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Sinopse: 

Estudou-se dois aspectos distintos usando espécies do gênero Picumnus. Foram 

utilizadas as vocalizações das espécies de Picumnus como forma de reconhecer 

agrupamentos dentro do gênero que permitissem ajudar no tratamento taxonômico 

dentro desse grupo. Também foram examinados os padrões de variação fenotípica em 

duas espécies de Picumnus habitantes da várzea amazônica permitindo entender os 

fenômenos ocorrentes entre duas espécies relacionadas quando as mesmas se encontram 

em uma zona de contato. 
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RESUMO 

O gênero Picumnus representa um grupo altamente diversificado, mas, que apresenta relações 

pouco conhecidas entre as espécies e uma cobertura taxonômica incompleta. Neste trabalho, 

nós usamos espécies do gênero Picumnus para examinar dois aspectos distintos. No primeiro 

capítulo, nós examinamos a variação vocal em todo o gênero Picumnus, considerando todas 

as espécies e subespécies conhecidas disponíveis em arquivos sonoros, analisando 

características de vocalização em cada espécie e subespécie, nosso objetivo foi não só 

reconhecer através de caracteres vocais grupos dentro do gênero Picumnus, como também 

elucidar as diferenças em nível específico que poderiam estar escondidas dentro das espécies 

atualmente reconhecidas. Para o segundo capitulo, nós examinamos duas espécies do gênero 

Picumnus, habitantes das florestas de várzea amazônicas, Picumnus varzeae e Picumnus 

cirratus macconnelli, nós analisamos se padrões de variação em caracteres morfométricos, 

bioacústicos e de plumagem em P. varzeae seriam consistentes com a hipótese de 

hibridização, ou de deslocamento de caráter entre essas duas espécies. No primeiro capítulo, 

nós encontramos dois grupos vocais distintos dentro dos Picumnus, o primeiro, formado por 

espécies com sons trinados, rápidos, com um grande número de notas por som e o segundo, 

formado por espécies com sons do tipo "tss-tss", curtos, com poucas notas por som, as 

espécies que formaram esses dois grupos, quando comparadas, mostraram semelhanças com 

algumas das filogenias disponíveis para os pica-paus. No segundo capitulo, nós mostramos 

que P. varzeae e P. c. macconnelli são duas espécies de fato entram em contato em uma 

estreita zona de contato, com cerca de 100km na região da cidade de Óbidos, no estado do 

Pará. A variação no padrão de plumagem encontrado em P. varzeae nos pontos distantes da 

zona de contato, seriam então resultado de eventos de introgressão fenotípica entre as duas 

espécies e efeito do deslocamento de caráter ao longo da distribuição da população de P. 

varzeae. Este foi o primeiro estudo a descrever a variação vocal das espécies do gênero 

Picumnus, também foi o primeiro estudo com enfoque nos eventos ocorrentes em zonas de 

contato entre espécies de aves endêmicas da várzea amazônica e o primeiro caso de 

deslocamento de caráter relatado em um táxon da Amazônia brasileira. 
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ABSTRACT 

The genus Picumnus represents a highly diverse group with relationships among species poorly 

resolved and taxonomic coverage incomplete. In this work, we use species of the genus 

Picumnus to examine two distinct aspects. In the first chapter, we examined vocal variation 

within Picumnus, considering all known species and subspecies available in sound archives, 

analyzing traits of songs in each species and subspecies. With our analyses, we aim not only to 

recognize species groups within the genus Picumnus, but also to elucidate the differences at the 

species level that could be hidden within the currently recognized species. For the second 

chapter, we examined two species of the genus Picumnus, inhabitants of the Amazonian 

lowland forests, Picumnus varzeae and Picumnus cirratus macconnelli, we analyzed whether 

patterns of variation in morphometric, bioacoustic and plumage characters in P. varzeae would 

be consistent with the hypothesis hybridization, or character displacement between these two 

species. In the first chapter, we found two major, distinct vocal groups within the Picumnus, 

the first one consisting of species with trilled sounds, fast, with a large number of notes per 

sound, and the second one, formed by species with tss-tss sounds, slow songs, with few notes 

per song, the species that formed these two groups, when compared, showed similarities to 

existing phylogenies of woodpeckers based on molecular data. In the second chapter, we show 

that P. varzeae and P. c. macconnelli are two species in fact come into contact in a narrow 

contact zone, about 100 km in the Óbidos region, in the Brazilian state of Pará. The variation 

in plumage pattern found in P. varzeae at points distant from the contact zone, would then be 

the result of events of phenotypic introgression between the two species and the effect of 

character displacement along the distribution of the P. varzeae population. This is the first study 

to describe the vocal variation of species of the genus Picumnus. It was also the first study to 

focus on the events occurring in contact zones between species of birds endemic to the 

Amazonian floodplain and the first case of displacement of character reported in a taxon of the 

Brazilian Amazon. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A diferenciação de espécies e os efeitos das interações entre espécies se refletem em fenótipo (e.g. 

Agrawal 2001, Miner et al. 2005). Na Amazônia, a altíssima diversidade de espécies e de suas 

interações cria inúmeras oportunidades para estudar a variação em fenótipo em relação a diferentes 

aspectos da história natural de suas espécies. Com aves, um grupo bastante diverso e 

razoavelmente bem estudado, plumagem, morfologia e voz, manifestam uma grande diversidade 

de pressões evolutivas. Neste trabalho, nós focamos no gênero Picumnus, o dos menores pica-paus 

do mundo, tanto para examinar como vocalizações variam em relação a parentesco filogenético, 

como também para estudar como o contato entre espécies, ecológica e filogeneticamente próximas, 

pode influenciar fenótipo. 

Um grupo pouco conhecido mas altamente diverso é o grupo dos “picapauzinhos”, 

pertencentes ao gênero Picumnus. Essas aves ocorrem nos Neotrópicos, com uma única espécie 

encontrada na Ásia. Vinte e sete espécies são reconhecidas atualmente, incluindo 14 politípicas, 

para um total de 70 táxons (Winkler & Christie 2018). Estudos baseados em caracteres 

morfológicos (Goodge 1972) e moleculares (Benz et al. 2006, Fuchs et al. 2006) sugerem que este 

gênero é monofilético; entretanto, a relação entre as espécies permanece pouco resolvida e a 

cobertura taxonômica ainda é incompleta (Webb & Moore 2005, Shakya et al. 2017, Zhou et al. 

2017). Essas observações somadas com o fato de que muitas espécies de pica-paus são conhecidas 

pelos comuns eventos de hibridização entre as espécies sugerem para nós que a tanto a variação 

intraespecífica dentro dos Picumnus como as relações entre as espécies dentro desse gênero 

precisam de mais investigação (Gorman 2014, Winkler & Christie 2018, Shakya et al. 2017).  
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Como a vocalização entre as espécies do gênero Picumnus é um dos aspectos desse grupo 

que permanece quase completamente inexploradas, nós realizamos uma descrição e comparação 

entre as vocalizações de todas as espécies desse gênero visando compreender melhor as relações 

vocais entre as espécies, no Capítulo I desse trabalho. Nós usamos todas as vocalizações 

disponíveis depositadas em bancos de som online de todas as espécies e subespécies desse gênero 

para examinar a variação vocal dentro do gênero buscando reconhecer subdivisões dentro do 

gênero que pudessem nos ajudar a identificar distinções ao nível de espécie ocultas dentro das 

espécies atualmente reconhecidas e entender como aspectos vocais podem estar agindo no 

contexto de interações interespecíficas entre espécies diferentes mas que têm suas distribuições 

sobrepostas.  

Já no Capítulo II, nós examinamos o caso de dois táxons do gênero Picumnus: Picumnus 

varzeae, e Picumnus cirratus macconnelli. As hipóteses da ocorrência de hibridização ou da 

ocorrência de deslocamento de caracteres entre essas duas espécies já haviam sido levantadas, mas 

nenhum estudo que permitisse confirmar ou rejeitar uma dessas duas hipóteses ainda havia sido 

realizado, assim, primeiramente nós investigamos onde está localizada a zona de contato entre 

Picumnus varzeae e Picumnus cirratus macconnelli e em segundo lugar, nós usamos 

características não só de plumagem, mas também de vocalização e morfometria em P. varzeae e 

P. c. macconnelli para identificar se estes dois táxons realmente hibridizam na zona de contato ou 

se existe evidência de deslocamento de caracteres entre eles.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

Verificar se espécies de aves do gênero Picumnus podem ser agrupadas em relação as suas 

características vocais e identificar quais fenômenos estariam atuando entre as populações de 

Picumnus varzeae e Picumnus cirratus macconnelli em sua zona de contato, buscando com isso 

entender de maneira geral as relações entre as espécies de Picumnus dentro desse gênero. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Verificar se existem grupos vocais diagnósticos entre as espécies do gênero Picumnus; 

b) Entender se a existência desses grupos poderia ajudar a estabelecer direções para uma 

avaliação das relações dentro desse gênero.; 

c) Localizar a região geográfica e a extensão da zona de contato de Picumnus varzeae e Picumnus 

cirratus macconnelli; 

d) Identificar se o padrão de variação geográfica na morfologia, vocalização e plumagem de 

Picumnus varzeae pode ser explicado pela aproximação com a zona de contato com Picumnus 

cirratus macconnelli; 

e) Identificar qual ou quais fenômenos podem explicar o padrão de variação observado em 

Picumnus varzeae. 
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Abstract 

Vocalizations are often indicators of relatedness among birds and can be used to recognize relationships 

among species. Vocal analyses achieve greater representation of species or populations and could thus be 

used initially in studies before molecular analyses can be performed. The genus Picumnus represents a 

highly diverse group with relationships among species poorly resolved and taxonomic coverage 

incomplete. Here, we examined vocal variation within Picumnus, considering all known species and 

subspecies available in sound archives, analyzing traits of songs in each species and subspecies. With our 

analyses, we aim not only to recognize species groups within the genus Picumnus, but also to elucidate 

the differences at the species level that could be hidden within the currently recognized species. We found 

two major, distinct groups within Picumnus: the first one consisting of species with trilled, fast songs 

composed of many notes with an "inverted U" shape, and the second one formed by species with "tss-tss", 

slow song, with few notes per song and with notes predominantly of an "ſ" shape. When species were 

grouped based on whether they performed trilled song or whispery "tss-tss" song, these groups showed 

similarity to existing phylogenies of woodpeckers based on molecular data. The vocal similarity between 

species and subspecies also suggests that the taxonomic proximity between Picumnus species and 

subspecies may be subject to ecological and geographical factors which may lead to reconsideration of 

phylogeny within this genus.  

 

 Keywords 

Picumnus, woodpeckers, vocalization, piculets, woodpecker phylogeny 

 

 

 



7 
 

Resumo 

Vocalizações são indicadores de parentesco entre aves e podem ser usadas para reconhecer relações de 

proximidade entre espécies. Análises vocais alcançam uma maior representação de espécies ou 

populações e poderiam assim ser usadas inicialmente, quando análises moleculares não podem ser 

realizadas. O gênero Picumnus representa um grupo altamente diversificado, mas, que apresenta relações 

pouco conhecidas entre as espécies e uma cobertura taxonômica incompleta. Aqui, nós examinamos a 

variação vocal em todo o gênero Picumnus, considerando todas as espécies e subespécies conhecidas 

disponíveis em arquivos sonoros, analisando características de vocalização em cada espécie e subespécie. 

Nosso objetivo foi não só reconhecer através de caracteres vocais grupos dentro do gênero Picumnus 

como também elucidar as diferenças em nível específico que poderiam estar escondidas dentro das 

espécies atualmente reconhecidas. Nós encontramos dois grupos distintos principais dentro dos Picumnus, 

o primeiro, formado por espécies com sons trinados, rápidos, com um grande número de notas por som e 

notas com formato de u-invertido e o segundo, formado por espécies com sons do tipo "tss-tss", lento, 

com poucas notas por som e com notas predominantemente no formato "ſ". As espécies que formaram 

esses dois grupos, quando comparadas, mostraram semelhanças com algumas das filogenias disponíveis 

para os pica-paus. A proximidade vocal entre algumas espécies e subespécies não relacionadas também 

sugere que a proximidade entre as espécies e subespécies dentro do gênero Picumnus pode estar sujeita a 

fatores ecológicos e geográficos o que pode levar a discussão a taxonomia já existente. 

 

Palavras-chave 

Picumnus, pica-paus, vocalização, pica-pau-anão, filogenia dos pica-paus 
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INTRODUCTION 

Vocalizations can be powerful indicators of relatedness among bird species and are used frequently to 

detect or proscribe species limits (e.g., Kenyon et al. 2011) as well as to recognize phylogenetic 

relationships among species (Catchpole and Slater 2008, Cardoso and Price 2010).  Although molecular 

characters are usually preferred in phylogenetic studies and offer numerous analytical and conceptual 

advantages when available, vocal samples may be cheaper and easier to collect and do not require 

sacrificing specimens (Catchpole and Slater 2008).  Vocalizations may offer useful insights about taxa for 

which molecular data are not currently available, especially when they correlate strongly with any 

existing molecular data (e.g., Cooper and Cuervo 2017).  Furthermore, legions of amateur ornithologists 

contribute vocal recordings to ornithological sound archives and so greatly supplement material available 

for studies, even for species or populations for which no recent tissue samples or specimens exist. Thus, 

vocal analyses can sometimes achieve greater representation of species or populations and can help 

establish directions and priorities for future molecular analyses that must await sample availability. 

One little known and highly diverse group of birds are the piculets, tiny woodpeckers of the genus 

Picumnus occurring almost exclusively in the Neotropics. At least 27 species and 57 subspecies are 

currently accepted (Winkler and Christie 2018).  Studies based on morphological (Goodge 1972) and 

molecular (Benz et al. 2006, Fuchs et al. 2006) characters suggest that the genus is indeed monophyletic; 

however, relationships among the species remain poorly resolved and taxonomic coverage has been 

incomplete (Webb and Moore 2005, Shakya et al. 2017, Zhou et al. 2017).  The most recent and complete 

molecular study (Shakya et al. 2017) included 21 Picumnus species (78%); all but four of those were 

represented by one sample each, and the remaining, three of which have between four and seven 

subspecies, included only two samples.  Yet two of those species proved not to be monophyletic.  A 

careful analysis of morphological character variation in P. exilis (Rego et al. 2014) concluded that this 

polytypic species should best be treated as five distinct species.  These results, as well as the many 
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subspecies described, suggest that intraspecific variation in piculets warrants further investigation 

(Gorman 2014, Winkler and Christie 2018).     

