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Mutações genéticas podem resultar, mui-
tas vezes, em mudanças fenotípicas expres-
sivas, como a modificação da coloração tí-
pica do indivíduo que a carrega (Hosner & 
Lebbin 2006), existindo, no entanto, muita 
confusão sobre esses tipos de aberração de 
plumagem em aves, já que a maioria das 
mutações são bastante difíceis de identifi-
car, tanto no campo como no museu (van 
Grouw 2006). Nas aves, os carotenoides 
(adquiridos pela alimentação) e as mela-
ninas (eumelanina e feomelanina) são os 
principais pigmentos que definem a colora-
ção das aves, sendo que qualquer alteração 
deles resulta em algum tipo de modificação 
cromática nas penas (van Grouw 2006).

Os tipos mais conhecidos de anomalias 
cromáticas são o albinismo (ausência to-
tal de pigmentos), o leucismo (ausência de 
um ou mais tipo de pigmentos) e o mela-
nismo (excesso de pigmentos). O leucis-
mo, no entanto, se desenvolve de várias 
maneiras, podendo ser total ou parcial no 
corpo do indivíduo e, dependendo dos pig-
mentos que se encontram ausentes, a co-
loração pode variar muito, mesmo numa 
única espécie (van Grouw 2006). 

Há ainda outros tipos menos conheci-
dos, mas não menos comuns na natureza, 
de mutações cromáticas, como a que apre-
sentamos aqui, conhecida como “marrom”. 
Para outras mutações consultar van Grouw 
(2006, 2013).

A mutação “marrom” ocorre quando há 
uma diminuição qualitativa (a quantidade 
continua a mesma) apenas de eumelanina 
com resultado de uma oxidação incomple-
ta desse tipo de melanina. A eumelanina é 
responsável, principalmente pela produção 
do preto, cinza e marrom-escuro (conforme o grau de oxidação), 
sendo o preto o maior nível de oxidação. A eumelanina é ainda o 
único pigmento que está presente na pele e nos olhos (van Grouw 
2006, 2013). Já a feomelanina é responsável pelas cores amarron-
zadas, como o castanho-avermelhado (quando em grande concen-

tração) e amarelo-castanho ou quase branco (quando em menor 
concentração) (van Grouw 2006, 2013). Na ausência de uma das 
duas melaninas a outra se destaca e, por isso, quando a eumela-
nina está pouco expressada, a feomelanina (que garante as cores 
marrons) se destaca formando esse tipo de mutação “marrom”.

Figura 1. Poospiza lateralis, quete. A - indivíduo mutante com leucismo 
(Foto: Thiago Carneiro); B - indivíduo com coloração normal (Foto: Jarbas Mattos).
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O objetivo do presente trabalho é apresentar dois casos de mu-
tação em Passeriformes, um com leucismo (Poospiza lateralis) e 
outro com “marrom” (Megarynchus pitangua).

Um indivíduo de quete (Poospiza lateralis) portador de leu-
cismo foi fotografado no “Pico do Imbiri” (22°42’13”S e 
45°35’08”W), município de Campos do Jordão, SP, em 04 de 
abril de 2012, aproximadamente 2,5 km do centro da cidade. O 
exemplar foi observado posteriormente em várias outras oportuni-
dades, aparentemente seguindo sempre um mesmo bando misto. 
A ave apresentava a cabeça, garganta, laterais do pescoço e nuca 
totalmente brancas, incluindo o bico e os tarsos, que ao invés do 
natural cinza-escuro se encontravam em coloração pálida, leve-
mente rosado (Figura 1).

Um indivíduo “marrom” de neinei (Megarynchus pitangua) foi 
fotografado no dia 21 de janeiro de 2012 em um sítio (22°54’45”S 
e 45°17’47”W) há aproximadamente 2 km do centro do município 
de Roseira, SP, em plumagem bastante pálida se comparada àque-
la normal da espécie (Figura 2). A cauda, as asas, a máscara e o 
topete, que normalmente são de coloração marrom escuro, quase 
preto, apresentavam no indivíduo uma coloração bege, ou marrom 
bastante claro. O amarelo que vai do peito até o crisso, o branco 
da garganta e a estria superciliar se mantiveram com sua coloração 
normal. O exemplar tem sido observado regularmente no local.

Discussão
O leucismo é causado por uma anomalia hereditária na deposi-

ção dos pigmentos de melanina nas penas, sendo provavelmente 
a aberração cromática mais frequente (Broche 2005, Gonçalves 

Jr. 2008, González 2011, Rodriguez-Pinilla 
& Gómez-Martínez 2011). A ausência da 
coloração pode ocorrer em qualquer parte 
da plumagem, sendo as penas brancas total-
mente sem melanina. Quando apenas parte 
da pena está branca, quase nunca é leucis-
mo, e sim um problema (muitas vezes ali-
mentar) durante o desenvolvimento da pena 
(van Grouw 2006).

A mutação “marrom” é afetada pela água 
e luz, assim como pelo envelhecimento da 
pena que a torna cada vez mais clara. A he-
rança dessa mutação é recessiva e ligada ao 
sexo, sendo a única mutação de cor ligada 
ao sexo em todas as espécies de aves (van 
Grouw 2006). Assim sendo, um mutante 
“marrom”, filho de pais normais, é sempre 
uma fêmea, lembrando que nas aves o ma-
cho é ZZ e a fêmea ZW.

Informações sobre casos de plumagens 
aberrantes são relevantes para estudos po-
pulacionais, principalmente aqueles vol-
tados à deriva genética, considerando que 
elas são acompanhadas por genes recessi-
vos, raros em estado natural. Além do mais, 
indivíduos aberrantes frequentemente ten-
dem a ser mais predados, capturados para 
o tráfico e não conseguirem se acasalar na 
natureza (van Grouw 2006).
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Figura 2. Megarynchus pitangua, neinei. A e B - indivíduo mutante “marrom” 
(Foto: Lucas Cembranelli); C - indivíduo com coloração normal (Foto: Marco Cruz).
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