44'S;61o53'W) 
MPEG 39384 F Brasil Rondônia Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-paraná (9o44'S;61o53'W) 

MZUSP 65714 M Brasil Rondônia Cachoeira de Nazaré, Rio Ji-Paraná, CNEC 
MZUSP 65715 M Brasil Rondônia Cachoeira de Nazaré, Rio Ji-Paraná, CNEC 
MZUSP 75797 ND Brasil Rondônia Ariquemes 
MNRJ 3631 ND Brasil Rondônia Jamari 
ZSM 1909/690 M Brasil Rondônia Maruins no Rio Machados (rio Ji-Paraná), margem direita do rio Madeira 

MZUSP 82093 F Brasil Mato Grosso Estrada do Mutum, Apiacás 
MPEG 30934 M Brasil Mato Grosso Rio Aripuanã, margem direita, Cachoeira Dardanelos (10o25'S;59o27'W) 
MNRJ 3628 F Brasil Mato Grosso Rio Jaurú, Salto (Comissão Rondon) 
MNRJ 3629 M Brasil Mato Grosso Rio Jaurú, Salto (Comissão Rondon) 
MNRJ 3630 M Brasil Mato Grosso Rio Jaurú, Salto (Comissão Rondon) 

 



 

  

Tabela 2: Lista dos espécimes da UTO 2 analisados 
 

Museu Nº Tombo Sexo Sexo Estado Estado 
MZUSP 11973 F Brasil Pará Utinga 
MZUSP 12021 M Brasil Pará Utinga 
MZUSP 43984 M Brasil Pará Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília 
MZUSP 43985 M Brasil Pará Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília 
MZUSP 43986 M Brasil Pará Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília 
MZUSP 43987 M Brasil Pará Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília 
MZUSP 43988 F Brasil Pará Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília 
MZUSP 43989 F Brasil Pará Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília 
MZUSP 43990 M Brasil Pará Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília 
MZUSP 43991 M Brasil Pará Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília 
MZUSP 43992 M Brasil Pará Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília 
MZUSP 43993 M Brasil Pará Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília 
MZUSP 43994 M Brasil Pará Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília 
MZUSP 43995 F Brasil Pará Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília 
MZUSP 43996 F Brasil Pará Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília 
MZUSP 43997 M Brasil Pará Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília 
MZUSP 78250 F Brasil Pará Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília 
MPEG 2027 M Brasil Pará Ilha do Marajó, rio Macujubim 
MPEG 14448 M Brasil Pará Rodovia Belém-Brasília Km 75 
MPEG 15567 M Brasil Pará Rodovia Belém-Brasília km 92 
MPEG 22931 M Brasil Pará Tomé-Açu, Estrada Jamic km 43 
MPEG 22965 ND Brasil Pará Tomé-Açu, Estrada Jamic km 43 

MPEG 26072 F Brasil Pará Tomé-Açu, margem esquerda do Rio Acará-Mirim, Massaranduba 

MPEG 41608 F Brasil Pará Ilha do Marajó, Breves, rio Caruaca, Sítio Castanhal 

MPEG  2798 ND Brasil Pará Rio Moju  
MNRJ 3674 M Brasil Pará Santo Antonio do Prata 
MNRJ 3675 F Brasil Pará Conceição, rio Moju  
MNRJ  (ex-MF1489) M Brasil Pará Córrego Murutucum, rio Gurupi, Camiranga 
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Museu Nº Tombo Sexo Sexo Estado Estado 
MNRJ (ex-MF1488) M Brasil Pará Córrego Murutucum, rio Gurupi, Camiranga 
BMNH sem n˚ ND Brasil Pará Rio Capim 

ZMB 50184 F Brasil Pará Benevides (Estrada de Ferro de Bragança) 

ZSM 101081 F Brasil Pará Peixe-boi 
ZSM 101080 M Brasil Pará Peixe-boi 
NMW 40868 M Brasil Pará Reg. de Belém 
NMW 40869 M Brasil Pará Reg. de Belém 
NMW 40870 F Brasil Pará Reg. de Belém 
AMNH 430297 M Brasil Pará Baião: Pedral, rio Tocantins 
AMNH 474738 M Brasil Pará Igarapé-açu 
AMNH 474739 M Brasil Pará Igarapé-açu 
AMNH 474740 M Brasil Pará Prata, near Pará [Santo Antonio do Prata] 
AMNH 474741 M Brasil Pará Prata, near Pará [Santo Antonio do Prata] 
AMNH 474742 F Brasil Pará Prata, near Pará [Santo Antonio do Prata] 
AMNH 474743 ND Brasil Pará Prata, near Pará [Santo Antonio do Prata] 
AMNH 474744 ND Brasil Pará Benevides, near Pará 
AMNH 429120 M Brasil Pará Tapará, rio Xingu 
AMNH 430298 F Brasil Pará Baião: Pedral, rio Tocantins 
AMNH 429121 M Brasil Pará Tapará, rio Xingu 
AMNH 429122 F Brasil Pará Tapará, rio Xingu 
AMNH 429123 M Brasil Pará Vilarinho do Monte, Rio Xingu 

MZUSP 7147 M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
MZUSP 7148 M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
MZUSP 7149 F Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
MZUSP 7150 F Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
MPEG 2555 F Brasil Maranhão Guimarães 

MPEG 37556 M Brasil Maranhão Tuntum, Presidente Dutra BR 226 km 48, Fazenda Leão 

MPEG 37557 M Brasil Maranhão Tuntum, Presidente Dutra BR 226 km 48, Fazenda Leão 

MPEG 37813 M Brasil Maranhão Amarante, Serra da Conceição 
MPEG 37814 F Brasil Maranhão Amarante, Serra da Conceição 
MPEG 37815 M Brasil Maranhão Amarante, Serra da Conceição 
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Museu Nº Tombo Sexo Sexo Estado Estado 
MPEG 37816 M Brasil Maranhão Amarante, Serra da Conceição 

MPEG 38418 M Brasil Maranhão Açailândia, rio Itinga, BR 010 Km 21, Fazenda Cobrás 

MPEG 38419 M Brasil Maranhão Açailândia, rio Itinga, BR 010 Km 21, Fazenda Cobrás 

MPEG 40801 M Brasil Maranhão Amarante, Fazenda Centro 
MPEG 8311 M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
MPEG 8312 F Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
MNRJ 3672 F Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
MNRJ 3673 ND Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
MNRJ (ex-MF1579) M Brasil Maranhão Rio das Flores, afluente do rio Mearim, Pedreira 
AMNH 174594 M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
AMNH 474732 M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
AMNH 474733 M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
AMNH 474734 M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
AMNH 474735 F Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
AMNH 474736 F Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
AMNH 474737 F Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
RMNH 5652(1) M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
RMNH 5652(2) M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
RMNH 5652(3) M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
ZSM 1909/437 M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
ZSM 1909/439 F Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
ZSM 1909/438 M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
NMW 30928 M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 
NMW 30929 F Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 

 



 

  

Tabela 3: Lista dos espécimes da UTO 3 analisados. 
 

Museu Nº Tombo Sexo País Estado Localidade 

MPEG 28156 M Brasil Pará Rio Pracupi (margem direita do baixo Amazonas), Portel 

MPEG 48515 F Brasil Pará Santana do Araguaia, Fazenda Fartura 

MPEG 53703 F Brasil Pará Pinkaiti, Reserva Gorotire ou terra Indígena Kayapó (Reserva Indígena 
do Xingu) 

MZUSP 32062 F Brasil Pará Rio Pracupi (margem direita do baixo Amazonas), Portel 

MZUSP 32063 M Brasil Pará Rio Pracupi (margem direita do baixo Amazonas), Portel 

MZUSP 42216 M Brasil Pará Nilo Peçanha, Riosinho, afluente do Rio Xingu (leste) 
MZUSP 42217 M Brasil Pará Nilo Peçanha, Riosinho, afluente do Rio Xingu (leste) 
MZUSP 82488 F Brasil Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia 
MZUSP 82489 ND Brasil Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia 
MZUSP 82490 M Brasil Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia 
MZUSP 83757 F Brasil Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia 
MZUSP 83758 M Brasil Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia 
MZUSP 83759 F Brasil Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia 
MZUSP 83760 M Brasil Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia 
MZUSP 85376 F Brasil Pará Faz. Arataú, Mun. Novo Repartimento 
MZUSP 85377 M Brasil Pará Faz. Arataú, Mun. Novo Repartimento 

USNM 572505 M Brasil Pará Margem leste do rio Xingu, 52km a sudoeste de Altamira 

USNM 572506 M Brasil Pará Margem leste do rio Xingu, 52km a sudoeste de Altamira 

 



 

  

Tabela 4: Lista dos espécimes intermediários analisados. 
 