Our initial impressions of Picumnus vocalizations in the field were that songs are highly conserved. 

All species with which we were familiar appeared to produce either one or the other of two song types: 

long, many-note “trills" or very short "tss-tss" songs, respectively (see Results). Overall, each of these 

song types sounds similar among most of the species that produce them.  Some trilling species, however, 

seemed to us to differ more geographically within a species than among several different species, 

suggesting the need for more detailed analyses.  These observations led us to examine vocal variation 

within the entire genus, using recordings of all known species and as many populations as available in 

sound archives.  Our expectation was that analysis of vocal characters might serve both to recognize 

major subdivisions within the genus and also point to species-level distinctions hidden within currently 

recognized species. 

 

METHODS 

All vocalizations analyzed were obtained from the Macaulay Library of Natural Sounds (ML; Cornell Lab 

of Ornithology, Ithaca, NY, USA), Xeno-Canto (XC; xeno-canto.org), WikiAves (WA; 

www.wikiaves.com.br) or our own field recordings (Supplemental Material Appendix A). Taxa were not 

represented equally in the sound archives, and so our sample numbers varied considerably (Figure 1). We 

double-checked all recordings included in our analyses against locality to ensure that species and 

subspecies identifications had been properly assigned, and to ensure that recordings archived in multiple 

databases were included in our sample only once. We analyzed only vocalizations that we consider to be 

the “song” and so to be homologous across piculet species; "calls" and non-vocal sounds (e.g., drumming) 

were excluded. Additionally, we evaluated the quality of all recordings based on spectrogram resolution 

and clarity and included in our analyses only those we determined were of sufficient quality to measure 



10 
 

song characteristics with confidence.  To avoid pseudoreplication, only one song (the first of measurable 

quality) was analyzed per recorded track. 

Vocal measurements 

 

We analyzed 157 song samples of 47 Picumnus taxa, including all 27 species (Figure 1). Using standard 

settings in Raven Pro 1.5 software (Bioacoustics Research Program 2011), we produced both spectrogram 

(frequency vs. time) (Figure 2A, C, E) and waveform (sound intensity vs. time) (Figure 2B, D) views to 

quantify different song characteristics. For spectrograms, depending on the amount of background noise 

present, brightness and contrast were adjusted to make note edges more visible to ensure accurate 

measurements. All measurements were performed by one of us (HSL) to ensure consistency. 
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Figure 1. Sample localities of georeferenced recordings used in this study (see Supplemental Material Appendix A for list of samples) 

showing the predominantly neotropical distribution (detail of South America) of Picumnus species, except for P. innominatus found 

only in southeast Asia.  Numbers at each sample point refer to the taxa as listed, each followed in parentheses by the total number of 

samples analyzed for that taxon.  Points too close together to appear separately at this scale are mapped together.
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For each sample, we quantified i) duration of the song (Figure 2A), ii) number of notes in the song 

(Figure 2B), iii) high frequency of the song, iv) low frequency of the song, v) peak frequency in the 

highest note (peak frequency in the note with the highest frequency), vi) peak frequency in the lowest 

note (peak frequency in the note with the lowest frequency (Figure 2C), vii) mean time between notes 

(measured in seconds, from the peak of one note to the peak of the next note, using the waveform 

visualization; (Figure 2D,E), and viii) deceleration index (slope of the linear correlation that best 

describes the change in internote intervals throughout the song, such that a positive index indicates and 

decelerating song, negative for an accelerating song, and the higher the absolute value the more the song 

speeds up or slows down; M. Cohn-Haft, unpubl.). The deceleration index was calculated using the ‘lm’ 

function in R statistical software. 

 

Figure 2. Bioacoustical measurements performed using Raven Pro software 1.5. (A) Audiospectrogram 

view of a typical trilled song (WA2143249, P. albosquamatus guttifer) used to measure the duration of 
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song; (B)Waveform view of a the same song (WA2143249, P. albosquamatus guttifer) used to facilitate 

the adjustment of the measurements in each note; (C) Audiospectrogram of same song, with selection to 

quantify the number of notes, high frequency, low frequency, peak frequency in the highest note and peak 

frequency in the lowest note; (D) waveform used to ensure the selection of the peak in each note, in the 

measurement of time between notes; (E) selection from spectrogram for measuring the time interval 

between notes 

. 

Statistical analysis  

 

We used all measured parameters from all individuals for the principal component analysis (PCA) to view 

the position of each taxon in the vocal space and whether species differ based on vocal characters. Then, 

using the PCA scores that best explained the variation in species/subspecies, we performed an analysis of 

variance (ANOVA) and a post-hoc test (Tukey) to compare and determine which species/subspecies are 

similar or different vocally.  

To describe vocal similarity among the species and subspecies and to group taxa based on vocal 

characters, we created a dendrogram using a hierarchical cluster analysis (HCA). The hierarchical 

clustering allows us to group similar objects (here, taxa) into groups (clusters). The result of this analysis 

is a tree of the data, where similar taxa are located closer and distinct taxa are positioned farther away. 

This analysis was conducted with the average value for each parameter measured for each species and 

subspecies, to summarize the values of the sound characteristics of each taxon and allow a better 

understanding of taxon grouping (Supplemental Material Appendix B). The Euclidean distance 

(geometric measure of distance between objects in a multidimensional space) was used as a distance 

metric and the ward.D2 hierarchical agglomerative clustering method (Murthag & Legendre 2014) was 

used as the joining algorithm. All the analyses were made using the software R.3.4.4 (R development 

Core Team 2018). 
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RESULTS 

In general, all piculet songs could be characterized as short and of high frequency, relative to those of 

most bird species.  However, the vocal parameters we measured varied considerably among piculet 

species, and in several cases subspecies within a species differed notably. Variation in number of notes, 

type of song and type of notes per song accounted for the majority of the vocal differences we found 

among piculet taxa in our analyses. All vocal parameters are presented in the Supplemental Material 

(Appendix B). 

 Picumnus squamulatus apurensis was the taxon with the biggest duration of the song (2.682 

seconds), and the fastest song was found in P. fuscus (0.493 seconds). The Ochre-collared Piculet, P. 

temminckii, had the greatest number of notes per song (66, ± 23), and the least number of notes was found 

in P. fuscus and P. sclateri parvistriatus, with only two notes each. Mean time between notes ranged from 

0.033 seconds (± 0.002) in P. temminckii to 0.77 seconds in P. a. aurifrons. The Plain-breasted Piculet (P. 

castelnau) was the species that reached the highest frequency within the genus (8.8 kHz), and the Tawny 

Piculet, P. fulvescens showed the lowest high frequency (6.6 kHz). The peak frequency in the highest note 

ranged between P. castelnau (8.6 kHz) and P. cirratus macconnelli (6.4 ± 0.5 kHz) (Supplemental 

Material Appendix B). The low frequency ranged from 4.8 kHz (± 835.08) in P. varzeae to 7.3 kHz in P. 

lafresnayi pusillus, and the peak frequency in the lowest note ranged too from Varzea Piculet, P. varzeae 

(5.6 ± 1.0 kHz) to the P. lafresnayi pusillus (7.9 kHz). The deceleration index varied little among taxa, 

ranging from essentially constant (-0.0009 in Picumnus olivaceus antioquensis) to slightly decelerating 

(0.1 in P. aurifrons transfasciatus).   

Songs could be classified based on the type of sound and the format of notes in the sound. All 

Picumnus species produce either one or the other of two song types: long, many-note “trills” (Figure 3A) 

or very short “tss-tss” songs (e.g. Figure 3B), respectively. We also observed four main types of notes in 
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our analyses: “u” inverted pattern, a “ſ” pattern (with minor variations), a ‘~’ shape, and a mixed for the 

different patterns. Some taxa used only one note type in a given song while others used multiple note 

types. And the most common note type was the “u” inverted pattern, observed in most of the Picumnus 

(all species in the P. albosquamatus, P. cirratus, P. dorbignyanus, P. granadensis, P. olivaceus and P. 

spilogaster, P. castelnau, P. limae, P. minutissimus, P. pygmaeus, P. steindachneri, P. temminckii, P. 

fulvescens and P. varzeae) (Figure 3a). Picumnus nebulosus, all the P. exilis and P. squamulatus, P. 

nigropunctatus, P. rufiventris, and P. subtilis, showed a “ſ” pattern in their notes (Figure 3b). A “ſ” with 

minor variation pattern in the notes was found in P. lafresnayi and P. pumilus (Figure 3c), P. 

cinnamomeus and P. fuscus (Figure 3d). Picumnus aurifrons and P. sclateri showed patterns of different 

shapes among their subspecies, P. a. flavifrons, P. a. transfasciatus, P. a. borbae and P. s. parvistriatus 

showed the “ſ” pattern in their notes (Figure 3b) while P. a. aurifrons and P. a. juruanus showed a “ſ” 

pattern with minor variation (Figure 3c). Picumnus innominatus, showed notes with a ‘~’ shape, distinct 

for all other Picumnus species (Figure 3e). Picumus sclateri sclateri show a song with a pattern of 

different shapes in the same song (Figure 3f). 

 

Figure 3. Four patterns of note shape were recognized in Picumnus species. Examples are (a) P. 

albosquamatus guttifer with inverted “v” or “u” shaped notes; (b-d) P. exilis buffonii, P. a. aurifrons, P. 
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cinnamomeus, respectively, with variations of an “ſ” shape (missing terminal descent); (e) P. innominatus, 

with an “~” shape; and (f) P. s. sclateri, with a mixture of several note shapes and durations. 

 

The PCA analysis in the trait songs differentiated two main groups separating the Picumnus species 

and subspecies using their vocal parameters (PC1 explaining 52.04% of variation and PC2 with 18.15%). 

The number of notes and the frequency measurements (high and low frequency, peak frequency in the 

highest and lowest note) were the variables that contributed the most to the separation of the groups 

(Figure 4).  The first group (blue circle, Figure 4), formed by P. cinnamomeus (P. c. perijuanus), P. 

fuscus, P. rufiventris (P. r. grandis), P. aurifrons (P. a. aurifrons, P. a. borbae, P. a. flavifrons, P. a. 

juruanus and P. a. transfasciatus), P. lafresnayi (P. l. lafresnayi and P. l. pusillus), P. nigropunctatus, P. 

sclateri (P. s. parvistriatus and P. s. sclateri), P. pumilus, P. exilis (P. e. exilis, P. e. buffonii, P. e. clarus, 

P. e. pernambucensis and P. e. undulatus), P. squamulatus (P. s. apurensis and P. s. roehli), P. 

innominatus (P. i. malayorum) and P. subtilis is characterized by species which have “tss-tss” songs with 

between two and seven notes in each song and 0.2-0.7 seconds between notes, which characterizes a slow 

song. Species in this group have songs containing three note types, with only “u-inverted” type notes 

absent in this group.  

The second group formed by the PCA analysis for species (red circle, Figure 4), grouped P. 

albosquamatus (P. a. albosquamatus and P. a. guttifer), P. castelnau, P. cirratus (P. c. cirratus, P. c. 

confusus, P. c. macconnelli, P. c. pilcomayensis, P. c. thamnophiloides and P. c. tucumanus), P. 

dorbignyanus (P. d. dorbignyanus), P. fulvescens, P. granadensis (P. g. antioquensis), P. minutissimus, P. 

olivaceus (P. o. tachirensis, P. o. harterti, P. o. olivaceus), P. pygmaeus, P. spilogaster (P. s. orinocensis, 

P. s. spilogaster), P. steindachneri, P. temminckii and P. varzeae. All these species have trilled songs 

with 19 to 66 notes, with the time between notes very brief (0.033 to 0.099 seconds) and all the species 

have “u-inverted” type notes  



17 
 

Picumnus nebulosus and P. limae were the two intermediate species between these two main 

groups. Picumnus nebulosus was characterized by a relatively fast (0.1 ± 0.05 seconds between notes) 

“tss-tss” song with “ſ” type notes, few notes per song (10 ± 6). Picumnus nebulosus was characterized by 

a relatively fast (0.1 ± 0.05 seconds between notes) “tss-tss” song with “ſ” type notes, few notes per song 

(10 ± 6). Picumnus limae has a relatively slow (0.183 ± 0.006 seconds between notes), trilled song with 

“u-inverted” type notes, and few notes per song (8.50 ± 0.70). 

 

Figure 4. Principal components analysis (PCA) of song parameters of Picumnus taxa showing the 

presence of two main groups. The blue line encircles the first group, “tss-tss” type songs and the red line 

encircles the second group, typical trilled songs. Each point represents a single song analyzed from a 

unique individual; sample sizes are the same as shown in Figure 1. 
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The ANOVA in the PC1 (principal component that better described the variation observed) showed 

that songs were significantly different between the taxa (F=8.198, P < 0.001). The Post hoc comparisons 

using the Tukey test showed that species in the two different groups founded in the PCA analysis were 

significantly different (P < 0.01) (Supplemental Material Appendix C, D). 

The hierarchical cluster analysis allowed to observe a pattern similar to that shown by PCA 

analysis, with the species and subspecies grouped in two principal clusters (Figure 5). The composition in 

the two cluster were very similar to the composition of the groups visualized in the PCA. From the taxa 

classified in the group 1 in the PCA, 95.65% were classified in the same cluster (Figure 5, blue cluster), in 

the taxa from the group 2 in the PCA, only 22.72% were classified into another cluster (Figure 5, red 

cluster). The species that were grouped by PCA but appeared in different clusters are highlighted in the 

tree (Figure 5). Picumnus nebulosus e P. limae who were intermediate to the PCA groups, were grouped 

in different clusters (in blue, Figure 5).  Is possible to see that some subspecies appear to be more vocally 

similar to other species than to the subspecies of the same complex (e.g., P. cirratus macconnelli and P. 

varzeae). A highly significant congruence was observed between in the subspecies hierarchical clusters, 

with cophenetic correlation coefficients of 0.70, which indicates that the hierarchical cluster was good in 

identify groups. 
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Figure 5. Hierarchical cluster analysis (see Methods) of Picumnus taxa based on vocal traits 

showing the presence of two clusters. The same colors represent similar species in the cluster, 

the squares show the different clusters. Species that were grouped together in the PCA but were 

positioned in different clusters are highlighted in the tree with the color corresponding to the 

group cluster in which it belonged in the PCA. Species in blue, represents the species that were 

not grouped in the PCA. 