Museu Nº Tombo Sexo País Estado Localidade 

MPEG 28154 F Brasil Pará Rio Pracupi (margem direita do baixo Amazonas), Portel 

MPEG 28155 ND Brasil Pará Rio Pracupi (margem direita do baixo Amazonas), Portel 

MPEG 28157 ND Brasil Pará Rio Pracupi (margem direita do baixo Amazonas), Portel 

MPEG 28158 M Brasil Pará Rio Pracupi (margem direita do baixo Amazonas), Portel 

MPEG 61676 F Brasil Pará Portel, FLONA do Caxiuanã, Plot PPBIO 

AMNH 429124 M Brasil Pará Vilarinho do Monte, Rio Xingu 

ZMB 10135 ND Brasil Pará Sem procedência. (Espécime-tipo de Sittace lepida Wagler) 

 



 

  

Tabela 5: Tabela dos espécimes considerados intermediários e seus 
respectivos estados referentes aos caracteres C11 e C13. 
 
 

Espécime Caráter C11 Caráter C13 UTO 
 estado 1 estado 1 1 
 estado 3 estado 1 2 
 estado 2 estado 3 3 

MPEG 28154 estado 2 estado 2 ? 
MPEG 28155 estado 2 estado 2 ? 
MPEG 28157 estado 2 estado 2 ? 
MPEG 28158 estado 2 estado 2 ? 
MPEG 61676 estado 2 estado 1 ? 

AMNH 429124  estado 2 estado 1 ? 
 



 

  

Tabela 6: Resultados da estatística descritiva dos caracteres morfométricos. De cada UTO são apresentados os valores em 
milímetros (mm) para toda a amostra e para machos e fêmeas separadamente. 
 

  UTO 1 UTO 2 UTO 3 
  Todos Machos Fêmeas Todos Machos Fêmeas Todos Machos Fêmeas 

C
om

p.
 

A
sa

 
Méd. 133,78 134,27 133,13 123,21 123,60 121,60 126,63 127,38 125,86 

Desv.Pad. 3,01 2,86 3,15 4,47 4,26 4,50 4,29 5,07 3,80 
Var. 8,89 7,89 9,50 19,54 17,57 18,91 17,23 22,48 12,41 
Máx. 139,00 139,00 139,00 132,00 130,00 129,00 134,00 134,00 131,00 
Mín. 127,00 127,00 128,00 114,00 114,00 114,00 120,00 123,00 120,00 

n 50,00 26,00 23,00 48,00 30,00 15,00 16,00 8,00 7,00 

C
om

p.
 

C
au

da
 

Méd. 107,86 107,54 107,54 115,17 116,23 113,75 114,22 113,67 115,80 
Desv.Pad. 4,56 4,50 4,52 6,12 6,77 5,87 6,30 3,06 7,85 

Var. 20,05 18,71 18,86 35,88 42,33 30,19 35,28 6,22 49,36 
Máx. 117,00 115,00 117,00 129,00 129,00 120,00 125,00 117,00 125,00 
Mín. 100,00 100,00 101,00 104,00 104,00 105,00 105,00 111,00 105,00 

n 28,00 13,00 13,00 23,00 13,00 8,00 9,00 3,00 5,00 

C
om

p.
 

C
úl

m
en

 Méd. 17,40 17,52 17,20 15,77 15,78 15,66 16,36 16,78 16,06 
Desv.Pad. 0,67 0,75 0,49 0,66 0,67 0,68 0,66 0,69 0,48 

Var. 0,44 0,55 0,23 0,42 0,44 0,43 0,41 0,40 0,19 
Máx. 18,80 18,80 18,00 17,00 17,00 16,90 17,50 17,50 17,00 
Mín. 16,10 16,10 16,40 14,20 14,20 14,90 15,40 15,80 15,40 

n 47,00 26,00 20,00 48,00 30,00 15,00 14,00 6,00 7,00 

La
rg

ur
a 

B
ic

o 

Méd. 10,65 10,66 10,64 9,95 9,93 9,97 10,21 10,29 10,13 
Desv.Pad. 0,44 0,40 0,51 0,59 0,58 0,62 0,43 0,50 0,42 

Var. 0,19 0,15 0,25 0,34 0,33 0,36 0,18 0,22 0,15 
Máx. 11,68 11,30 11,68 11,30 10,90 11,30 11,20 11,20 10,70 
Mín. 9,80 9,80 9,90 8,20 8,20 9,10 9,50 9,80 9,50 

n 49,00 26,00 22,00 48,00 30,00 15,00 15,00 7,00 7,00 

Ta
rs

om
et

. Méd. 14,97 14,98 15,05 13,38 13,39 13,23 13,83 13,86 13,73 
Desv.Pad. 1,43 1,26 1,63 1,28 1,32 1,33 1,00 0,97 1,21 

Var. 2,01 1,53 2,51 1,61 1,67 1,63 0,94 0,82 1,21 
Máx. 17,00 17,00 16,80 16,39 16,39 15,29 15,90 15,50 15,90 
Mín. 11,60 12,10 11,60 9,20 9,20 11,20 12,00 12,00 12,40 

n 47,00 26,00 20,00 46,00 29,00 14,00 15,00 8,00 6,00 
 
Legenda: Méd.: média; Desv.Pad.: desvio padrão; Var.: variância; Mín.: valores mínimos; Máx.: valores máximos; n: número de 
exemplares analisados.



 

  

 
Tabela 7: Resultados da análise estatística descritiva dos caracteres 
morfométricos obtidos para os indivíduos juvenis em milímetros (mm). Os 
espécimes juveni são todos fêmeas e pertencentem a UTO 1. 
 
 

Caráter  UTO 1 
 Fêmeas 

C
om

p.
A

sa
  Méd. 133,20 

Desv.Pad. 1,30 
Var. 1,36 
Máx. 134,00 
Min. 131,00 

n 5,00 

C
om

p.
 

C
au

da
  

Méd. 104,20 
Desv.Pad. 5,59 

Var. 24,96 
Máx. 110,00 
Mín. 98,00 

n 5,00 

C
om

p.
 

C
úl

m
en

  

Méd. 16,71 
Desv.Pad. 1,06 

Var. 0,90 
Máx. 17,76 
Mín. 15,00 

n 5,00 

La
rg

ur
a 

B
ic

o 
 

Méd. 10,60 
Desv.Pad. 0,59 

Var. 0,27 
Máx. 11,42 
Mín. 10,00 

n 5,00 

Ta
rs

om
et

. Méd. 15,52 
Desv.Pad. 0,13 

Var. 0,01 
Máx. 15,62 
Mín. 15,30 

n 5,00 
 
Legenda: Méd.: média; Desv.Pad.: desvio padrão; Var.: variância; Máx.: 
valores máximos; Mín.: valores mínimos; n: número de exemplares analisados. 

 
 



 

  

Tabela 8: Resultado da verificação de dimorfismo sexual morfométrico para as 
três UTOs com nível de significância de 95% (α=0,05): Teste-t de Student 
(duas caudas) aplicado para os caracteres com distribuição normal de dados e 
Mann-Whitney para aqueles com distribuição não-normal. 
 