 

DISCUSSION 

It is evident that there are two major song types within Picumnus and that each species performs only one 

of these major song types. The first is slow "tss-tss" type songs, with “ſ” or “~” type notes or a 

combination of different note types, and fewer than 20 notes pers song and the second is faster, trilled 
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song, with u-inverted note types and more than 20 notes per song. Our results allowed us to map vocal 

proximity between species, where the PCA and the hierarchical cluster analysis successfully recovered 

this split within the species, in relation to the song, and separated the different taxa analyzed in two 

groups with different sound characteristics. 

Piculets with songs having few notes and a northern South American distribution, including the 

Amazon region, form a distinct group. All these species are found predominantly from the Guianas, 

through Venezuela, northern Brazil, Colombia, Ecuador, Peru, to the north of Bolivia from Venezuela to 

N Bolivia. In summary, piculets from northern South America, as well as the sole Old World member of 

the genus, are characterized by slow “tss-tss” songs containing few notes, and basically a “ſ” type of notes 

or with mix multiple note types within a song. Our dendrogram either showed this pattern, in which the 

species with few notes per sound, and whose distributions are restricted to the north of South America, 

were grouped closer. Picumnus innominatus malayorum, the only species of Asian Picumnus, and two 

subspecies of P. exilis (P. e. pernambucensis, and P. e. exilis) were the only species grouped by PCA and 

cluster analysis that have their distributions outside the region north of South America. Picumnus 

nebulosus was not grouped in the PCA and in the dendrogram was positioned closer to the species of the 

north region of South America, this species has few notes per sound (10 ± 6) and inhabits the southern 

region of Brazil and part of Argentina, the low number of notes may be the factor by which this species 

was grouped with the species from the north of South America. The second group in the PCA and in the 

cluster analysis placed in a second unique group all the Picumnus species which have a larger number of 

notes, thrilled songs, and have subspecies with very wide distributions, as is the case of the Picumnus 

cirratus complex, whose subspecies are present in the north of South America (P. c. confusus), in the 

south of it (P. c. tucumanus) and in southeastern Brazil (P. c. cirratus). Picumnus limae, was not grouped 

in the PCA and the dendrogram was positioned close to these species, this species has few notes per 

sound (8.50 ± 0.70) but have a thrilled song, with a “u-inverted” type of note and inhabits the 

Northeastern region of Brazil. 
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The groups identified by our analyses of song characteristics tended to place closely related 

species and subspecies together. Many of the subspecies belonging to the same complex showed to be 

closer vocally in our dendrogram (e.g., P. cirratus complex). When compared, our dendrogram shows 

similarities with the last phylogenies available for woodpeckers containing species of the genus Picumnus 

(Skakya et al. 2017, Benz et al. 2006). Benz et al. (2006) and Shakya et al. (2017) showed that P. 

innominatus, the only piculet with an Old World distribution, is a sister species to all Neotropical piculets, 

and within these P. nebulosus is a sister species to the remaining piculets this relation was found by Benz 

et al. (2006) either. Our analyses showed P. innominatus (subspecies P. i. malayorum) are vocally more 

similar, in relation to the song traits and type of song and notes, to P. aurifrons juruanus and P. fuscus, 

species from Peru, Bolivia and extreme W of Mato Grosso in Brazil. Benz et al. (2006) considered the 

basal position of P. nebulosus within the Neotropical Picumnus intriguing, as this species is restricted to a 

small area in Southeastern Brazil and Uruguay; they suggested that this species might be a more expected 

sister taxon to P. olivaceous of Central America, is actually embedded within the P. aurifrons and P. 

exilis clade (Benz et al. 2006), our study, confirmed the hypotheses suggested by Benz et al (2006), and 

showed that P. nebulosus is more similar to P. olivaceus harterti vocally.  

We found that Peruvian P. lafresnayi (P. l. lafresnayi) is closer to the Amazonian P. aurifrons (P. 

a. transfasciatus), and Brazilian P. lafresnayi (P. l. pusillus) closer to P. exilis from northeastern brazil 

(P. e. pernambucensis). These results are different for the one saw by Shakya et al. (2017) who found that 

Peruvian P. lafresnayi (P. l. lafresnayi) is sister to Peruvian P. aurifrons (P. a. flavifrons), and Brazilian 

P. lafresnayi (P. l. pusillus) is sister to Brazilian P. pumilus. The Peruvian P. aurifrons was closer to P. 

nigropunctatus and to the Amazonian P. aurifrons aurifrons in our results.  

Parker and Rocha (1991) considered Picumnus fuscus a close relative of P. aurifrons based on 

similarities in song, in our study, this relation is confirmed by the Bolivian Picumnus fuscus proving to be 

closer vocally to the Bolivian P. aurifrons juruanus, this last, vocally closer to the Asian P. innominatus 

malayorum. Winkler and Christie (2018) considered Picumnus limae and P. fulvescens are potentially 
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closest to P. nebulosus, and P. granadensis is probably nearest to P. olivaceus, here, we observed P. 

limae and P. fulvescens relatively close vocally, but in a different group of P. nebulosus in ours 

dendrogram. No closest relative of P. cinnamomeus has been suggested by Shakya et al. (2017), here, this 

species appeared to be vocally similar to P. fuscus, P. aurifrons juruanus and P. innominatus malayorum.  

P. nigropunctatus, was roughly similar to P. exilis and currently it is considered synonymous with 

P. e. salvini. (Shakya et al. 2017), in our study, the Venezuelan P. nigropunctatus, was closer to the 

Peruvian (P. a. flavifrons) and to the Amazonian (P. a. aurifrons) P. aurifrons species. In our 

dendrogram, the two subspecies of P. albosquamatus analyzed (P. a. guttifer and P. a. albosquamatus) 

were closely related vocally, just as the species, P. exilis undulatus, P. exilis clarus, P. rufiventris grandis 

and P. squamulatus roehli this relationship is also evidenced phylogenetically where these species appear 

to be related (Shakya et al. 2017).  

In some cases, our map of vocal similiarity between species shows interesting relationships which 

diverge from established phylogenies. Picumnus varzeae, an Amazonian endemic species is considered 

closest to P. pygmaeus (Shakya et al. 2017), a species from Northeast of Brazil, however we found that P. 

varzeae is vocally closest to the Amazonian subspecies of P. cirratus complex (P. c. macconnelli). The 

vocal similiarity between P. varzeae and P. c. macconnelli, both endemic to the Amazon, and among 

other non-phylogenetically related species may be related to the distribution of these species and even 

other phenomena that may be caused by the vocal proximity of related species, such as hybridization, a 

phenomenon well-known among the woodpeckers (Skakya et al. 2017). Similar patterns of vocalizations 

among sympatric groups may also be related to the hypothesis of song divergence in parapatric species, 

where geographical variation in vocal behavior may occur between isolated populations or among 

contiguous groups (Krebs and Kroodsma 1980). Thus, vocal similarity and ecological and 

biogeographical factors should be taken into consideration in the establishment of future phylogenies 

describing the relationships among species of the genus Picumnus. 
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Conclusion 

Our vocal analyses of species in the genus Picumnus detected diagnosable song groups, some of which 

corresponded closely to phylogenetic groupings revealed in molecular analyses and others of which 

suggest interesting ecological and evolutionary relationships not revealed by past molecular work. Here 

we show that vocal variation must be considered along with alternative lines of evidence and not treated 

as a single character for identifying species groups (Slabbekoorn and Smith 2001, Raposo and Höfling 

2003) and that vocal similarities can be used to support taxonomic and phylogenetic relationships. Many 

of the relationships that we found are supported by phylogenetic studies, and those that are not supported 

by genetic evidence, may be related to biogeographic or ecological characteristics that remain unclear and 

need further study.  
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Figure Captions 

Figure 1. Sample localities of georeferenced recordings used in this study (see Supplemental Material 

Appendix A for list of samples) showing the predominantly neotropical distribution (detail of South 

America) of Picumnus species, except for P. innominatus found only in southeast Asia.  Numbers at each 

sample point refer to the taxa as listed, each followed in parentheses by the total number of samples 

analyzed for that taxon.  Points too close together to appear separately at this scale are mapped together. 

Figure 2. Bioacoustical measurements performed using Raven Pro software 1.5. (A) Audiospectrogram 

view of a typical trilled song (WA2143249, P. albosquamatus guttifer) used to measure the duration of 

song; (B)Waveform view of a the same song (WA2143249, P. albosquamatus guttifer) used to facilitate 

the adjustment of the measurements in each note; (C) Audiospectrogram of same song, with selection to 

quantify the number of notes, high frequency, low frequency, peak frequency in the highest note and peak 

frequency in the lowest note; (D) waveform used to ensure the selection of the peak in each note, in the 

measurement of time between notes; (E) selection from spectrogram for measuring the time interval 

between notes. 

Figure 3. Four patterns of note shape were recognized in Picumnus species. Examples are (a) P. 

albosquamatus guttifer with inverted “v” or “u” shaped notes; (b-d) P. exilis buffonii, P. a. aurifrons, P. 

cinnamomeus, respectively, with variations of an “ſ” shape (missing terminal descent); (e) P. 

innominatus, with an “~” shape; and (f) P. s. sclateri, with a mixture of several note shapes and durations. 

Figure 4. Principal components analysis (PCA) of song parameters of Picumnus taxa showing the 

presence of two main groups. The blue line encircles the first group, “tss-tss” type songs and the red line 

encircles the second group, typical trilled songs. Each point represents a single song analyzed from a 

unique individual; sample sizes are the same as shown in Figure 1. 

Figure 5. Hierarchical cluster analysis (see Methods) of Picumnus taxa based on vocal traits showing the 

presence of two clusters. The same colors represent similar species in the cluster, the squares show the 
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different clusters. Species that were grouped together in the PCA but were positioned in different clusters 

are highlighted in the tree with the color corresponding to the group cluster in which it belonged in the 

PCA. Species in blue, represents the species that were not grouped in the PCA. 
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APPENDIX A. Recordings used in this analysis.  

Taxon Catalog number Country Author Latitude  Longitude  

P. innominatus malayorum XC313861 Myanmar Oscar Campbell 20.610  96.540 

 
XC290586 Malaysia Peter Boesman 3.693 101.746 

P.  aurifrons aurifrons WA2911737 Brazil Tomaz Melo 
  

 
WA750266 Brazil Helberth Peixoto 

  

P.  aurifrons borbae Macaulay35639 Brazil Theodore Parker 
  

P.  aurifrons flavifrons Macaulay48647 Brazil Mario Cohn-Haft 
  

 
XC270909 Peru Peter Boesman -4.302 -73.286 

P.  aurifrons juruanus Macaulay39037 Peru Theodore Parker   

 
Macaulay147422 Peru Mark Robbins -1.254 -73.106 

P.  aurifrons transfasciatus XC8714 Brazil Nick Athanas -6.160 -50.345 

P. pumilus XC80971 Colombia Andrew Spencer 1.259 -70.236 

P. lafresnayi lafresnayi XC251374 Ecuador Niels Krabbe -0.498 -76.373 

P. lafresnayi pusillus XC287269 Brazil Dan Lane -1.928 -61.455 

P. exilis buffonii WA2560895 Brazil Gabriel Leite   

 Macaulay117183 Brazil Curtis Marantz 
-2.048 -59.975 

 XC74928 Suriname Dan Lane 
4.683 -56.166 

 XC327297 Brazil Gabriel Leite 
-1.669 -55.909 
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WA122506 Brazil Marco Aurélio 

  

P. exilis pernambucensis XC228034 Brazil Peter Boesman -11.416 -37.416 

P. exilis clarus XC228029 Venezuela Peter Boesman 5.966 -61.4 

 XC66398 Venezuela Alexandre Renaudier 4.608 -61.402 

P. exilis exilis WA2839851 Brazil Gilvan Moreira 
  

 
WA521539 Brazil Ciro Albano 

  

 
XC91437 Brazil Ciro Albano -16.345 -39.139 

 XC85179 Brazil Jeremy Minns -14.383 -40.100 

 
XC15650 Brazil Nick Athanas -16.359 -39.138 

P. exilis undulatus XC303415 Brazil Gabriel Leite 1.478 -62.244 

 
WA2015113 Brazil Gabriel Leite 

  

 
WA15511 Brazil Thiago Laranjeiras 

  

P. nigropunctatus XC202245 Venezuela Hans Matheve 9.891 -62.942 

 
XC3506 Venezuela Nick Athanas 10.517 -63.117 

P. sclateri parvistriatus Macaulay122718 Ecuador Linda Macaulay 
  

P. sclateri sclateri XC209572 Ecuador Jerome Fischer -4.256 -79.217 

 
XC258031 Ecuador John V. Moore -4.300 -80.033 

 
XC17284 Ecuador Andrew Spencer -4.366 -79.900 

P. squamulatus apurensis Macaulay65084 Venezuela Paul A. Schwartz 
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P. squamulatus roehli Macaulay6946 Venezuela Paul A. Schwartz 
  

 
Macaulay65082 Venezuela Paul A. Schwartz 

  

 
XC65934 Venezuela Dan Lane 9.697 -69.027 

 XC65929 Venezuela Dan Lane 9.697 -69.027 

P. spilogaster orinocensis XC3531 Venezuela Nick Athanas 9.176 -61.896 

P. spilogaster spilogaster XC354882 Brazil Gabriel Leite 3.473 -60.897 

 
WA2461891 Brazil Gabriel Leite 

  

 WA1794534 Brazil Marcelo Barreiros   

 
Macaulay106209 Guyana Davis Finch 

  

 
Macaulay106213 Guyana Davis Finch 

  

 
Macaulay145138 Guyana Mark Robbins 

  

P. minutissimus Macaulay11524 Suriname Thomas H. Davis 
  

 
Macaulay57852 Brazil Davis Finch 

  

 
Macaulay85647 Brazil Rose Ann Rowlett 

  

 
XC122872 Suriname Jon King 5.831 -55.186 

 
XC5846 Suriname Otte Ottema 5.850 -54.820 

P. pygmaeus XC355835 Brazil Mateus G. Santos -14.543 -40.268 

 
XC234445 Brazil Jeremy Minns -15.033 -44.250 

 
XC15581 Brazil Nick Athanas -12.556 -41.579 
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WA2468985 Brazil Mateus G. Santos 

  

 
WA2468111 Brazil Marco Cruz 

  

 
WA1760502 Brazil Maycon Rezende 

  

 WA1472962 Brazil Evair Legal   

 
WA1089744 Brazil Leonardo R. Deconto 

  

 
WA157373 Brazil Bruno Rennó 

  

P. steindachneri XC20620 Peru Huw Lloyd -5.700 -77.812 

 XC76351 Peru Roger Ahlman -5.666 -77.700 

P. varzeae ML059018 Brazil Zena Casteel   -3.2327 -59.0662 

 
ML059089 Brazil Zena Casteel   -3.2478 -59.0918 

 
ML059091 Brazil Zena Casteel -3.2478 -59.0918 

 
XC357137 Brazil Gabriel Leite -2.655 -57.965 

 
XC325555 Brazil Gabriel Leite -2.655 -57.965 

 
XC81165 Brazil Marcelo Villegas -2.616 -57.937 

 
170920_02 Brazil Mario Cohn-Haft -3.232 -59.066 

 
170922_07 Brazil Mario Cohn-Haft  -3.247 -59.091 

 
170922_08 Brazil Mario Cohn-Haft -3.247 -59.081 

 
171015_04 Brazil Mario Cohn-Haft -2.905 -58.089 

 
180220_01 Brazil Mario Cohn-Haft -2.357 -54.574 
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ML059103 Brazil Zena Casteel -1.975 -55.501 

 
ML059135 Brazil Zena Casteel -1.874 -55.636 

 
WA2180997 Brazil Gabriel Leite 

  

 WA1009541 Brazil Marcelo Villegas   

P.  cirratus cirratus WA2514057 Brazil Andréa Faria 
  

 
WA1925913 Brazil Richard Stubing 

  

 
WA1715299 Brazil Diego Murta 

  

 WA1637952 Brazil Israel Kuster   

 
WA1530140 Brazil Wagner Nogueira 

  

 
XC17597 Brazil Nick Athanas -23.433 -45.116 

 
XC206913 Brazil Eric DeFonso -22.450 -42.773 

 
XC228021 Brazil Peter Boesman -22.950 -42.033 

 
XC276876 Brazil Jerome Fischer -22.424 -42.810 

P.  cirratus confusus XC214788 
French 

Guiana 
Patrick Ingremeau 5.737 -53.946 

P.  cirratus macconnelli 180210_01 Brazil Mario Cohn-Haft -2.357 -54.574 

 
ML059032 Brazil Zena Casteel -2.357 -54.574 

 ML059083 Brazil Zena Casteel -2.263 -54.833 

 
XC32063 Brazil Sidnei Dantas -2.037 -54.113 
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P.  cirratus pilcomayensis XC1956 Bolivia Sjoerd Mayer -18.928 -63.424 

 
XC2731 Bolivia Sjoerd Mayer -17.775 -63.066 

 
XC4539 Bolivia Aidan Maccormick -22.188 -64.604 

 XC4540 Bolivia Aidan Maccormick -22.188 -64.604 

 
XC48874 Argentina 

Bernabe Lopez-

Lanus 
-30.583 -59.949 

 
XC49596 Argentina Rosendo Fraga 

  

 
XC51707 Argentina 

Bernabe Lopez-

Lanus 
-30.583 -59.949 

 
XC55687 Paraguay Myriam Velazquez 

  

 XC60600 Argentina Miguel Castelino   

P. cirratus thamnophiloides XC8961 Argentina Nick Athanas -23.583 -64.900 

 XC16274 Bolivia Niels Krabbe -18.583 -64.867 

 XC51706 Argentina 
Bernabe Lopez-

Lanus 
-22.193 -63.944 

 
XC338182 Argentina Aves del NEA -27.408 -55.896 

P. cirratus tucumanus XC48875 Argentina 
Bernabe Lopez-

Lanus 
  

 
XC288821 Argentina Niels Krabbe -24.665 -65.377 

P. dorbignyanus dorbignyanus XC349096 Bolivia Dan Lane -17.903 -64.568 
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XC149107 Bolivia Dan Lane -18.120 -63.647 

P. temminckii XC380623 Argentina Aves del NEA -27.495 -55.524 

 
XC335117 Brazil Jerome Fischer -24.275 -48.418 

 XC3954 Brazil Nick Athanas -24.275 -48.418 

 
WA1974455 Brazil Marcelo Barreiros 

  

 
WA1456945 Brazil Romeu Gama 

  

 
WA1419726 Brazil Fernando Zurdo 

  

 WA1057857 Brazil Marco Cruz   

 
WA884792 Brazil Evair Legal 

  

 
WA113882 Brazil Arthur Macarrão 

  

 
WA94805 Brazil Adrian Eisen 

  

P. albosquamatus 

albosquamatus 
XC348782 Bolivia Dan Lane -17.951 -63.154 

 XC6437 Brazil Nick Athanas -19.950 -56.316 

P. albosquamatus guttifer XC358586 Brazil Tulio Dornas -5.203 -48.371 

 XC342781 Brazil Tulio Dornas -8.620 -48.410 

 
WA2143249 Brazil Tulio Dornas -8.841 -48.525 

 WA2088172 Brazil Caio Brito   

 
WA1745613 Brazil Marcelo Villegas 
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WA1112750 Brazil Marcelo Villegas 

  

 
WA821520 Brazil Adrian Eisen 

  

 
WA59936 Brazil Wagner Nogueira 

  

P. fuscus XC329112 Brazil Adrian Eisen -13.493 -61.098 

P. rufiventris grandis XC228049 Peru Peter Boesman -12.300 -70.8 

 
XC47561 Peru Andrew Spencer -11.383 -69.533 

 
WA1346158 Brazil Edson Guilherm 

  

 WA1010546 Brazil Tomaz Melo   

P. fulvescens XC16813 Brazil Richard C. Hoyer -7.250 -39.583 

P. limae WA2669053 Brazil Leonardo R. Deconto 
  

 
WA1881698 Brazil Ademir Costa 

  

P. nebulosus XC114792 Brazil Cid Espínola -28.676 -50.454 

 
WA2856397 Brazil Guilherme Adams 

  

 
WA2507368 Brazil Ricardo O. Oliveira 

  

 
WA2015854 Brazil Raphael Kurz 

  

 
WA1744488 Brazil Cauã Menezes 

  

 
WA1321468 Brazil Marco Cruz 

  

 
WA831852 Brazil Cid Espínola 

  

 
WA536085 Brazil Evair Legal 
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P.  castelnau XC102548 Peru Fabrice Schmitt -3.634 -73.125 

P. subtilis XC151857 Brazil Gabriel Leite -9.974 -67.807 

P. olivaceus tachirensis XC36659 Colombia Oswaldo Cortes 5.900 -74.848 

P. olivaceus harterti XC354331 Colombia Ross Gallardy 4.351 -74.652 

 
XC97101 Peru Dan Lane -3.845 -80.176 

 
XC97099 Peru Dan Lane -3.845 -80.176 

 
XC282536 Ecuador Karl S. Berg 0.346 -79.709 

 XC17379 Ecuador Andrew Spencer 0.143 -79.133 

P. olivaceus olivaceus XC75323 Colombia Fabrice Schmitt 6.986 -75.125 

P.  granadensis antioquensis XC354216 Colombia Ross Gallardy 5.966 -75.854 

P.  cinnamomeus perijanus XC41665 Venezuela Jose Gustavo Leon 10.598 -71.353 
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APPENDIX B. Vocal measurements for Picumnus species and subspecies. 

 

Taxon N. of notes Type of note 

Mean time 

between 

notes (s) 

High Freq. 

(Hz) 

Low 

Freq. 

(Hz) 

Peak 

freq. 

highest 

note (Hz) 

Peak Freq. 

lowest note 

(Hz) 

Deceleration 

index 

Picumnus albosquamatus 30.80 ±8.77 “u” inverted 0.065 ±0.008 
7036.86 

±359.08 

5252.66 

±923.35 

6823.37 

±334.409 

5468.48 

±943.56 

-0.0009 

±0.0008 

P. a. albosquamatus 29.5 ±10.60 “u” inverted 0.063 ±0.005 
6960.15 

±76.155 

5347.8 

±540.371 
6804.5 ±0 

5512.5 

±609.1018 

-0.0015 

±0.00089 

P. a. guttifer 31.12 ±9.07 “u” inverted 0.065 ±0.009 
7056.038 

±403.55 

5228.87 

±1025.29 

6828.087 

±379.017 

5457.475 

±1044.503 

-0.0008 

±0.0008 

         

Picumnus aurifrons 4.37 ±2.72 “u” inverted 0.54 ±0.206 
8201.05 

±570.9 

6201.375 

±475.51 

7892.288 

±398.458 

7273.175 

±611.945 

0.0383 

±0.0773 
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P. a. aurifrons 3.50 ±0.70 “ſ” 0.771 ±0.017 
8357.05 

±82.943 

6276.55 

±268.91 

8122.55 

±84.9235 

7320.7 

±120.9153 

0.0757 

±0.1460 

P. a. borbae 3 “ſ” 0.648 8332 5812.6 7875 6937.5 -0.0600 

P. a. flavifrons 4 ±0 “ſ” 0.512 ±0.091 
8567.65 

±820.031 

6476.1 

±618.294 

8096.5 

±365.432 

7536.6 

±913.582 

0.0252 

±0.0067 

P. a. juruanus 7 ±5.65 “ſ” 0.325 ±0.258 
7814.65 

±897.95 

6364.8 

±595.383 

7579.7 

±730.865 

7149.05 

±1218.1329 

0.0319 

±0.0609 

P. a. transfasciatus 3 “ſ” 0.475 7797.7 5563.5 7665.8 7235.2 0.1010 

         

Picumnus castelnau 32 “u” inverted 0.39 8845 6652.8 8625 6843.8 -0.0002 

         

Picumnus cinnamomeus 3 “ſ” 0.199 7373.6 6466.1 7149 6890.6 -0.0570 

P. c. perijanus 3 “ſ” 0.199 7373.6 6466.1 7149 6890.6 -0.0570 
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Picumnus cirratus 34.31 ±10.65 “u” inverted 0.05 ±0.021 
7419.255 

±623.04 

5565.728 

±555.76 

7095.607 

±582.6 

6313.821 

±631.212 

-0.0216 

±0.0827 

P. c. cirratus 44.66 ±11.16 “u” inverted 0.037 ±0.003 
7490.833 

±635.22 

5805.311 

±346.63 

7275.711 

±606.676 

6126.278 

±546.042 

0.0013 

±0.0283 

P. c. confusus 28 “u” inverted 0.089 6847 5183.2 6546.1 6632.2 -0.0014 

P. c. macconnelli 27.75 ±9.28 “u” inverted 0.100 ±0.007 
6774.875 

±266.53 

5041.425 

±400.42 

6390.55 

±460.281 

5405.55 

±361.0354 

-0.0018 

±0.0007 

P. c. pilcomayensis 30.11 ±7.50 “u” inverted 0.056 ±0.008 
7592.967 

±644.43 

5548.144 

±686.52 

7254.311 

±604.116 

6536.533 

±522.9705 

-0.0115 

±0.0317 

P. c. thamnophiloides 30 ±1.41 “u” inverted 0.059 ±0.008 
7778.725 

±617.71 

5639.175 

±675.33 

7235.15 

±157.251 

6904.175 

±378.9184 

-0.0255 

±0.0489 

P. c. tucumanus 31.50 ±6.36 “u” inverted 0.055 ±0.001 
7171.4 

±122.61 

5659.7 

±512.652 

6976.75 

±121.834 
6632.2 

-0.2122 

±0.2992 

         

Picumnus dorbignyanus 30 ±4.24 “u” inverted 0.063 ±0.006 
7484.65 

±980.54 

5658.8 

±537.54 

7278.25 

±1035.41 

5900.1 

±548.149 

-0.0014 

±0.0001 
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P. d. dorbignyanys 30 ±4.24 “u” inverted 0.063 ±0.006 
7484.65 

±980.54 

5658.8 

±537.542 

7278.25 

±1035.41 

5900.1 

±548.1492 

-0.0014 

±0.0001 

         

Picumnus exilis 5 ±3.11 “ſ” 0.45 ±0.149 
8010.444 

±418.02 

6085.194 

±376.49 

7724.119 

±484.546 

6941.606 

±536.55 

-0.0163 

±0.0448 

P. e. buffonii 4 ±1.22 “ſ” 0.539 ±0.097 
7944.2 

±296.94 

5974.48 

±149.826 

7554.36 

±397.547 

6742.16 

±274.0756 

-0.0027 

±0.0760 

P. e. clarus 5 ±1.41 “ſ” 0.503 ±0.023 
8106.65 

±773.07 

6229.05 

±268.91 

7924.2 

±852.629 

6890.65 

±852.7001 

-0.0211 

±0.0012 

P. e. exilis 6.40 ±4.50 “ſ” 0.354 ±0.168 
7948.22 

±564.19 

6019.54 

±577.044 

7710.96 

±635.127 

6986.36 

±775.2065 

-0.0213 

±0.0315 

P. e. pernambucensis 10 “ſ” 0.213 8510.7 6466.7 8268.8 7579.7 -0.0085 

P. e. undulatus 2.66 ±0.57 “ſ” 0.537 ±0.077 
7993.667 

±208.18 

6156.067 

±416.73 

7714.033 

±116.336 

7020.7 

±351.367 

-0.0300 

±0.0259 

         

Picumnus fulvescens 20 “u” inverted 0.099 6650.4 5287.7 6460 5598.6 -0.0020 
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Picumnus fuscus 2 “ſ” 0.434 7964.7 6821.9 7593.8 7500 0.00000 

         

Picumnus granadensis 30 “u” inverted 0.058 7974.1 6916 7781.2 7125 -0.0001 

P. g. antioquensis 30 “u” inverted 0.058 7974.1 6916 7781.2 7125 -0.0001 

         