 

 Caráter Teste – t (duas caudas) Mann-Whitney 
  t gl p U p 

U
TO

 1
 Comp.Asa     230,5 0,166 

Comp.Cauda  0,007 24 0,995   
Comp.Culmen  1,637 44 0,109   

Larg.Bico  0,098 46 0,922   
Tarsometatarso     236,5 0,602 

U
TO

 2
 Comp.Asa  1,456 43 0,153   

Comp.Cauda  0,855 19 0,403   
Comp.Culmen     187,5 0,366 

Larg.Bico  -0,207 43 0,837   
Tarsometatarso  0,382 41 0,705   

U
TO

 3
 Comp.Asa 0,647 13 0,529   

Comp.Cauda  -0,439 6 0,676   
Comp.Culmen  2,237 11 0,047*   

Larg.Bico  0,639 12 0,535   
Tarsometatarso  -0,196 14 0,847   

Legenda: * = p<α, há dimorfismo sexual; gl: grau de liberdade.  
 . 



 

  

Tabela 9: Resultado do teste paramétrico de comparação de médias (One-Way 
ANOVA) dos caracteres com distribuição normal, entre as diferentes UTOs, 
para um nível de significância de 95% (α=0,05). 

 

Caráter One-Way ANOVA  

Comp.Cauda  F=12,507 gl=2 p=0,000 

p<α: há diferença 

 F=23,098 gl=2 p=0,000 

Larg.Bico  p<α: há diferença 

Legenda: gl: grau de liberdade. 

 

 

 

 

Tabela 10: Resultado do Teste Tukey HSD (post hoc da ANOVA) para localizar 
as diferenças dentre as UTOs com nível de significância de 95% (α=0,05).  

 

Caráter Tukey HSD 
  UTO 2 UTO 3 

Comp.Cauda  

UTO 1 p=0,000 p=0,010 

UTO 2  p=0,898 

(UTO 1 ≠ UTO 2 = UTO 3) 

  UTO 2 UTO 3 

Larg.Bico  

UTO 1 p=0,000 p=0,011 

UTO 2  p=0,207 

(UTO 1 ≠ UTO 2 = UTO 3) 



 

  

Tabela 11: Resultado do teste não-paramétrico de comparação de medianas 
(Teste de Kruskall-Wallis) entre as UTOs, dos caracteres que não 
apresentaram distribuição normal com nível de significância de 95% (α=0,05).  

 

Caráter Kruskal-Wallis 

Comp.Asa  (H)=73,626 gl=2 p=0,000 

p<α: há diferença 

 (H)=66,051 gl=2 p=0,000 

Comp.Cúlmen p<α: há diferença 

 (H)=27,441 gl=2 p=0.000 

Tarsometatarso  p<α: há diferença 

Legenda: gl: grau de liberdade. 



 

  

Tabela 12: Resultado do teste Mann-Whitney para localizar as diferenças 
dentre as UTOs para o nível de significância corrigido de 83% (α=0,017). 

 

 

 Caráter Teste de Mann-Whitney 

C
om

pr
im

en
to

 d
e 

as
a 

 UTO 1 x UTO 2 
U=54,500 p=0,000 

p≤α: há diferença 

UTO 2 x UTO 3 U=231,000 p=0,017 

 p≤α: há diferença 

UTO 1 x UTO 3 U=76,000 p=0,000 

 p≤α: há diferença 

(UTO 1 ≠ UTO 2 ≠ UTO 3) 

C
om

pr
im

en
to

 d
e 

C
úl

m
en

 
ex

po
st

o 

UTO 1 x UTO 2 U=71,500 p=0,000 

 p≤α: há diferença 

UTO 2 x UTO 3 U=191,000 p=0,014 

 p≤α: há diferença 

UTO 1 x UTO 3 U=96,000 p=0,000 

 p≤α: há diferença 

(UTO 1 ≠ UTO 2 ≠ UTO 3) 

C
om

pr
im

en
to

 d
e 

Ta
rs

om
et

at
ar

so
  

UTO 1 x UTO 2 U=424,500 p=0,000 

 p≤α: há diferença 

UTO 2 x UTO 3 U=285,000 p=0,315 

 p>α: NÃO há diferença 

UTO 1 x UTO 3 U=174,500 p=0,003 

 p≤α: há diferença 

(UTO 1 ≠ UTO 2 = UTO 3) 



 

  

Tabela 13: Relações entre as UTOs de acordo com os testes de comparação 
de médias (One-Way ANOVA) e medianas (Kruskal-Wallis) para cara caráter 
analisado. Valores referentes às médias de cada UTO são apresentados em 
milímetros (mm).  

 

Caráter Relação entre as UTOs 

Comp.Asa  
UTO 1 ≠ UTO 2 ≠ UTO 3 

133,78 > 123,21 < 126,00 

Comp.Cauda  UTO 1 ≠ UTO 2 = UTO 3 

107,86 < 115,17 = 114,93 

Comp.Culmen  UTO 1 ≠ UTO 2 ≠ UTO 3 

17,40 > 15,77 < 16,29 

Larg.Bico  
UTO 1 ≠ UTO 2 = UTO 3 

10,65 > 9,95 = 10,10 

Tarsometatarso  UTO 1 ≠ UTO 2 = UTO 3 

14,97 > 13,38 = 13,52 

 

 

 

Tabela 14: Valores dos componentes principais obtidos para cada variável 
entre as três UTOs. 
 

  1 2 
Comprimento de asa esquerda 0,863 0,173 
Comprimento de cúlmen exposto 0,833 0,048 
Largura de bico 0,820 -0,091 
Comprimento de tarsometatarso 0,637 0,494 
Comprimento de cauda -0,614 0,698 



 

  

 
Tabela 15: Resumo da atribuição de nomes para cada uma das UTOs.   

 
 Nome atual Nome proposto 

UTO 1 Pyrrhura perlata (Spix 1824) Pyrrhura perlata (Spix 1824) 

UTO 2 

Pyrrhura lepida (Wagler 1932) 
Pyrrhura coerulescens  

(Neumann, 1927) 
Pyrrhura lepida lepida (Neumann 1927) 

Pyrrhura lepida coerulescens (Neumann 1927) 

UTO 3 Pyrrhura lepida anerythra (Neumann 1927) Pyrrhura anerythra (Neumann 1927) 

 

 

 

 

Tabela 16: Trabalhos de campo realizados entre os anos de 2008 e 2010. 
 
Datas Localidade ou região amostrada 
iv.2008 e ix. 2008 Faz. Itabaiana, Açailândia, Maranhão 
05 a 18.xii.2008 Porto de Moz, Pará 
18 a 28.i.2009 
31.viii a 12.ix.2009  
09 a 21.ii.2010 
30.viii a 12.ix.2010 

Santana do Araguaia, Pará 

01 e 02.xi.2009 Araguacema, Tocantins 
04 a 14.xi.2009 Trecho da BR230 de Imperatriz/MA à Marabá/PA  
 



 

  

Apêndice B  
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Apêndice B: Listagem completa do material analisado.  
 

Museu N Tombo Sexo País Estado Localidade Data Coletor 

MPEG 30935 M Brasil Amazonas 
Rio Aripuanã, margem esquerda, foz Rio 

Guariba (07o41'S;60o18'w) 29.x.1975 F. Novaes & M. Moreira 
MNRJ 21718 F Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 9.viii.1937 A.M. Olalla 
MNRJ 21719 M Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 19.vii.1937 A.M. Olalla 
MNRJ 21720 F Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 4.vi.1937 A.M. Olalla 
MNRJ 21721* F Brasil Amazonas R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 13.viii.1937 A.M. Olalla 

MZUSP 17886 M Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 10.v.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 17887 F Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 25.v.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 20384 M Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 13.iii.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 20386* F Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 21.vii.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 20387* F Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 26.v.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 20388 M Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 15.iii.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 20389 F Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 20.ii.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 20390* F Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 25.v.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 20392* F Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 19.vii.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 20479 M Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 29.iii.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 20520 F Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 29.vi.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 20524 F Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 25.v.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 20924 F Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 29.iii.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 20925 M Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 25.v.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 21134 M Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 11.v.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 21502 F Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 19.ii.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 21755 M Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 12.iv.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 21756 M Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 5.vii.1937 A. M. Olalla  
MZUSP 21775 M Brasil  Amazonas  R. Amazonas (Sul), Lago do Baptista 14.v.1937 A. M. Olalla  

MZUSP 76744 M Brasil Amazonas  
Igarapé-Açú, margem direita do rio 

Abacaxis 8.i.2007 L. F. Silveira & F. Schunck 

MZUSP 76745 F Brasil Amazonas  
Igarapé-Açú, margem direita do rio 

Abacaxis 8.i.2007 L. F. Silveira & F. Schunck 
MZUSP 80505 F Brasil Amazonas  Barreiro, rio Roosevelt 30.ix.2008 L.F.Silveira e V.Q.Piacentini 
MZUSP 84586 F Brasil Amazonas  Com. São Benedito, Ramal Sauré 18.vii.2008 F.Schunck e B.Whitney 
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Museu N Tombo Sexo País Estado Localidade Data Coletor 
MZUSP 84587 F Brasil Amazonas  Com. São Benedito, Ramal Sauré 18.vii.2008 F.Schunck e B.Whitney 

MPEG 6539 M Brasil Pará 
Rio Jamanxim, Santa Helena 

(05o13'S;56o17'W) 5.xii.1908 E. Snethlage & J. Alves 

MPEG 58410 M Brasil Pará 
Itaituba, PARNA, BR 230, km 64, 
margem esquerda Rio Tapajós 24.x.2005 Expedição Sapopema 

MPEG 58411 F Brasil Pará 
Itaituba, PARNA, BR 230, km 64, 
margem esquerda Rio Tapajós 24.x.2005 Expedição Sapopema 

ZSM 1909/690 M Brasil Amazonas 

Maruins no Rio Machados, acima das 
corredeiras, margem direita do rio 

Madeira 27.vi.1908 Exp.W.Hoffmanns 
NMW 40871 M Brasil Amazonas Borba, rio Madeira 6.xii.1829 Natterer 
NMW  40872 M Brasil Amazonas Borba, rio Madeira 6.xii.1829 Natterer 
NMW 40873 F Brasil Amazonas Borba, rio Madeira 9.xii.1829 Natterer 
RMNH 88099** F Brasil Amazonas Borba, rio Madeira 9.xii.1829 Natterer 
BMNH  1890.6.1.94** ND Brasil Amazonas Borba, rio Madeira 6.xii.1829 Natterer 
USNM 370489 F Brasil Pará Rio Arapiuns, Casa Nova 20.vii.1934 A.M.Olalla 

MPEG 28154 F Brasil Pará Rio Pracupi (margem direita do baixo 
Amazonas), Portel 1.iii.1939 Lasso 

MPEG 28155 ND Brasil Pará Rio Pracupi (margem direita do baixo 
Amazonas), Portel 1.iii.1939 Lasso 

MPEG 28156 M Brasil Pará Rio Pracupi (margem direita do baixo 
Amazonas), Portel 22.ii.1939 Lasso 

MPEG 28157 ND Brasil Pará Rio Pracupi (margem direita do baixo 
Amazonas), Portel 20.ii.1939 Lasso 

MPEG 28158 M Brasil Pará Rio Pracupi (margem direita do baixo 
Amazonas), Portel 1.iii.1939 Lasso 

MPEG 48515 F Brasil Pará Santana do Araguaia, Fazenda Fartura 20.vi.1992 D. C. Oren, D. C. Neto, N. S. Brigida 

MPEG 53703 F Brasil Pará 
Pinkaiti, Reserva Gorotire ou terra 

Indígena Kayapó (Reserva Indígena do 
Xingu) 

3.i.1997 D. C. Oren 

MPEG 61676 F Brasil Pará 
Portel, FLONA do Caxiuanã, Plot PPBIO 

(01o57'S;51o36'W) 23.i.2007 
A. Aleixo, J. Bates, J. Weckstein, 

Maya, E. Rodrigues, J. N. S. Brígida 

MZUSP 32062 F Brasil Pará 
Rio Pracupi (margem direita do baixo 

Amazonas), Portel 12.ii.1939 Lasso 



 

 157 

Museu N Tombo Sexo País Estado Localidade Data Coletor 

MZUSP 32063 M Brasil Pará 
Rio Pracupi (margem direita do baixo 

Amazonas), Portel i a iii.1939 Lasso 

MZUSP 42216 M Brasil Pará 
Nilo Peçanha, Riosinho, afluente do Rio 

Xingu (leste) 16.ix.1957 José Hidasi 

MZUSP 42217 M Brasil Pará 
Nilo Peçanha, Riosinho, afluente do Rio 

Xingu (leste) 14.ix.1957 José Hidasi 

MZUSP 82488 F Brasil Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia 21.i.2009 

L.F.Silveira, V.Q.Piacentini, M. 
Somenzari, L. Novaes, R. 

Marcondes 

MZUSP 82489 ND Brasil Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia 21.i.2009 

L.F.Silveira, V.Q.Piacentini, M. 
Somenzari, L. Novaes, R. 

Marcondes 

MZUSP 82490 M Brasil Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia 21.i.2009 

L.F.Silveira, V.Q.Piacentini, M. 
Somenzari, L. Novaes, R. 

Marcondes 

MZUSP 83757 F Brasil Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia 07.ix.2009 

L.F.Silveira, M.Somenzari, 
M.A.Rego, V.Cavarzere, G.C.Del 

Rio 

MZUSP 83758 M Brasil Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia 07.ix.2009 

L.F.Silveira, M.Somenzari, 
M.A.Rego, V.Cavarzere, G.C.Del 

Rio 

MZUSP 83759 F Brasil Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia 08.ix.2009 

L.F.Silveira, M.Somenzari, 
M.A.Rego, V.Cavarzere, G.C.Del 

Rio 

MZUSP 83760 M Brasil Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia 08.ix.2009 

L.F.Silveira, M.Somenzari, 
M.A.Rego, V.Cavarzere, G.C.Del 

Rio 

MZUSP 85376 F Brasil Pará Faz. Arataú, Mun. Novo Repartimento 12.xi.2009 
V.Q Piacentini, M. Somenzari e 

E.M.Costa Lima 

MZUSP 85377 M Brasil Pará Faz. Arataú, Mun. Novo Repartimento 12.xi.2009 
V.Q Piacentini, M. Somenzari e 

E.M.Costa Lima 

USNM 572505 M Brasil Pará 
Margem leste do rio Xingu, 52km a 

sudoeste de Altamira 17.ix.1986 Graves 

USNM 572506 M Brasil Pará 
Margem leste do rio Xingu, 52km a 

sudoeste de Altamira 13.ix.1986 Graves 
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Museu N Tombo Sexo País Estado Localidade Data Coletor 
AMNH 429120 M Brasil Pará Tapará, rio Xingu 23(?).viii.1931 A.M.Olalla 
AMNH 430298 F Brasil Pará Baião: Pedral, rio Tocantins 19.xii.1931 A.M.Olalla 
AMNH 429121 M Brasil Pará Tapará, rio Xingu 23.viii.1931 A.M.Olalla 
AMNH 429122 F Brasil Pará Tapará, rio Xingu 23.viii.1931 A.M.Olalla 
AMNH 429123 M Brasil Pará Vilarinho do Monte, Rio Xingu ix.1931 A.M.Olalla 
AMNH 429124 M Brasil Pará Vilarinho do Monte, Rio Xingu 23(?).ix.1931 A.M.Olalla 
AMNH 430297 M Brasil Pará Baião: Pedral, rio Tocantins 15.x.1931 A.M.Olalla 
AMNH 474738 M Brasil Pará Igarapé-açu 22.iv.1904 A. Robert 
AMNH 474739 M Brasil Pará Igarapé-açu ND A. Robert 

AMNH 474740 M Brasil Pará 
Prata, near Pará [Santo Antonio do 

Prata] 9.xii.1905 W. Hoffmanns 

AMNH 474741 M Brasil Pará 
Prata, near Pará [Santo Antonio do 

Prata] 9.xii.1905 W. Hoffmanns 

AMNH 474742 F Brasil Pará 
Prata, near Pará [Santo Antonio do 

Prata] 13.xii.1905 W. Hoffmanns 

AMNH 474743 ND Brasil Pará 
Prata, near Pará [Santo Antonio do 

Prata] 7.xii.1905 W. Hoffmanns 
AMNH 474744 ND Brasil Pará Benevides, near Pará ND J.B. Stearr 
BMNH s/ n˚ ND Brasil Pará Rio Capim 1884 Wallace 
MNRJ 3674 M Brasil Pará Santo Antonio do Prata 12.viii.1915 Snethlage 
MNRJ 3675 F Brasil Pará Conceição, rio Moju  21.xii.1915 F. Lima 

MNRJ  (ex-MF1489) M Brasil Pará 
Córrego Murutucum, rio Gurupi, 

Camiranga 28.x.1955 Aguirre 

MNRJ (ex-MF1488) M Brasil Pará 
Córrego Murutucum, rio Gurupi, 

Camiranga 28.x.1955 Aguirre 
MPEG 2027 M Brasil Pará Ilha do Marajó, rio Macujubim 29.viii.1901 Hagmann, G. 
MPEG 14448 M Brasil Pará Rodovia Belém-Brasília Km 75 23.ii.1959 Hidasi, J. 
MPEG 15567 M Brasil Pará Rodovia Belém-Brasília km 92 16.v.1959 Hidasi, J. 
MPEG 22931 M Brasil Pará Tomé-Açu, Estrada Jamic km 43 18.xii.1964 Moreira, M. 