Picumnus innominatus 7 ±1.41 “~” 0.235 ±0.037 
8227.75 

±70.35 

6706.6 

±64.063 
7321.3 

7235.15 

±121.834 

0.0182 

±0.0081 

P. i. malayorum 7 ±1.41 “~” 0.235 ±0.037 
8227.75 

±70.35 

6706.6 

±64.063 
7321.3 

7235.15 

±121.8345 

0.0182 

±0.0081 

         

Picumnus lafresnayi 5 ±2.82 “ſ” 0.452 ±0.262 
8436.2 

±297.97 

6368.4 

±1272.79 

7967.3 

±548.149 

7407.4 

±730.865 

0.0770 

±0.1073 

P. l. lafesnayi 3 “ſ” 0.637 8225.5 5468.4 7579.7 6890.6 0.1530 

P. l. pusillus 5 “ſ” 0.266 8646.9 7268.4 8354.9 7924.2 0.0011 
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Picumnus limae 8.50 ±0.70 “u” inverted 0.183 ±0.006 
7012.25 

±125.93 

5736.6 

±770.6 

6518.85 

±326.89 

5994.45 

±803.344 

-0.0305 

±0.0067 

         

Picumnus minutissimus 
23.600 

±11.19 
“u” inverted 0.079 ±0.028 

7149.5 

±295.12 

5825.7 

±503.14 

6951.7 

±346.65 

6070.56 

±389.604 

-0.0014 

±0.0013 

         

Picumnus nebulosus 10 ±6 “ſ” 0.103 ±0.052 
7669.188 

±364.56 

6477.675 

±436.25 

7431.387 

±420.662 

6889.538 

±669.976 

0.0022 

±0.0077 

         

Picumnus nigropunctatus 2.5 ±0.70 “ſ” 0.623 ±0.047 
8354 

±430.91 

6033.3 

±565.4 

8090.95 

±357.583 

7680.45 

±142.482 

0.0015 

±0.0021 

         

Picumnus olivaceus 25.28 ±4.75 “u” inverted 0.063 ±0.009 
7919.057 

±249.09 

6234.357 

±485.64 

7657.54 

±269.413 

6537.4 

±434.619 

0.0003 

±0.0005 

P. o. tachirensis 34 “u” inverted 0.061 7512.5 5801.2 7235.2 6287.7 -0.00009 
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P. o. harterti 23.8 ±3.42 “u” inverted 0.064 ±0.01 
7913 

±63.188 

6245.34 

±520.529 

7654.22 

±126.876 

6533.92 

±499.903 

0.00053 

±0.0004 

P. o. olivaceus 24 “u” inverted 0.060 8355.9 6612.6 8096.5 6804.5 -0.00035 

         

Picumnus pumilus 3 “ſ” 0.707 7901.4 5884.7 6937.5 6656.2 -0.1880 

         

Picumnus pygmaeus 28.55 ±7.65 “u” inverted 0.056 ±0.008 
7276.033 

±406.53 

5687.944 

±561.79 

7068.244 

±409.605 

5915 

±593.05 

-0.0006 

±0.00039 

         

Picumnus rufiventris 3 ±0 “ſ” 0.500 ±0.091 
8140.875 

±627.25 

6294.225 

±423.34 

7930.2 

±638.393 

7195.575 

±362.321 

-0.0415 

±0.0275 

P. r. grandis 3 ±0 “ſ” 0.500 ±0.091 
8140.875 

±627.25 

6294.225 

±423.34 

7930.2 

±638.393 

7195.575 

±362.321 

-0.0415 

±0.0275 

         

Picumnus sclateri 4 ±1.41 Mixed types 0.348 ±0.276 
7394.2 

±239.14 

5385.52 

±458.83 

7076.5 

±285.856 

6423.5 

±586.85 

0.1001 

±0.0817 
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P. s. parvistriatus 2 Mixed types 0.763 7702.6 5991.3 7493.6 6718.4 0.0000 

P. s. sclateri 4.66 ±0.57 Mixed yypes 0.210 ±0.013 
7291.4 

±149.59 

5183.6 

±266.731 

6937.467 

±81.175 

6325.2 

±677.209 

0.1335 

±0.0578 

         

Picumnus spilogaster 22.42 ±6.82 “u” inverted 0.096 ±0.008 
6788.786 

±147.94 

5347.24 

±162.62 

6579.929 

±156.116 

5682.686 

±175.735 

-0.0022 

±0.0009 

P. s. orinocensis 16 “u” inverted 0.105 6920.2 5285.1 6718.4 5684.8 -0.0021 

P. s. spilogaster 23.50 ±6.80 “u” inverted 0.095 ±0.008 
6766.883 

±149.11 

5357.6 

±175.601 

6556.85 

±157.393 

5682.333 

±192.505 

-0.0023 

±0.0010 

         

Picumnus squamulatus 5.40 ±1.51 “ſ” 0.495 ±0.183 
8304.08 

±565.46 

5983.66 

±293.51 

7924.24 

±463.843 

7011.22 

±269.618 

-0.0256 

±0.03689 

P. s. apurensis 5 “ſ” 0.615 7607.6 5753.7 7321.3 7062.9 -0.0265 

P. s. roehli 5.50 ±1.73 “ſ” 0.464 ±0.196 
8478.2 

±473.5 

6041.15 

±304.68 

8074.975 

±367.959 

6998.3 

±309.536 

-0.02546 

±0.04260 

         



45 
 

Picumnus steindachneri 19 ±12.72 “u” inverted 0.041 ±0.0008 
7967.65 

±24.81 

6775.3 

±238.43 

7795.05 

±60.881 

6976.8 

±365.432 

-0.00101 

±0.00139 

         

Picumnus subtilis 5 “ſ” 0.360 7796.6 5914.3 7687.5 6562.5 -0.0426 

         

Picumnus temminckii 66 ±23.10 “u” inverted 0.033 ±0.002 
7475.82 

±353.12 

6283.6 

±340.48 

7285.97 

±405.477 

6433.73 

±312.577 

0.00014 

±0.000062 

         

Picumnus varzeae 22.66 ±4.96 “u” inverted 0.095 ±0.007 
6717.28 

±235.22 

4833.153 

±835.08 

6468.747 

±269.843 

5368.753 

±991.198 

-0.0018 

±0.00049 
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APPENDIX C. Tukey multiple comparisons of means - 95% family-wise confidence level, 

taxa with significant difference between them. 
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APPENDIX D. Tukey multiple comparisons of means - 95% family-wise confidence level. 

Comparisons with significant differences are in bold. 

 

Taxon P value 

P. albosquamatus guttifer-P. albosquamatus albosquamatus 1.0000000 

P. aurifrons aurifrons-P. albosquamatus albosquamatus 0.0068340 

P. aurifrons borbae-P. albosquamatus albosquamatus 0.4564001 

P. aurifrons flavifrons-P. albosquamatus albosquamatus 0.0084367 

P. aurifrons juruanus-P. albosquamatus albosquamatus 0.4731120 

P. aurifrons transfasciatus-P. albosquamatus albosquamatus 0.8946894 

P. castelnau-P. albosquamatus albosquamatus 0.4979623 

P. cinnamomeus perijanus-P. albosquamatus albosquamatus 0.9988765 

P. cirratus cirratus-P. albosquamatus albosquamatus 1.0000000 

P. cirratus confusus-P. albosquamatus albosquamatus 1.0000000 

P. cirratus macconnelli-P. albosquamatus albosquamatus 1.0000000 

P. cirratus pilcomayensis-P. albosquamatus albosquamatus 0.9998653 

P. cirratus thamnophiloides-P. albosquamatus albosquamatus 0.9978928 

P. cirratus tucumanus-P. albosquamatus albosquamatus 1.0000000 

P. dorbignyanus dorbignyanus-P. albosquamatus albosquamatus 1.0000000 

P. exilis buffonii-P. albosquamatus albosquamatus 0.1144320 

P. exilis clarus-P. albosquamatus albosquamatus 0.1557806 

P. exilis exilis-P. albosquamatus albosquamatus 0.1339428 
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Taxon P value 

P. exilis pernambucensis-P. albosquamatus albosquamatus 0.2945398 

P. exilis undulatus-P. albosquamatus albosquamatus 0.0840787 

P. fulvescens-P. albosquamatus albosquamatus 1.0000000 

P. fuscus-P. albosquamatus albosquamatus 0.4507166 

P. granadensis antioquensis-P. albosquamatus albosquamatus 0.9398831 

P. innominatus malayorum-P. albosquamatus albosquamatus 0.3371213 

P. lafresnayi lafresnayi-P. albosquamatus albosquamatus 0.7776174 

P. lafresnayi pusillus-P. albosquamatus albosquamatus 0.0459565 

P. limae-P. albosquamatus albosquamatus 1.0000000 

P. minutissimus-P. albosquamatus albosquamatus 1.0000000 

P. nebulosus-P. albosquamatus albosquamatus 0.4613280 

P. nigropunctatus-P. albosquamatus albosquamatus 0.0130323 

P. olivaceus anqioquensis-P. albosquamatus albosquamatus 1.0000000 

P. olivaceus harterti-P. albosquamatus albosquamatus 0.7894459 

P. olivaceus olivaceus-P. albosquamatus albosquamatus 0.8565311 

P. pumilus-P. albosquamatus albosquamatus 0.9625623 

P. pygmaeus-P. albosquamatus albosquamatus 1.0000000 

P. rufiventris grandis-P. albosquamatus albosquamatus 0.0113144 

P. sclateri parvistriatus-P. albosquamatus albosquamatus 0.8089263 
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Taxon P value 

P. sclateri sclateri-P. albosquamatus albosquamatus 0.9999999 

P. spilogaster orinocensis-P. albosquamatus albosquamatus 1.0000000 

P. spilogaster spilogaster-P. albosquamatus albosquamatus 1.0000000 

P. squamulatus apurensis-P. albosquamatus albosquamatus 0.9503027 

P. squamulatus roehli-P. albosquamatus albosquamatus 0.0104224 

P. steindachneri-P. albosquamatus albosquamatus 0.6360953 

P. subtilis-P. albosquamatus albosquamatus 0.9780227 

P. temminckii-P. albosquamatus albosquamatus 0.9999988 

P. varzeae-P. albosquamatus albosquamatus 1.0000000 

P. aurifrons aurifrons-P. albosquamatus guttifer 0.0000358 

P. aurifrons borbae-P. albosquamatus guttifer 0.1506696 

P. aurifrons flavifrons-P. albosquamatus guttifer 0.0000496 

P. aurifrons juruanus-P. albosquamatus guttifer 0.0592338 

P. aurifrons transfasciatus-P. albosquamatus guttifer 0.6232523 

P. castelnau-P. albosquamatus guttifer 0.1761324 

P. cinnamomeus perijanus-P. albosquamatus guttifer 0.9826920 

P. cirratus cirratus-P. albosquamatus guttifer 0.9925498 

P. cirratus confusus-P. albosquamatus guttifer 1.0000000 

P. cirratus macconnelli-P. albosquamatus guttifer 1.0000000 
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Taxon P value 

P. cirratus pilcomayensis-P. albosquamatus guttifer 0.7316015 

P. cirratus thamnophiloides-P. albosquamatus guttifer 0.7382714 

P. cirratus tucumanus-P. albosquamatus guttifer 1.0000000 

P. dorbignyanus dorbignyanus-P. albosquamatus guttifer 0.9999998 

P. exilis buffonii-P. albosquamatus guttifer 0.0001422 

P. exilis clarus-P. albosquamatus guttifer 0.0062158 

P. exilis exilis-P. albosquamatus guttifer 0.0002062 

P. exilis pernambucensis-P. albosquamatus guttifer 0.0720859 

P. exilis undulatus-P. albosquamatus guttifer 0.0005383 

P. fulvescens-P. albosquamatus guttifer 1.0000000 

P. fuscus-P. albosquamatus guttifer 0.1473723 

P. granadensis antioquensis-P. albosquamatus guttifer 0.7302624 

P. innominatus malayorum-P. albosquamatus guttifer 0.0280272 

P. lafresnayi lafresnayi-P. albosquamatus guttifer 0.4328946 

P. lafresnayi pusillus-P. albosquamatus guttifer 0.0046294 

P. limae-P. albosquamatus guttifer 1.0000000 

P. minutissimus-P. albosquamatus guttifer 0.9999911 

P. nebulosus-P. albosquamatus guttifer 0.0014286 

P. nigropunctatus-P. albosquamatus guttifer 0.0000977 



51 
 

Taxon P value 

P. olivaceus anqioquensis-P. albosquamatus guttifer 1.0000000 

P. olivaceus harterti-P. albosquamatus guttifer 0.0519591 

P. olivaceus olivaceus-P. albosquamatus guttifer 0.5512097 

P. pumilus-P. albosquamatus guttifer 0.7994356 

P. pygmaeus-P. albosquamatus guttifer 0.9999520 

P. rufiventris grandis-P. albosquamatus guttifer 0.0000034 

P. sclateri parvistriatus-P. albosquamatus guttifer 0.4759395 

P. sclateri sclateri-P. albosquamatus guttifer 0.9995859 

P. spilogaster orinocensis-P. albosquamatus guttifer 1.0000000 

P. spilogaster spilogaster-P. albosquamatus guttifer 1.0000000 

P. squamulatus apurensis-P. albosquamatus guttifer 0.7602102 

P. squamulatus roehli-P. albosquamatus guttifer 0.0000029 

P. steindachneri-P. albosquamatus guttifer 0.1248488 

P. subtilis-P. albosquamatus guttifer 0.8580915 

P. temminckii-P. albosquamatus guttifer 0.9491169 

P. varzeae-P. albosquamatus guttifer 0.9999999 

P. aurifrons borbae-P. aurifrons aurifrons 1.0000000 

P. aurifrons flavifrons-P. aurifrons aurifrons 1.0000000 

P. aurifrons juruanus-P. aurifrons aurifrons 0.9999961 
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Taxon P value 