MPEG 22965 ND Brasil Pará Tomé-Açu, Estrada Jamic km 43 17.xii.1964 Moreira, M. 

MPEG 26072 F Brasil Pará Tomé-Açu, margem esquerda do Rio 
Acará-Mirim, Massaranduba (2oS 42oW) 26.ix.1965 Novaes, F. 
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Museu N Tombo Sexo País Estado Localidade Data Coletor 

MPEG 41608 F Brasil Pará Ilha do Marajó, Breves, rio Caruaca, 
Sítio Castanhal 25.ii.1988 M. S. Brigida, J. A. Queiroz, O. 

Filho, S. Silva 

MPEG  2798 ND Brasil Pará Rio Moju  5.viii.1903 M. Baena  
MZUSP 11973 F Brasil Pará Utinga 21.vii.1923 F. Lima 
MZUSP 12021 M Brasil Pará Utinga 25..i.1924 F. Lima 

MZUSP 43984 M Brasil Pará 
Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-

Brasília 2.ix.1959 E.Dente & D. Seraglia 

MZUSP 43985 M Brasil Pará 
Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-

Brasília 04.ix.1959 E.Dente & D. Seraglia 

MZUSP 43986 M Brasil Pará 
Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-

Brasília 04.ix.1959 E.Dente & D. Seraglia 

MZUSP 43987 M Brasil Pará 
Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-

Brasília 04.ix.1959 E.Dente & D. Seraglia 

MZUSP 43988 F Brasil Pará 
Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-

Brasília 04.ix.1959 E.Dente & D. Seraglia 

MZUSP 43989 F Brasil Pará 
Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-

Brasília 04.ix.1959 E.Dente & D. Seraglia 

MZUSP 43990 M Brasil Pará 
Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-

Brasília 09.ix.1959 E.Dente & D. Seraglia 

MZUSP 43991 M Brasil Pará 
Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-

Brasília 09.ix.1959 E.Dente & D. Seraglia 

MZUSP 43992 M Brasil Pará 
Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-

Brasília 10.ix.1959 E.Dente & D. Seraglia 

MZUSP 43993 M Brasil Pará 
Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-

Brasília 11.ix.1959 E.Dente & D. Seraglia 

MZUSP 43994 M Brasil Pará 
Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-

Brasília 08.ix.1959 E.Dente & D. Seraglia 

MZUSP 43995 F Brasil Pará 
Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-

Brasília 08.ix.1959 E.Dente & D. Seraglia 

MZUSP 43996 F Brasil Pará 
Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-

Brasília 09.ix.1959 E.Dente & D. Seraglia 

MZUSP 43997 M Brasil Pará 
Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-

Brasília 10.ix.1959 E.Dente & D. Seraglia 
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Museu N Tombo Sexo País Estado Localidade Data Coletor 

MZUSP 78250 F Brasil Pará 
Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-

Brasília 9.x.1959 E.Dente & D. Seraglia 

ZMB 50184 F Brasil Pará Benevides (Estrada de Ferro de 
Bragança) 29.vii.1911 F. Lima 

ZSM 101081 F Brasil Pará Peixe-boi 6.vi.1910 L. Müller 
ZSM 101080 M Brasil Pará Peixe-boi 10.iv.1910 L. Müller 
NMW 40868 M Brasil Pará Reg. de Belém xii.1834 Natterer 
NMW 40869 M Brasil Pará Reg. de Belém 28.xi.1834 Natterer 
NMW 40870 F Brasil Pará Reg. de Belém 28.xi.1834 Natterer 

 ZMB 50183** M Brasil Pará Arumatra, rio Tocantins (margem 
esquerda) - [Arumateua] 9.x.1912 F. Lima 

 ZMB 31.1934** M Brasil Pará Arumatra, rio Tocantins (margem 
esquerda) - [Arumateua] 17.x.1912 F. Lima 

ZSM  B19** M Brasil Pará Rio Amazonas   Spix 
ZSM B21** F Brasil Pará Rio Amazonas   Spix 
 ZMB 10135** ND Brasil Pará      Sieber 

MZUSP 15956 F Brasil  Pará  Rio Arapiuns, Casa Nova 7.vii.1934 A. M. Olalla  
MZUSP 61724 M Brasil  Pará  R. Tapajós (Oeste), Samaúma 28.vi.1966 A. M. Olalla  

MPEG 39372 M Brasil Rondônia 
Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-

paraná (9o44'S;61o53'W) 26.x.1986 T. Schulenberg 

MPEG 39373 M Brasil Rondônia 
Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-

paraná (9o44'S;61o53'W) 1.xi.1986 D. F. Stotz 

MPEG 39374 M Brasil Rondônia 
Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-

paraná (9o44'S;61o53'W) 9.xi.1986 D. F. Stotz 

MPEG 39375 M Brasil Rondônia 
Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-

paraná (9o44'S;61o53'W) 9.xi.1986 A. T. Peterson 

MPEG 39376 M Brasil Rondônia 
Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-

paraná (9o44'S;61o53'W) 9.xi.1986 D. F. Stotz 

MPEG 39377 M Brasil Rondônia 
Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-

paraná (9o44'S;61o53'W) 14.xi.1986 S. Lanyon 

MPEG 39378 F Brasil Rondônia 
Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-

paraná (9o44'S;61o53'W) 14.xi.1986 S. Lanyon 

MPEG 39379 F Brasil Rondônia 
Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-

paraná (9o44'S;61o53'W) 9.xi.1986 A. T. Peterson 
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Museu N Tombo Sexo País Estado Localidade Data Coletor 

MPEG 39380 F Brasil Rondônia 
Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-

paraná (9o44'S;61o53'W) 9.xi.1986 D. F. Stotz 

MPEG 39381 F Brasil Rondônia 
Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-

paraná (9o44'S;61o53'W) 8.xi.1986 D. F. Stotz 

MPEG 39382 F Brasil Rondônia 
Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-

paraná (9o44'S;61o53'W) 1.xi.1986 D. F. Stotz 

MPEG 39383 F Brasil Rondônia 
Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-

paraná (9o44'S;61o53'W) 28.x.1986 D. F. Stotz 

MPEG 39384 F Brasil Rondônia 
Cachoeira Nazaré, west bank Rio Ji-

paraná (9o44'S;61o53'W) 20.x.1986 D. F. Stotz 
MNRJ 3631   Brasil Rondônia Jamari 23.vii.1914 E. Stolle 