P. aurifrons transfasciatus-P. aurifrons aurifrons 1.0000000 

P. castelnau-P. aurifrons aurifrons 1.0000000 

P. cinnamomeus perijanus-P. aurifrons aurifrons 0.9989026 

P. cirratus cirratus-P. aurifrons aurifrons 0.0063074 

P. cirratus confusus-P. aurifrons aurifrons 0.2051744 

P. cirratus macconnelli-P. aurifrons aurifrons 0.0000241 

P. cirratus pilcomayensis-P. aurifrons aurifrons 0.0304530 

P. cirratus thamnophiloides-P. aurifrons aurifrons 0.2904722 

P. cirratus tucumanus-P. aurifrons aurifrons 0.1377185 

P. dorbignyanus dorbignyanus-P. aurifrons aurifrons 0.1804324 

P. exilis buffonii-P. aurifrons aurifrons 0.9997543 

P. exilis clarus-P. aurifrons aurifrons 1.0000000 

P. exilis exilis-P. aurifrons aurifrons 0.9994990 

P. exilis pernambucensis-P. aurifrons aurifrons 1.0000000 

P. exilis undulatus-P. aurifrons aurifrons 1.0000000 

P. fulvescens-P. aurifrons aurifrons 0.0603640 

P. fuscus-P. aurifrons aurifrons 1.0000000 

P. granadensis antioquensis-P. aurifrons aurifrons 0.9999997 

P. innominatus malayorum-P. aurifrons aurifrons 0.9999999 
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Taxon P value 

P. lafresnayi lafresnayi-P. aurifrons aurifrons 1.0000000 

P. lafresnayi pusillus-P. aurifrons aurifrons 1.0000000 

P. limae-P. aurifrons aurifrons 0.0780576 

P. minutissimus-P. aurifrons aurifrons 0.0104928 

P. nebulosus-P. aurifrons aurifrons 0.8032615 

P. nigropunctatus-P. aurifrons aurifrons 1.0000000 

P. olivaceus anqioquensis-P. aurifrons aurifrons 0.7566326 

P. olivaceus harterti-P. aurifrons aurifrons 0.7316774 

P. olivaceus olivaceus-P. aurifrons aurifrons 1.0000000 

P. pumilus-P. aurifrons aurifrons 0.9999981 

P. pygmaeus-P. aurifrons aurifrons 0.0021383 

P. rufiventris grandis-P. aurifrons aurifrons 1.0000000 

P. sclateri parvistriatus-P. aurifrons aurifrons 1.0000000 

P. sclateri sclateri-P. aurifrons aurifrons 0.1183820 

P. spilogaster orinocensis-P. aurifrons aurifrons 0.1741084 

P. spilogaster spilogaster-P. aurifrons aurifrons 0.0000586 

P. squamulatus apurensis-P. aurifrons aurifrons 0.9999993 

P. squamulatus roehli-P. aurifrons aurifrons 1.0000000 

P. steindachneri-P. aurifrons aurifrons 0.9998971 
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Taxon P value 

P. subtilis-P. aurifrons aurifrons 0.9999910 

P. temminckii-P. aurifrons aurifrons 0.0092411 

P. varzeae-P. aurifrons aurifrons 0.0000002 

P. aurifrons flavifrons-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. aurifrons juruanus-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. aurifrons transfasciatus-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. castelnau-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. cinnamomeus perijanus-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. cirratus cirratus-P. aurifrons borbae 0.7879425 

P. cirratus confusus-P. aurifrons borbae 0.8956963 

P. cirratus macconnelli-P. aurifrons borbae 0.0694110 

P. cirratus pilcomayensis-P. aurifrons borbae 0.9449210 

P. cirratus thamnophiloides-P. aurifrons borbae 0.9979819 

P. cirratus tucumanus-P. aurifrons borbae 0.9434766 

P. dorbignyanus dorbignyanus-P. aurifrons borbae 0.9647919 

P. exilis buffonii-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. exilis clarus-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. exilis exilis-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. exilis pernambucensis-P. aurifrons borbae 1.0000000 
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Taxon P value 

P. exilis undulatus-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. fulvescens-P. aurifrons borbae 0.6475578 

P. fuscus-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. granadensis antioquensis-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. innominatus malayorum-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. lafresnayi lafresnayi-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. lafresnayi pusillus-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. limae-P. aurifrons borbae 0.8794657 

P. minutissimus-P. aurifrons borbae 0.7712468 

P. nebulosus-P. aurifrons borbae 0.9999999 

P. nigropunctatus-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. olivaceus anqioquensis-P. aurifrons borbae 0.9991668 

P. olivaceus harterti-P. aurifrons borbae 0.9999982 

P. olivaceus olivaceus-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. pumilus-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. pygmaeus-P. aurifrons borbae 0.6350369 

P. rufiventris grandis-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. sclateri parvistriatus-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. sclateri sclateri-P. aurifrons borbae 0.9655521 
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Taxon P value 

P. spilogaster orinocensis-P. aurifrons borbae 0.8681362 

P. spilogaster spilogaster-P. aurifrons borbae 0.1535156 

P. squamulatus apurensis-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. squamulatus roehli-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. steindachneri-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. subtilis-P. aurifrons borbae 1.0000000 

P. temminckii-P. aurifrons borbae 0.8453629 

P. varzeae-P. aurifrons borbae 0.0207312 

P. aurifrons juruanus-P. aurifrons flavifrons 0.9999987 

P. aurifrons transfasciatus-P. aurifrons flavifrons 1.0000000 

P. castelnau-P. aurifrons flavifrons 1.0000000 

P. cinnamomeus perijanus-P. aurifrons flavifrons 0.9993440 

P. cirratus cirratus-P. aurifrons flavifrons 0.0082656 

P. cirratus confusus-P. aurifrons flavifrons 0.2289920 

P. cirratus macconnelli-P. aurifrons flavifrons 0.0000325 

P. cirratus pilcomayensis-P. aurifrons flavifrons 0.0386284 

P. cirratus thamnophiloides-P. aurifrons flavifrons 0.3330121 

P. cirratus tucumanus-P. aurifrons flavifrons 0.1597526 

P. dorbignyanus dorbignyanus-P. aurifrons flavifrons 0.2073296 
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Taxon P value 

P. exilis buffonii-P. aurifrons flavifrons 0.9999009 

P. exilis clarus-P. aurifrons flavifrons 1.0000000 

P. exilis exilis-P. aurifrons flavifrons 0.9997837 

P. exilis pernambucensis-P. aurifrons flavifrons 1.0000000 

P. exilis undulatus-P. aurifrons flavifrons 1.0000000 

P. fulvescens-P. aurifrons flavifrons 0.0694640 

P. fuscus-P. aurifrons flavifrons 1.0000000 

P. granadensis antioquensis-P. aurifrons flavifrons 0.9999999 

P. innominatus malayorum-P. aurifrons flavifrons 1.0000000 

P. lafresnayi lafresnayi-P. aurifrons flavifrons 1.0000000 

P. lafresnayi pusillus-P. aurifrons flavifrons 1.0000000 

P. limae-P. aurifrons flavifrons 0.0920711 

P. minutissimus-P. aurifrons flavifrons 0.0133946 

P. nebulosus-P. aurifrons flavifrons 0.8462114 

P. nigropunctatus-P. aurifrons flavifrons 1.0000000 

P. olivaceus anqioquensis-P. aurifrons flavifrons 0.7881587 

P. olivaceus harterti-P. aurifrons flavifrons 0.7792240 

P. olivaceus olivaceus-P. aurifrons flavifrons 1.0000000 

P. pumilus-P. aurifrons flavifrons 0.9999993 
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Taxon P value 

P. pygmaeus-P. aurifrons flavifrons 0.0028493 

P. rufiventris grandis-P. aurifrons flavifrons 1.0000000 

P. sclateri parvistriatus-P. aurifrons flavifrons 1.0000000 

P. sclateri sclateri-P. aurifrons flavifrons 0.1399845 

P. spilogaster orinocensis-P. aurifrons flavifrons 0.1953129 

P. spilogaster spilogaster-P. aurifrons flavifrons 0.0000800 

P. squamulatus apurensis-P. aurifrons flavifrons 0.9999997 

P. squamulatus roehli-P. aurifrons flavifrons 1.0000000 

P. steindachneri-P. aurifrons flavifrons 0.9999548 

P. subtilis-P. aurifrons flavifrons 0.9999961 

P. temminckii-P. aurifrons flavifrons 0.0120566 

P. varzeae-P. aurifrons flavifrons 0.0000003 

P. aurifrons transfasciatus-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. castelnau-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. cinnamomeus perijanus-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. cirratus cirratus-P. aurifrons juruanus 0.7781680 

P. cirratus confusus-P. aurifrons juruanus 0.9625062 

P. cirratus macconnelli-P. aurifrons juruanus 0.0263885 

P. cirratus pilcomayensis-P. aurifrons juruanus 0.9686546 
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Taxon P value 

P. cirratus thamnophiloides-P. aurifrons juruanus 0.9999287 

P. cirratus tucumanus-P. aurifrons juruanus 0.9820202 

P. dorbignyanus dorbignyanus-P. aurifrons juruanus 0.9917260 

P. exilis buffonii-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. exilis clarus-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. exilis exilis-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. exilis pernambucensis-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. exilis undulatus-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. fulvescens-P. aurifrons juruanus 0.7566600 

P. fuscus-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. granadensis antioquensis-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. innominatus malayorum-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. lafresnayi lafresnayi-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. lafresnayi pusillus-P. aurifrons juruanus 0.9999938 

P. limae-P. aurifrons juruanus 0.9401255 

P. minutissimus-P. aurifrons juruanus 0.7865601 

P. nebulosus-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. nigropunctatus-P. aurifrons juruanus 0.9999999 

P. olivaceus tachirensis-P. aurifrons juruanus 0.9999882 
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Taxon P value 

P. olivaceus harterti-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. olivaceus olivaceus-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. pumilus-P. aurifrons juruanus 1.0000000 

P. pygmaeus-P. aurifrons juruanus 0.5653448 
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Lima, H. S.; Casteel, Z. C.; Cohn-Haft, M. 

Introgressão e deslocamento de caracteres numa zona de contato entre Picumnus 

varzeae e Picumnus cirratus macconnelli no Rio Amazonas. 
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RESUMO 

 

As zonas de contato, onde espécies relacionadas se encontram são reconhecidas como 

laboratórios naturais, essenciais para entender hipóteses relacionadas à evolução, distribuição 

das espécies, isolamento reprodutivo e competição. Na Amazônia, já se conhece muitos táxons 

de aves que se encontram em zonas de contato nas florestas de terra-firme. Para as aves 

especialistas nos ambientes de várzea, no entanto, as informações são escassas. Neste trabalho, 

nós examinamos duas espécies de aves especialistas das florestas de várzea, Picumnus varzeae 

e Picumnus cirratus macconnelli. Existiam alguns relatos ocasionais de hibridização entre essas 

duas espécies, e a hipótese de deslocamento de caráter em Picumnus varzeae, devido à grande 

variação do seu padrão de plumagem também havia sido levantada, mas estudos aprofundados 

ainda não tinham sido realizados para confirmar alguma dessas hipóteses. Aqui, nós analisamos 

se padrões de variação em caracteres morfométricos, bioacústicos e de plumagem seriam 

consistentes com a hipótese de hibridização, ou de deslocamento de caráter entre essas duas 

espécies. Nós mostramos que estas duas espécies de fato entram em contato em uma estreita 

zona de contato, com cerca de 100km na região da cidade de Óbidos, no estado do Pará. Alguns 

dos caracteres morfométricos e bioacústicos se mostraram bastante diferentes entre as espécies, 

assim como entre os exemplares de P. varzeae de dentro e de fora da zona de contato. Os 

caracteres de plumagem analisados foram os mais determinantes para entender os eventos 

ocorrentes entre as duas espécies, dentro da zona de contato foram encontradas muitas aves 

com uma combinação de caracteres da plumagem típicos de ambas as espécies. Estes padrões 

indicam fortemente a presença de hibridização entre as duas espécies dentro da zona de contato. 

Dentro da zona de contato e nos pontos próximos a ela, também foram encontrados exemplares 

de P. varzeae com um padrão de plumagem todo marrom, muito distinto ao padrão de P. c. 

macconnelli e ao de outros exemplares localizados mais distantes da zona de contato, o que 

indica uma tentativa de reforço ao isolamento reprodutivo através por deslocamento de caráter. 

A variação no padrão de plumagem encontrado em P. varzeae nos pontos distantes da zona de 

contato, seriam então resultado de eventos de introgressão fenotípica entre as duas espécies e 

efeito do deslocamento de caráter ao longo da distribuição da população de P. varzeae. Este é 

o primeiro estudo com enfoque nos eventos ocorrentes em zonas de contato entre espécies de 

aves endêmicas da várzea amazônica e o primeiro caso de deslocamento de caráter relatado em 

um táxon da Amazônia brasileira. 
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ABSTRACT 

 

Contact zones, where closely related species meet, are natural laboratories, essential for testing 

hypotheses regarding evolution, species distribution, reproductive isolation and competition. In 

the Amazon region, there are many known contact zones between varzea specialist bird species, 

however, detailed analysis of these zones is lacking. Here, we examined two species of varzea 

specialist, Picumnus varzeae (Varzea Piculet) and Picumnus cirratus macconnelli (Marajo 

Piculet). These two species have occasionally been reported to hybridize, but character 

displacement between the two has also been suggested, due to the large amount of plumage 

variation seen in Picumnus varzeae. However, neither extent of hybridization nor the character 

displacement hypothesis had been examined in detail. Here, we analyzed patterns of variation 

in morphometric, bioacoustic and plumage characters in order to assess whether hybridization 

or character displacement was the primary system operating within the contact zone between 

P. varzeae and P. cirratus macconnelli. We found that these two species co-occur in a narrow 

contact zone in the Óbidos region, in the Brazilian state of Pará. Some of morphometric and 

bioacoustical characters were quite different between species, as well as between P. varzeae 

specimens from inside and outside the contact zone. The plumage characters we analyzed 

provided the clearest data for understanding events occurring between the two species, as within 

the contact zone we found many birds with a combination of plumage characters typical of both 

species. These patterns strongly indicate that hybridization is occurring between the two species 

within the contact zone and supporting previous observations. Within the contact zone, and at 

sample sites nearby, we also found specimens of P. varzeae with a distinctive, plain brown 

plumage, very different from the plumage pattern and coloration of P. c. macconnelli, and from 

other P. varzeae specimens located further from the contact zone, which indicates character 

displacement to reinforce reproductive isolation where the two piculet species overlap in range. 