MZUSP 65714 M Brasil  Rondônia  
Cachoeira de Nazaré, Rio Ji-Paraná, 

CNEC  31.x.1986 José Leopoldo da Silva Filho  

MZUSP 65715 M Brasil  Rondônia  
Cachoeira de Nazaré, Rio Ji-Paraná, 

CNEC  31.x.1986 José Leopoldo da Silva Filho  
MZUSP 75797 ND Brasil  Rondônia  Ariquemes 15.iv.1992 M. G. Ferreira Santos  
AMNH 174594 M Brasil Maranhão Miritiba 17.v.1907 Schwanda 
AMNH 474732 M Brasil Maranhão Miritiba 12.xii.1907 Schwanda 
AMNH 474733 M Brasil Maranhão Miritiba 15.xii.1907 Schwanda 
AMNH 474734 M Brasil Maranhão Miritiba 19.xii.1907 Schwanda 
AMNH 474735 F Brasil Maranhão Miritiba 15.xii.1907 Schwanda 
AMNH 474736 F Brasil Maranhão Miritiba 2.x.1907 Schwanda 
AMNH 474737 F Brasil Maranhão Miritiba 12.xii.1907 Schwanda 
MNRJ 3672 F Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 4.viii.1914 Schwanda 
MNRJ 3673 ND Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos)   Schwanda 

MNRJ (ex-MF1579) M Brasil Maranhão 
Rio das Flores, afluente do rio Mearim, 

Pedreira 30.x.1956 Aguirre 
MPEG 2555 F Brasil Maranhão Guimarães 11.xi.1902 J. Sá 
MPEG 8311 M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 12.xii.1910 Schwanda 
MPEG 8312 F Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 12.xii.1910 Schwanda 

MPEG 37556 M Brasil Maranhão Tuntum, Presidente Dutra BR 226 km 
48, Fazenda Leão 9.xii.1985 M. S. Brigida, Rosemiro, J. M. Rosa 

MPEG 37557 M Brasil Maranhão Tuntum, Presidente Dutra BR 226 km 
48, Fazenda Leão 5.xii.1985 M. S. Brigida, Rosemiro, J. M. Rosa 



 

 162 

Museu N Tombo Sexo País Estado Localidade Data Coletor 
MPEG 37813 M Brasil Maranhão Amarante, Serra da Conceição 12.iv.1986 M. S. Brigida, Rosemiro, J. M. Rosa 
MPEG 37814 F Brasil Maranhão Amarante, Serra da Conceição 12.iv.1986 M. S. Brigida, Rosemiro, J. M. Rosa 
MPEG 37815 M Brasil Maranhão Amarante, Serra da Conceição 19.iv.1986 M. S. Brigida, Rosemiro, J. M. Rosa 
MPEG 37816 M Brasil Maranhão Amarante, Serra da Conceição 20.iv.1986 M. S. Brigida, Rosemiro, J. M. Rosa 

MPEG 38418 M Brasil Maranhão Açailândia, rio Itinga, BR 010 Km 21, 
Fazenda Cobrás 22.viii.1986 M. S. Brigida, Rosemiro, J. M. Rosa 

MPEG 38419 M Brasil Maranhão Açailândia, rio Itinga, BR 010 Km 21, 
Fazenda Cobrás 22.viii.1986 M. S. Brigida, Rosemiro, J. M. Rosa 

MPEG 40801 M Brasil Maranhão Amarante, Fazenda Centro 28.x.1987 J. M. Rosa, J. A. Queiroz, Rosemiro, 
S. Silva 

MZUSP 7147 M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 23.xii.1907 Schwanda 
MZUSP 7148 M Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 06.v.1907 Schwanda 
MZUSP 7149 F Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 21.i.1908 Schwanda 
MZUSP 7150 F Brasil Maranhão Miritiba (Humberto de Campos) 17.v.1907 Schwanda 
RMNH 5652(1) M Brasil Maranhão Miritiba 19.ix.1907 Schwanda 
RMNH 5652(2) M Brasil Maranhão Miritiba 24.ix.1907 Schwanda 
RMNH 5652(3) M Brasil Maranhão Miritiba 1.xii.1907 Schwanda 
ZSM 1909/437 M Brasil Maranhão Miritiba 9.ix.1907 Schwanda 
ZSM 1909/439 F Brasil Maranhão Miritiba 15.ix.1907 Schwanda 
ZSM 1909/438 M Brasil Maranhão Miritiba 6.v.1907 Schwanda 
NMW 30928 M Brasil Maranhão Miritiba 21.ix.1907 Schwanda 
NMW 30929 F Brasil Maranhão Miritiba 8.xii.1908 Schwanda 

MPEG 30934 M Brasil 
Mato 

Grosso 
Rio Aripuanã, margem direita, Cachoeira 

Dardanelos (10o25'S;59o27'W) 17.x.1975 F. Novaes & M. Moreira 

MZUSP 82093 F Brasil 
Mato 

Grosso Estrada do Mutum, Apiacás 24.ii.1997   

MNRJ 3629 M Brasil 
Mato 

Grosso Rio Jaurú, Salto (Comissão Rondon) 12.xii.1908 A.M. Ribeiro 

MNRJ 3630 M Brasil 
Mato 

Grosso Rio Jaurú, Salto (Comissão Rondon) 12.xii.1908 A.M. Ribeiro 
Legenda: * indivíduos identificados como juvenis pelo padrão de coloração da plumagem; ** espécimes-tipo analisados; MZUSP: Museu de Zoologia da Universidade de São 
Paulo, MPEG: Museu Paraense Emílio Goeldi, MNRJ: Museu Nacional do Rio de Janeiro, ZSM: Zoologische Staatssammlung München, Munique, AMNH: American Museum 
of Natural History, Nova Iorque, USNM: National Museum of Natural History, Washington, BMNH: British Museum of Natural History, Tring, ZMB: Zoologisches Museum 
Berlim, NMW: Naturhistorisches Museum, Viena , RNH: Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden. 



 

  

Apêndice C  
 



 

  

Apêndice C: Lista geral das localidades de ocorrência do complexo em 
estudo 

 
*localidades provenientes de dados de pesquisadores de campo ou literatura; 

**localidades provenientes de espécimes de museu  
 
 

Legenda:  AG: Arthur Grosset; AW: Andrew Whittaker; BMW: Bret M. Whitney; CCG: Carlos Candia-
Gallardo; CEP: Carlos Eduardo Portes; CM: Curtis Maranz; FO: Fabio Olmos; FS et al.: Fabio Schunck, 
Marco Antonio Rêgo e Bret M. Whitney; GRRB: Guilherme Renzo Rocha Brito; JFP: José Fernando 
Pacheco; KJZ: Kevin J. Zimmer, LB: Luciana Barros; LFS: Luís Fábio Silveira; MAR: Marco Antonio Rego; 
MS: Marina Somenzari; MS et al.: Marina Somenzari, Vítor de Queiroz Piacentini, Leonardo Esteves 
Lopes e Érika Machado Costa Lima; NC: Nívia Carmo; SMD: Sidnei de Melo Dantas; TOL: Thiago Orsi 
Laranjeiras 
 
 

Bolívia 
 

Santa Cruz 
 
* Perseverancia, ao longo do rio Negro, à 150km de Huanchaca (17˚15’S, 63˚11’O). [PARKER et 
al., 1991] 
* Serrania de Huanchaca, Arroyo del Encanto, 30km à leste de Florida (14˚30’ S, 60˚40’ O), 
550m. [BATES, 1989] 
* Serrania de Huanchaca, Lo Fierros, 30 km à leste de Aserraderio Moira (14˚25’ S, 61˚10’ O). 
[BATES, 1989] 
 
 
Beni 
 
** Rio Iténez, Versalles (11º54’S, 65º01’O). 
* 2 km à oeste de Versalles (13˚00’S, 62˚50’O). [PARKER et al., 1991] 
 
 

 
Brasil 

 
Amazonas 
 
** Barreiro, rio Roosevelt (08˚24’S, 60˚59’O). 
** Borba, rio Madeira (04˚24’S, 59˚35’O). – Localidade tipo de Pyrrhura rhodogaster 
** Com. São Benedito, Ramal Sauré (06˚33’S, 58˚25’O). 
** Igarapé-Açú, margem direita do rio Abacaxis (04˚20’S, 58˚38’O). 
** Rio Amazonas (Sul), Lago do Baptista (03˚18’S, 58˚15’O). 
** Rio Aripuanã, margem esquerda, foz rio Guariba (07˚41'S, 60˚18'O). 
** Rio Madeira: Igarapé Auará (4º33’S, 59º52’O). 
* Cristalino Jungle Lodge (09º35’49.9”S, 55º55’50”O). [KJZ] 
* Maués Mirim, proximidades de Maués (03º19.1’S, 57º39.044’O). [KJZ] 
* Pousada Rio Roosevelt, 330km a leste de Porto Velho (08˚29’S, 60˚57’O). [AW & KJZ] 
* Projeto de Assentimento Puxurizal, Muncípio de Borba (04º26’41”S, 59º35’45”O). [CM per 
KJZ] 
* Rio Mapiá, 35 km ao sul de Borba (04º35.897’S, 59˚ 30.949’O). [KJZ] 
* Rio Parauari, cachoeira do Tambor, margem direita (05°00’S, 58°01’O). [FS et al.] 
* Rio Parauari, margem direita (04°11’S, 57°33’O). [FS et al.] 
* Rio Parauari, margem direita, 4km abaixo da Cachoeira do Tambor (04°59’S, 58°00’O). [FS et 
al.] 
* Rio Parauari, margem direita, 10km abaixo da Cachoeira do Tambor (04°56’S, 58°01’O). [FS 
et al.] 
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* Rio Parauari, margem esquerda, 5km abaixo da Cachoeira do Tambor (04°58’S, 58°01’O). 
[FS et al.] 
* Rio Parauari, margem esquerda  (04°38’S, 57°49’O). [FS et al.] 
* 15 km ao sul de Maués (03˚28.046’S, 57˚37.912’O). [AW & KJZ] 
 
 
Pará 
 
** Arumatra, margem esquerda do rio Tocantins (04˚01’S, 49˚53’O) – Localidade tipo de 
Pyrrhura anerythra 
** Baião: Pedral, rio Tocantins (02°47’S, 48°39’O). 
** Benevides (01°22’S, 48°15’O). 
** Boim (03˚07’S, 55˚14’O). 
** Capim, BR 14, Km 93, Estrada Belém-Brasília (01º40’S, 47º47’O). 
** Conceição, rio Moju (03°50’S, 49°25’O). 
** Córrego Murutucum, rio Gurupi, Camiranga (01°48’S, 46°17’O). 
** Fazenda Fartura, Santana do Araguaia (09°50’S, 50°29’O). 
** Fazenda Fartura, Santana do Araguaia (09°47’15.2”S, 50°30’57.3”O). 
** Fazenda Arataú, Mun. Novo Repartimento (04°5’50.3”S, 50°08’30.1”O). 
** Igarapé-açu (01°07’S, 47°37’O). 
** Igarapé Amorim, rio Tapajós (2º32’S, 55º47’O). 
** Igarapé Brabo, rio Tapajós (2º24’S, 54º41’O). 
** Ilha do Marajó, Breves, rio Caruaca, Sítio Castanhal (01°40’S, 50°29’O). 
** Ilha do Marajó, rio Macujubim (01°26’S, 50°44’O). 
** Itaituba, PARNA Itaituba, BR 230, km 64, margem esquerda do rio Tapajós (4˚16’S, 55˚ 
19’O). 
** Margem leste do rio Xingu, 52 km a sudoeste de Altamira (03°39’S, 52°22’O). 
** Nilo Peçanha, Riosinho, afluente do rio Xingu (leste) (07º50’S, 51º30’O). 
** Peixe-boi (01º12’S, 47º18’O). 
** Pinkaiti, Reserva Gorotire ou terra Indígena Kayapó - Reserva Indígena do Xingu (7°46’S, 
51°58’O). 
** Portel, FLONA do Caxiuanã, Plot PPBIO (01°57’S, 51°36’O). 
** Prata (01°20’S, 47°37’O). 
** Reg. de Belém (01°27’S, 48°29’O). 
** Rio Arapiuns, Casa Nova (02˚8’S, 55˚00’O). 
** Rio Jamanxim, Santa Helena (05˚13’S, 56˚17’O). 
** Rio Moju (01°52’S, 48°45’O). 
** Rio Pracupi (margem direita do baixo Amazonas), Portel (2°6’S, 51°30’O). 
** Rio Tapajós, Limãotuba (2º36’S, 55º10’O). 
** Rio Tapajós, Limoal (2º39’S, 55º38’O). 
** Rio Tapajós, Santarém (2º26’S, 54º42’O). 
** Rio Tapajós (oeste), Sumauma (03˚35’S, 55˚22’O). 
** Rodovia Belém-Brasília Km 75 (02°06’S, 47°33’O). 
** Rodovia Belém-Brasília km 92 (02°26’S, 47°30’O). 
** Santo Antonio do Prata (00°46’S, 47°27’O). 
** Tapará, rio Xingu (01°38’S, 52°05’O). 
** Tomé-Açu, Estrada Jamic km 43 (02°09’S, 48°00’O). 
** Tomé-Açu, margem esquerda do rio Acará-Mirim, Massaranduba (02°25’S, 48°09’O). 
** Utinga (01º27’S, 48º29’O). 
** Vilarinho do Monte, rio Xingu (01°37’S, 52°1’O). 
** Villa Bella Imperatriz, Serra de Parintins, rio Amazonas (sul) (2º36’S, 56º44’O). 
** Villa Bella Imperatriz, Boca do rio Andirá, rio Amazonas (sul) (2º45’S, 56º49’O). 
** Villa Bella Imperatriz, Lago Andirá, rio Amazonas (sul) (2º50’S, 56º55’O). 
* Acampamento Sete Quedas, margem esquerda do rio Teles Pires (09°19’04”S, 56°46’53”O). 
[GRRB] 
* Acampamento Sete Quedas, margem direita do rio Teles Pires (09°18’39”S, 56°46’41”O). 
[GRRB] 
* Agropalma, Tailândia (02°36’S, 48°47’O). [JFP] 
* Área intermediária, margem direita do rio Teles Pires (09°14’25”S, 56°47’34”O). [GRRB] 
* Área intermediária, margem esquerda do rio Teles Pires (09°15’35”S, 56°48’49”O). [GRRB] 
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* Cametá (03˚55’S, 49˚35’O). [PINTO, 1938; 1947] 
* Entre Novo Repartimento e Marabá, a oeste do rio Araguaia (04˚54’8.6”S, 49˚28’41.9”O), 
97m. [MS et al.] 
* Estação Científica Ferreira Penna, FLONA Caxiuanã (01°48’S, 51°13’O). [BMW] 
* Estação Científica Ferreira Penna, FLONA Caxiuanã (01°44’15”S, 51°27’20”O). [BMW, AG] 
* Estação Científica Ferreira Penna, FLONA Caxiuanã (01°42’S, 51°31’O). [SMD] 
* Faz. Fartura, Santana do Araguaia (09°43’13.3”S, 50°32’14.5”O). [LFS] 
* Faz. Fartura, Santana do Araguaia (09°39’45.6”S, 50°29’30.6”O). [MAR] 
* Faz. Fartura, Santana do Araguaia (09°37’46.4”S, 50°29’18.9”O). [LFS] 
* Faz. Fartura, Santana do Araguaia (09°56’13.1”S, 50°32’5.3”O). [MAR] 
* Faz. Fartura, Santana do Araguaia (09°56’18.5”S, 50°29’10.9”O), 186m. [MS & LFS] 
* Faz. Fartura, Santana do Araguaia (09°56’19.4”S, 50°28’37.6”O), 185m. [MS & LFS] 
* Faz. Fartura, Santana do Araguaia (09°38’43.2”S, 50°26’56.6”O), 201m. [MS & LFS] 
* Faz. Fartura, Santana do Araguaia (09°51’50.7”S, 50°33’35.2”O), 206m. [MS & LFS] 
* Faz. Rio Capim, Local 1 (03º38.520’S, 48º32.032’O). [KJZ] 
* Faz. Rio Capim, Local 2 (03º42.962’S, 48º32.144’O). [KJZ] 
* Faz. Roda de Fogo, Acará (02°30’S, 48°36’O). [JFP] 
* Garimpo do Aragão, margem esquerda do rio Teles Pires (09°14’14”S, 56°59’06”O). [GRRB] 
* Garimpo do Aragão, margem direita do rio Teles Pires (09°13’40”S, 56°59’48”O). [GRRB] 
* Itaituba (04°17’S, 55˚59’O). [AW] 
* Juriti (02°13’S, 56˚05’O). [AW] 
* Leste de Goainésia (03°52’S, 49°05’O). [JFP] 
* Marabá, Área da Cia Vale (05°25’S, 49°6’O). [JFP] 
* Município de Portel, próximo à Tucuruí (03°18’S, 50°25’O). [SMD] 
* Paragominas (03º43’52.2”S, 48º17’25.7”O). [CEP] 
* Próximo à cidade de Pacajá (03˚41’26.3”S, 50˚44’12”O), 115m. [MS et al.] 
* Região de Bragança (01˚05’S, 46˚46’O). [PINTO, 1978] 
* Reserva Agropalma, Tailândia (02°36’18.2”S, 48°47’6.2”O). [VALENTE, 2008] 
* Reserva Agropar, Tailândia (02°33’36.5”S, 48°53’55.4”O). [VALENTE, 2008] 
* Reserva CPA - Leste, Tailândia (02°15’43.5”S, 48°40’47.8”O). [VALENTE, 2008] 
* Reserva Florestal da Agropalma - Tailândia (02°36’13”S, 48°47’5”O). [LFS] 
* Reserva Galiléia, Tailândia (02°29’36.2”S, 48°42’46.8”O). [VALENTE, 2008] 
* Reserva do Kayapó, Aldeia Kubenkrankei (08°08’02”S, 52°07’05”O). [AW] 
* Salobo Road, FLONA de Carajás (05°57.810’S, 50°21.546’O). [KJZ] 
* Sem nome (04°09’30.7”S, 49°31’25.7”O). [LB & NC per SMD] 
* Serra dos Carajás, sudeste do Pará, Região B, Paraupebas (06°04’14.67”S, 49°54’15.6”O). 
[PACHECO et al., 2007] 
* Serra dos Carajás, sudeste do Pará, Região C, Ponte do rio Itacaiunas, estrada pra Salobo 
(05°52’22.32”S, 50°28’49.66”O). [PACHECO et al., 2007] 
* Tomé-Açu (02º27’41.6”S, 48º18’37.4”O). [CEP] 
* Transamazônica - km 205 (05˚10’S, 57˚02’O). [TOL] 
* Transamazônica - km 118 (04˚40’S, 56˚39’O). [TOL] 
* Transamazônica - km 106 (04˚38.5’S, 56˚32.5’O). [TOL] 
* Transamazônica - km 56 (04˚29.5’S, 56˚16’O). [TOL] 
* Transamazônica - km 78 (04˚38’S, 56˚22’O). [TOL] 
* Transamazônica - km 52 (04˚27.5’S, 56˚17.5’O). [TOL] 
* 8 km à oeste de Consórcio Jamanchim (07°05’S, 55°32’O). [PACHECO & OLMOS, 2005] 
* 33km à leste de Novo Progresso (07°06’S, 55°10’O). [PACHECO & OLMOS, 2005] 
 