The plumage variation found in P. varzeae at sampling points far from the contact zone would 

then be the result of phenotypic introgression events between the two species and the effect of 

character displacement along the distribution of P. varzeae. This is the first study to focus on a 

contact zone between bird species endemic to the floodplain forests of the Amazon, and the 

first case of character displacement reported in any taxon of the Brazilian Amazon. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os limites da distribuição de uma espécie expandem e contraem ao longo do tempo, 

frequentemente trazendo populações isoladas a se encontrarem em zonas de contato 

(Scordato et al. 2017). Quando táxons relacionados, mas pertencentes a linhagens 

evolutivas divergentes se reencontram em zonas de contato, múltiplos resultados são 

possíveis (Kutcha 2007). 

Em um extremo do processo de especiação, as espécies podem estar totalmente 

diferenciadas e isoladas reprodutivamente, não competindo ecologicamente nem 

formando híbridos viáveis ou férteis, o que resultaria em sobreposição das distribuições. 

No outro extremo, essas espécies podem se reproduzir livremente ao longo da zona de 

contato sem seleção contra híbridos, o que pode conduzir à fusão mais ou menos completa 

da população em contato. Entre essas duas situações, as espécies podem se substituir 

geograficamente quando há competição (ocasionando uma distribuição parapátrica), ou, 

podem produzir indivíduos híbridos dentro de uma zona híbrida, quando os táxons 

previamente isolados tiverem desenvolvido certas  diferenças morfológicas, ecológicas e 

comportamentais, mas que não foram suficientes para efetivar o isolamento reprodutivo 

(Brown & Wilson 1956, Haffer 1969, Mayr 1969, Short 1970, Neet & Hausser 1990, 

Kutcha 2007, Pinho et al. 2009). 

 As zonas de contato, onde táxons relacionados coexistem, exemplificam uma 

série de estágios em especiação. Essas zonas têm sido não só reconhecidas como 

laboratórios naturais de evolução como também vêm se mostrando essenciais em estudos 

envolvendo um grande número de hipóteses relacionadas a evolução, manutenção de 

fronteiras entre espécies e por fornecerem informações importantes para sistematas, 

auxiliando na separação e na definição dos táxons (Jiggins & Mallet 2000, Bridle et al. 

2001, Kutcha 2007, Irwin et al. 2009, Schaefer et al. 2011). Zonas de contato oferecem 

oportunidades únicas para testar, por exemplo, se duas populações ou espécies se 

encontram isoladas reprodutivamente, representando espécies distintas (Dépraz et al. 

2009, Rush et al. 2009). Outro aspecto menos estudado das zonas de contato é determinar 

se as populações em contato diferem em suas características fenotípicas quando habitam 

num ambiente similar e como eles interagem quando estão em contato.  Essas observações 
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podem nos ajudar a reconstruir a história evolutiva de dois táxons, entender suas 

interações atuais e prever de forma mais confiável como será o futuro das duas populações 

em termos de fusão ou divergência (Irwin et al. 2009, Pinho et al. 2009). Tal 

conhecimento permite, portanto, o desenvolvimento de melhores decisões acerca do 

tratamento taxonômico e de conservação da biodiversidade (Irwin et al. 2009). 

Na Amazônia, a formação de barreiras que causam a diferenciação em espécies 

de aves das florestas de terra-firme é explicada em uma extensa e bem conhecida lista de 

hipóteses (e.g., Haffer 2008, Ribas et al. 2011). Existem também muitos casos conhecidos 

de táxons de aves que se encontram ao longo de zonas de contato nas florestas de terra-

firme amazônicas (Haffer 1969, Haffer 1997). Porém, pouca pesquisa vem sendo 

realizada em áreas de potencial contato entre espécies de aves associadas às florestas de 

várzea amazônicas, pesquisas em zonas de contato nessas áreas, poderiam prover 

resultados surpreendentes. Devido à continuidade proximamente linear das florestas de 

várzea ao longo dos rios e à suposta capacidade de dispersão e colonização por parte das 

aves, seguindo a dinâmica de formação e erosão das várzeas, barreiras geográficas não 

são a regra em espécies de aves especialistas desse tipo de ambiente (Cohn-Haft et al. 

2007). Assim, na ausência de barreiras físicas limitando a distribuição das espécies, 

interações interespecíficas entre espécies relacionadas deveriam se mostrar como um 

importante fator na manutenção da parapatria entre essas espécies nas áreas de várzea.  

Aqui, nós examinamos o caso de dois táxons do gênero Picumnus: O pica-pau-

anão-da-várzea (Picumnus varzeae), e o pica-pau-anão-barrado (Picumnus cirratus 

macconnelli). Quando Short & Sandstrom (1982) caracterizaram estas duas espécies, eles 

elucidaram a presença de exemplares de Picumnus varzeae com características 

intermediárias as de Picumnus cirratus macconnelli, como “um indeterminado número 

de cada forma que tende para a outra espécie em um ou mais caracteres (por exemplo, 

manchas pretas finas no peito e flancos acastanhados e barras nas laterais e garganta 

totalmente barrada em P. varzeae)”, eles interpretaram estes exemplares como híbridos 

entre as duas espécies, mas, consideraram que investigações de campo e estudos 

detalhados seriam necessários para confirmar esta hipótese. Mario Cohn-Haft 

(comunicação pessoal) em sua pesquisa nas florestas de várzea do Rio Amazonas (Cohn-

Haft et al. 2007) viu uma grande diferenciação entre as duas espécies onde elas pareciam 

se substituir e uma maior variabilidade em P. varzeae, incluindo exemplares com um 
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maior número de características similares às de P. c. macconnelli quanto mais distante as 

duas espécies estavam, o que sugeria a presença de deslocamento de caráter (e.g. Brown 

& Wilson 1956) entre as duas espécies, onde, diferenças no fenótipo acentuadas na zona 

de contato entre as espécies diminuiria as interações sexuais entre elas, consequentemente 

diminuindo os casos de hibridização (Pfennig & Pfennig 2009). Entretanto, o limite da 

distribuição dessas duas espécies não é conhecido, nem onde está exatamente localizada 

a zona de contato entre elas, o que dificulta entender qual hipótese pode explicar a 

variação descrita do padrão de plumagem em P. varzeae.  

Além disso, muito pouco se sabe sobre essas duas espécies. Picumnus varzeae é 

uma espécie monotípica endêmica das florestas de várzea amazônicas, mas sua 

vocalização, comportamentos reprodutivos, hábitos alimentares, nunca foram 

completamente descritos (Winkler & Christie 2018). Picumnus cirratus macconnelli é a 

subespécie amazônica do complexo P. cirratus, esse complexo possui seis subespécies 

reconhecidas e muitos casos já relatados de hibridização com outras espécies de 

Picumnus, estudos para clarificar as relações dentro deste complexo são considerados 

necessários (Winkler & Christie 2018). Picumnus c. macconnelli também é encontrado 

nas florestas de várzea amazônicas, mas além de sua faixa de distribuição, outras 

informações específicas sobre essa subespécie são escassas (Winkler & Christie 2018). 

 Esses dois táxons são facilmente distinguíveis visualmente, com P. varzeae sendo 

caracterizado principalmente por sua coloração marrom ou marrom-esverdeado com 

algumas barras pretas e pontos brancos, enquanto P. c. macconnelli é descrito por possuir 

um padrão de plumagem composto predominantemente de barras brancas e pretas 

(Gorman 2014, Winkler & Christie 2018) (Figura 1). Dados de morfometria e vocais, no 

entanto, nunca foram comparados entre essas duas espécies. 
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Figura 1. Picumnus varzeae (esquerda) e Picumnus cirratus macconnelli (direita), táxons endêmicos das 

florestas de várzea Amazônicas 

 

Neste estudo, nós abordamos duas questões principais. Primeiro, onde está 

localizada a zona de contato entre Picumnus varzeae e Picumnus cirratus macconnelli? 

Segundo, estes dois táxons realmente hibridizam na zona de contato ou existe evidência 

de deslocamento de caracteres entre eles? Se eles hibridizam, uma combinação de 

caracteres intermediários das duas espécies deveria ocorrer na zona de contato. Por outro 

lado, se houver deslocamento de caracteres, esperaríamos que os caracteres entre os dois 

táxons sejam mais diferenciados na zona de contato do que fora dela. Para responder essas 

duas questões principais, nós investigamos características não só de plumagem, mas 

também de vocalização e morfologia em P. varzeae e P. c. macconnelli buscando 

encontrar padrões de variação que possam melhor responder a hipótese da ocorrência de 

hibridização ou deslocamento de caráter entre essas duas espécies. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo Geral 

Entender o fenômeno que explica a variação fenotípica em Picumnus varzeae em relação 

à distância geográfica de uma espécie filogeneticamente relacionada. 

 

2.2.  Objetivos Específicos 

a) Localizar a região geográfica e a extensão da zona de contato de Picumnus varzeae 

e Picumnus cirratus macconnelli; 

b) Verificar se existem diferenças nas características fenotípicas (plumagem, 

morfometria, e vocalizações) de Picumnus varzeae ao longo da sua distribuição; 

c) Identificar se o padrão de variação geográfica na morfologia, vocalização e 

plumagem de Picumnus varzeae pode ser explicado pela aproximação com a zona de 

contato com Picumnus cirratus macconnelli; 

d) Identificar qual ou quais fenômenos podem explicar o padrão de variação 

observado em Picumnus varzeae. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Área de Estudo 

Este estudo foi conduzido nas florestas de várzea da Amazônia brasileira. Estimativas 

indicam que as florestas de várzea ocupam uma área que varia entre 2-5% da área total 

da Amazônia brasileira (Albernaz & Costa 2007). Essas florestas são áreas alagadas que 

oscilam entre fase terrestre e aquáticas o que fazem delas um ambiente único, 

alternadamente adequado para organismos terrestres e aquáticos (Junk 2013). As áreas de 

várzea são caracterizadas por um previsível pulso monomodal de inundação por rios de 

água branca, como o Rio Solimões, Amazonas, Juruá e Madeira, que tem influência na 

estrutura das comunidades que habitam este tipo de ambiente (Albernaz & Costa 2007, 

Junk 2013) (Figura 2).  

As florestas de várzea dos rios de água branca são uma das mais importantes 

florestas alagadas na Amazônia. Esses rios drenam a maioria das paisagens 

geologicamente jovens e facilmente erodíveis e carregam uma grande quantidade de 

sedimento em suspensão rico em nutrientes (Haugaasen & Peres 2005). As grandes 

reservas de nutrientes nos solos das várzeas, o alto conteúdo de nutrientes disponíveis, a 

entrada periódica de nutrientes pela inundação e a alta taxa de produtividade na várzea 

fazem essas florestas serem extremamente produtivas e muito usadas para agricultura e 

pecuária o que afeta diretamente as florestas (Haugaasen & Peres 2005, Junk 2013). 

 

 

Figura 2. Floresta de várzea do Rio Amazonas, próximo à Santarém, Pará. 
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3.2. Pontos de amostragem e localização da zona de contato 

A amostragem foi realizada entre os meses de setembro de 2017 e fevereiro de 2018. Os 

pontos de amostragem foram distribuídos entre seis localidades no estado do Amazonas 

e no estado do Pará (Figura 3, Tabela 1). Amostragem foi realizada em ambas as margens 

do rio, e foi amostrada uma extensão fluvial de aproximadamente 580 km (medida ao 

longo do rio). 

Essa distribuição permitiu que os pontos de amostragem cobrissem toda a 

distribuição conhecida para P. varzeae e parte da distribuição de P. c. macconnelli 

(Winkler & Christie 2018) para que assim fosse possível identificar onde estaria 

localizada a zona de contato entre as duas espécies. 

 

 

Figura 3. Mapa da localização dos pontos de amostragem. Os pontos foram distribuídos visando abranger 

a distribuição total de P. varzeae e parte da distribuição conhecida para P. c. macconnelli. 
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Em cada ponto de amostragem, foram realizadas caminhadas e busca ativa de 

indivíduos da espécie conhecida para a região. Playbacks com a vocalização da espécie 

foram usados para atrair as aves até a nossa localização quando necessário.  Nós usamos 

uma gravação da vocalização natural de P. varzeae e de P. cirratus macconnelli, obtidas 

do Xeno-canto (http://www.xeno-canto.org) (XC325555 e XC32063, respectivamente) 

(Apêndice 2). As gravações foram editadas usando o software Audacity (Mazzoni & 

Dannenberg 2000) para remover ruídos de fundo que poderiam afetar a resposta das aves. 

Sempre que possível, os indivíduos localizados eram gravados e então coletados. Todos 

os exemplares coletados foram depositados na Coleção de Aves do INPA (Apêndice 1). 

 

Tabela 1. Localidades de amostragem e tamanho das amostras. 

Localidade Estado Latitude Longitude N 

Novo Remanso Amazonas -3.38 S -59.09 W 12 

Itapiranga Amazonas -2.9 S -58.08 W 8 

Juruti Pará -2.03 S -56.13 W 4 

Óbidos Pará -1.87 S -55.64 W 14 

Arapixuna Pará -2.1 S -55 W 4 

Santarém Pará -2.3 S -54.65 W 10 

 

3.3. Medidas morfométricas 

De cada exemplar coletado foram medidas sete variáveis morfométricas (Figura 4), 

segundo Baldwin et al. (1931): massa corpórea (g), (a) comprimento do bico (medido em 

uma linha reta, da base do crânio até a ponta do bico, medido em mm), (b) altura do bico 

(medida a partir da extremidade anterior das narinas, do limite superior da maxila até o 

limite inferior da mandíbula, medido em mm), (c) largura do bico (medida a partir da 

extremidade anterior das narinas do cúlmen exposto até o limite inferior da mandíbula, 

medido em mm), (d) comprimento da asa (medida com a asa não esticada, em uma linha 

reta do ponto anterior da curva da asa até o ponta da primária mais longa, medido em cm),  

(e) comprimento do tarso (medido a partir do ponto médio da junção entre a tíbia e o 

metatarso, até o limite inferior da terceira borda da junção do metatarso com o dedo 

médio, medido em mm), e (f) comprimento da cauda (medida em uma linha reta a partir 

da glândula uropigial até a ponta da retriz mais longa, medido em cm). Todas as medidas 
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foram realizadas usando um paquímetro digital (comprimento do bico, largura do bico, 

profundidade do bico, comprimento do tarso) ou uma régua (comprimento da asa, 

comprimento da cauda) (Figura 4).  