 
Rondônia 
 
** Ariquemes (09˚56’S, 63˚04’O). 
** Cachoeira Nazaré, margem oeste do rio Ji-paraná (09˚44’S, 61˚53’O). 
** Jamari (08˚37’S, 63˚31’O). 
** Maruins no rio Machados (rio Ji-Paraná), acima das corredeiras, margem leste do rio 
Madeira (09˚01’S, 61˚56’O). 
* Fazenda Rancho Grande (10º32’S, 62º48’O). [KJZ] 
* Parque Estadual Guajará-Mirim (10°34’S, 64°21’O). [FO] 
* Parque Nacional Serra da Cutia (11°35’S, 63°59’O). [FO] 
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* ReBIO Traçadal (11°32’S, 63°50’O). [FO] 
* Reserva Biológica Estadual Rio Ouro Preto (10°54’S, 64°41’O). [FO] 
* Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau (10°32’S, 63°10’O). [FO] 
* Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau - Ponto 2 (10°43’S, 63°27’O). [FO] 
 
 
 
 
Tocantins 
 
* Faz. Malasca, Santa Fé do Araguaia (06°53’S, 48°48’O). [JFP] 
* Faz. Vera Cruz. Dois Irmãos, rio Piranha (09°09’S, 49°20’O). [JFP] 
* Região entre Araguacema e Senhor do Bonfim, margem leste do rio Piranhas (08˚49’39”S, 
49˚24’33”O), 155m. [MS et al.] 
* Senhor do Bonfim, Araguacema (08°39’57”S, 49°25’15”O). [FO & JFP] 
 
Maranhão 
 
** Açailândia, rio Itinga, BR 010 Km 21, Fazenda Cobrás (04°57’S, 47°47’O).  
** Amarante, Fazenda Centro (05°34’S, 46°47’O).  
** Amarante, Serra da Conceição (05°34’S, 46°45’O). 
** Guimarães (02°8’S, 44°36’O). 
** Miritiba (02°37’S, 43°27’O). – Localidade tipo de Pyrrhura coerulescens 
** Rio das Flores, afluente do rio Mearim, Pedreira (04°51’S, 44°41’O). 
** Tuntum, Presidente Dutra BR 226 km 48, Fazenda Leão (05°15.8’S, 44°38.3’O). 
* Fazenda Itabaiana – Açailândia (05°5’S, 47°33’O). [JFP] 
 
 
Mato Grosso 
 
** Estrada do Mutum, Apiacás (09˚32’S, 57˚26’O). 
** Rio Aripuanã, margem direita, Cachoeira Dardanelus (10˚25’S, 59˚27’O). 
** Rio Jauru, Salto (16˚10’S, 57˚59’O). 
** Rio Roosevelt, “Camp. 17” (11º21’S, 60º29’O). 
* Área da trilha do Teles Pires, na margem oeste do rio Teles Pires (09°53’S, 55°58’O). [ZIMMER 
et al., 1997] 
* Comodoro - Área 1 (13°58’S, 59°45’O). [AW] 
* Comodoro - Área 2 (13°44’S, 59°45’O). [AW] 
* Faz. Ipê, Mun. de Vila Rica (09°58’S, 50°57’O). [LFS] 
* Floresta Amazônica Hotel em Alta Floresta (09°52’46”S, 56°06’00.9”O). [ZIMMER et al., 1997] 
* Juína, próx. a margem do rio Juína-Mirim, afluente da margem esquerda do rio Juruena 
(11°30’24”S, 58°37’05”O). [CCG] 
* Serra Ricardo Franco, Mun. Vila Bela da Santíssima Trindade (15°4’S, 60°6’O). [SILVEIRA & 
D’HORTA, 2002] 
* 15 km a oeste de Pontes e Lacerda (15°09.889’S, 59°45.792’O). [AW & KJZ]



 

  

Apêndice D  
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Apêndice D: Relatório fotográfico do desenvolvimento da plumagem 

 

 
Fase Inicial 
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Apêndice D: Relatório fotográfico do desenvolvimento da plumagem 

 

 
Fase 30 dias 
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Apêndice D: Relatório fotográfico do desenvolvimento da plumagem 

 

 

 
Fase 35 dias 
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Apêndice D: Relatório fotográfico do desenvolvimento da plumagem 

 

 

 
Fase 40 dias 
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Apêndice D: Relatório fotográfico do desenvolvimento da plumagem 

 

 
Fase 45 dias 
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Apêndice D: Relatório fotográfico do desenvolvimento da plumagem 

 

 

 
Fase 50 dias 
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Apêndice D: Relatório fotográfico do desenvolvimento da plumagem 

 

 
Fase 60 dias 
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Apêndice D: Relatório fotográfico do desenvolvimento da plumagem 

 

 
Fase Adulta 



 

  

Apêndice D: Relatório fotográfico do desenvolvimento da plumagem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeira Muda: Mudança de plumagem do indivíduo A. 
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Apêndice D: Relatório fotográfico do desenvolvimento da plumagem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeira Muda: Mudança de plumagem do indivíduo B. 
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Apêndice D: Relatório fotográfico do desenvolvimento da plumagem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeira Muda: Mudança de plumagem do indivíduo C. 
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