 

Figura 4. Variáveis morfométricas medidas em cada exemplar coletado. a) Tamanho do bico, b) Altura do 

bico, c) Largura do bico, d) Tamanho da asa, e) Tamanho do tarso e f) Tamanho da cauda. 

 

Com intuito de comparação, nas análises foram incluídas as medidas 

morfométricas dos indivíduos coletados de P. c. macconnelli. Só foram utilizados nas 

análises aqueles indivíduos em que foi possível medir todas as medidas morfométricas, 

sendo assim, a amostra final foi de 31 indivíduos de P. varzeae e 17 indivíduos de P. c. 

macconnelli.  

3.4. Medidas bioacústicas e análises 

Todos os sons analisados foram obtidos durante a coleta de campo ou dos bancos de sons 

online, Xeno-Canto (xeno-canto.org) e Wiki Aves (www.wikiaves.com.br). Foi 

compilado um total de 14 vocalizações de P. varzeae e quatro de P. c. macconnelli 

(Apêndice 2). Todas as vocalizações obtidas a partir dos bancos de dados online foram 

checadas duplamente, por nós, para evitar que a mesma vocalização, publicada em bancos 

de dados diferentes, fossem incluídas nas medições e análises.  

Somente um tipo de vocalização, o canto completo, foi analisado. Chamados 

curtos e sons não-vocais, como o tamborilado (drumming), não foram incluídos nas 

análises. Apenas incluímos vocalizações com boa qualidade para serem medidas. A 
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qualidade de uma vocalização foi avaliada de acordo com a ausência ou pouca quantidade 

de ruídos, ausência de sobreposição com vocalizações de outras espécies e exibição de 

uma boa resolução e clareza no espectrograma.  

Foram medidos 8 parâmetros vocais para cada vocalização: (i) número de notas 

(número total de notas da vocalização) (Figura 5c), (ii) duração da vocalização (duração 

total da vocalização em segundos) (Figura 5b), (iii) tempo médio entre notas (medido em 

segundos, tempo médio entre notas, medido de um pico ao pico seguinte em cada nota 

usando o modo de visualização waveform) (Figura 5d), (iv) pico de frequência da nota 

mais alta (pico de frequência da nota com a frequência mais alta, medido em Hz) (Figura 

5c), (v) pico de frequência da nota mais baixa (pico de frequência da nota com a 

frequência mais baixa, medido em Hz) (Figura 5c), (vi) posição da nota mais alta (posição 

da nota com a frequência mais alta) (Figura 5c), (vii) posição da nota mais baixa (posição 

da nota com a frequência mais baixa) (Figura 5c) e (viii) índice de desaceleração 

(correlação linear entre o número do intervalo entre notas, e o tempo correspondente ao 

intervalo em questão); o índice foi desenvolvido para avaliar se determinada vocalização 

acelera ou desacelera com o tempo. Se o índice recebe um valor negativo, a vocalização 

acelera; se o índice possui um valor positivo, a vocalização desacelera; e se o índice for 

próximo a zero, então a velocidade entre notas muda pouco durante a vocalização. Exceto 

o número de notas e duração total da vocalização, todas os demais parâmetros vocais 

foram medidos por nota; isso nos permitiu observar como os parâmetros permaneceriam 

semelhantes ou se modificariam ao longo da vocalização. Todos os parâmetros vocais 

foram escolhidos por serem aqueles que representam melhor as características sonoras 

das vocalizações dos Picumnus.  

Usando as configurações padrão do Raven Pro Version 1.5 (Bioacoustics 

Research Program, Cornell Laboratory of Ornithology, Ithaca, NY, USA), nós 

quantificamos cada nota através dos espectrogramas de cada som. Dependendo da 

quantidade de ruído de fundo presente na vocalização, o brilho e contraste foram 

ajustados para permitir melhor visibilidade das notas e assegurar acurácia nas medições. 

Os modos de visualização espectrograma e waveform foram utilizados para melhor ajuste 

nas medições de cada nota. (Figura 5).  
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Figura 5. Medições bioacústicas realizadas através do software Raven Pro 1.5. a) visualização de uma 

vocalização em waveform (cima) e espectrograma (abaixo); b) seleção para medição do tempo total da 

vocalização, o waveform é usado para melhor visualização do ponto exato do início e fim da vocalização; 

c) seleção para medição de frequência, pico de frequência em cada nota, posição das notas de frequência 

mais alta e mais baixa; d) seleção para medição do tempo entre cada nota. 
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3.5. Medidas de plumagem e análises 

 

3.5.1. Quantificando a plumagem 

Usando fotografias digitais, foi medido e quantificado o padrão da plumagem do peito 

nos indivíduos coletados de P. varzeae e P. c. macconnelli. Foram feitas fotografias 

frontais de cada indivíduo coletado permitindo uma boa visão do peito e abdômen de cada 

indivíduo (Figura 6).  

 

Figura 6. Exemplos de fotografias utilizadas para medição dos padrões de plumagem nos exemplares 

coletados. À esquerda, um exemplar de P. c. macconnelli, à direita, um exemplar de P. varzeae. 
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Foram utilizados para as medições apenas os exemplares cuja plumagem estava 

intacta e fácil de observar, indivíduos que tiveram a plumagem danificada durante a coleta 

ou durante a preparação da pele não foram incluídos nas medições e análises. Para fim de 

comparação também foram quantificadas e utilizadas nas análises as plumagens dos 

indivíduos de P. c. macconnelli. Para cada indivíduo foi quantificado i) área de plumagem 

ocupada por barras, ii) área de plumagem ocupada por pontos brancos e iii) área de 

plumagem lisa (sem barras ou pontos). As medidas de área foram feitas em cm². Foram 

analisados um total de 34 indivíduos de P. varzeae e 18 indivíduos de P. c. macconnelli.  

Usando o software ImageJ (Rasband 2007), nós quantificamos o valor da área 

(cm²) ocupada por cada um dos padrões de plumagem. Cada imagem era calibrada antes 

das medições utilizando a régua fotografada junto com os indivíduos (Figura 6). Para 

obter o valor das áreas foi utilizada a ferramenta polygon presente no ImageJ, em cada 

exemplar era feita uma seleção cobrindo os limites de cada padrão de forma mais ajustada 

possível, essa seleção permitia ao software calcular o valor de área em cada seleção 

(Figura 7).  

 

Figura 7. Utilização da ferramenta polygon do software ImageJ para medir a área (cm²) de plumagem com 

pontos brancos (seleção azul), plumagem com barras (seleção verde) e de plumagem lisa (seleção vermelha) 

nos indivíduos de P. varzeae e P. cirratus macconnelli. 
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3.5.2. Índice de variação da plumagem 

Foram convidados 27 pesquisadores do INPA pertencentes a diversas áreas de estudo 

para participar de um experimento envolvendo os exemplares de Picumnus coletados. O 

intuito do experimento era permitir que os diferentes participantes pudessem criar uma 

série contínua organizada apenas pelas suas respectivas percepções da variação do padrão 

de plumagem do peito e abdômen dos exemplares coletados, sem levar em conta a 

identificação da espécie. Para os experimentos foram utilizados todos os 52 exemplares 

coletados de P. varzeae (34) e P. c. macconnelli (18). 

Os participantes foram expostos a uma mesa com os exemplares das duas espécies 

com as etiquetas de identificação cobertas por um código e posicionados de forma 

aleatória. Os participantes foram orientados a organizar os exemplares formando um 

gradiente de plumagem, onde os indivíduos mais próximos seriam aqueles com 

plumagem mais similar e os indivíduos mais distantes seriam aqueles com plumagem 

mais diferentes. Após cada participante organizar sua série, foi pedido a eles a criação de 

grupos, onde eles deviam indicar quebras na série, ou seja, onde cada padrão de 

plumagem parecia mudar para um padrão diferente (Figura 8). Após a saída do 

participante foi então anotado o número de grupos criados pelo participante, a ordem em 

que os exemplares foram posicionados e em quais grupos respectivamente. 

Posteriormente substituímos os códigos usados no experimento pela real identificação 

dos exemplares, assim pudemos visualizar como os exemplares de diferentes localidades 

foram posicionados pelos participantes. 
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Figura 8. Alguns dos pesquisadores participantes do experimento de plumagem dos Picumnus. O 

experimento visou a criação de um índice de variação da plumagem para os exemplares coletados. 

 

Os exemplares organizados pelos participantes receberam posteriormente um 

valor que ia de 1 a “n”, onde “n” correspondia ao total do número de grupos em que o 

participante dividiu os exemplares. Exemplares posicionados em um mesmo grupo 

recebiam os mesmos valores. A partir desses valores foi criado um índice que variava de 

0 a 1 para cada exemplar.  O valor do índice de cada exemplar foi estabelecido a partir da 

seguinte fórmula desenvolvida por nós:  

(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙 𝑜 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 –  1) 

(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 − 1)
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Por exemplo, se um participante dividiu os exemplares em 8 grupos diferentes, 

os exemplares agrupados no grupo 5 receberiam um índice de valor 0.57: 

(5 –  1) 

(8 − 1)
= 0.57 

A partir dos valores de índices de cada exemplar para cada participante, nós 

realizamos uma média, que permitiu que cada exemplar pudesse ter um valor único de 

índice. Essa média foi então usada nas análises posteriores. 

 

3.6. Análise de clina 

Há muitas pesquisas sobre zonas de contato onde podem ocorrer hibridização entre táxons 

(Irwin et al. 2009). Hibridização e padrões de introgressão podem ser medidos usando 

análises de curvas sigmoides (clinas), onde essas curvas dos caracteres genéticos ou 

morfológicos são estimadas ao longo de uma zona de contato (Derryberry et al. 2014). 

Muitos tipos de zonas de contato podem ser descritos através de clinas, retratando a 

frequência esperada de caracteres ao longo da zona de contato (Irwin et al. 2009). Os 

parâmetros de melhor ajustamento da clina podem então ser usados para estimar o local 

(centro) e a largura (definido como o inverso do declive máximo) da zona (Irwin et al. 

2009). 

Para entender se a existência de uma zona de contato entre P. varzeae e P. c. 

macconnelli estaria agindo no padrão de variação relatado para P. varzeae, nós fizemos 

uma análise de clina para essa zona de contato. Para gerar uma única dimensão geográfica 

que representasse a posição dos pontos de amostragem ao longo da zona de contato, 

medimos a distância geográfica das três localidades de amostragem (Novo Remanso, 

Itapiranga e Juruti) até a possível zona de contato, considerando o curso do Rio 

Amazonas, para medição das distâncias. A medição das distâncias considerando o curso 

do Rio Amazonas foi considerada apropriada, já que permitiu levar em conta a faixa de 

distribuição de Picumnus varzeae, ocorrente nas florestas de várzea ao longo desse rio. 

Nós usamos o pacote Hzar (Hybrid zone analysis) (Derryberry et al. 2014) nos 

nossos caracteres morfométricos, bioacústicos e de plumagem para estimar a localização 

e extensão da zona de contato entre P. varzeae e P. c. macconnelli considerando os efeitos 

da zona de contato na população de P. varzeae. Nossas medidas morfométricas, 
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bioacústicas e de plumagem foram colapsadas em uma PCA, os valores do eixo de maior 

valor (PC1, para todos os caracteres) foram então usados para criação das clinas 

fenotípicas. Para ajustar as curvas sigmoides para os caracteres sob análise foi utilizada 

uma abordagem de máxima verossimilhança. O modelo melhor ajustado foi selecionado 

com base na comparação dos valores de AIC (Akaike information criterion; Akaike 

1974), onde os valores de menor AIC indicaram o melhor ajuste dos dados. 

 

3.7. Análises estatísticas 

Para entender se os dados fenotípicos de morfometria, bioacústica e de plumagem em P. 

varzeae variavam de acordo com a proximidade geográfica com P. c. macconnelli, 

realizamos uma regressão linear simples para cada caráter medido, seguindo a fórmula 

caráter medido em função da longitude. Para verificar se havia diferenças significativas 

entre os exemplares coletados de P. varzeae e de P. c. macconnelli, foi realizado um teste 

t para cada caráter medido. Antes da execução do teste t, a normalidade dos dados foi 

verificada através do teste Shapiro-Wilk. Buscando verificar se existiam diferenças 

significativas entre os indivíduos de P. varzeae coletados mais próximos à P. c. 

macconnelli, daqueles coletados mais distantes foi realizado um teste t para cada caráter 

medido, antes da execução do teste t, a normalidade dos dados foi verificada através do 

teste Shapiro-Wilk. 

Para observar a correlação entre as medidas morfométricas, bioacústicas e de 

plumagem em P. varzeae conforme sua proximidade com P. c. macconnelli, foi realizada 

uma análise de componentes principais (PCA) sobre os respectivos conjuntos de dados. 

A PCA foi utilizada para reduzir a dimensionalidade dos dados e permitir uma melhor 

visualização de um possível padrão. Nela, o eixo mais representativo obtido foi 

correlacionado com a longitude, para visualizar como os dados variam conforme a 

proximidade entre as duas espécies. Os valores do eixo mais representativo da PCA para 

cada caráter medido (morfométricos, bioacústicos e de plumagem), também foram 

utilizados para as análises de clinas do pacote Hzar. Todas as análises e gráficos deste 

estudo foram realizados usando o software R. 3.4.4 (R Development Core Team 2018).  
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4. RESULTADOS 

 

4.1.  Zona de contato 

A distribuição dos pontos de amostragem nas áreas de floresta de várzea ao longo das seis 

localidades entre os estados do Amazonas e Pará, permitiu amostrar bem a distribuição 

de P. varzeae e localizar e mapear a zona de contato entre P. varzeae e P. c. macconnelli. 

 

Figura 9. Distribuição do padrão de plumagem em P. varzeae e P. c. macconnelli ao longo dos pontos de 

amostragem. É possível notar no esquema, as diferenças no padrão de plumagem em P. varzeae ao longo 

de sua área de distribuição. 

 

Como o padrão de plumagem é o caráter mais óbvio que diferencia as duas 

espécies, nós primeiramente começamos a definir a zona de contato através da 
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distribuição do padrão de plumagem em P. varzeae ao longo dos nossos pontos de 

amostragem (Figura 9, Apêndice 1). Um total de 28 exemplares de P. varzeae 

apresentaram plumagem com padrão variável (exemplares com flancos marrons lisos, 

peito e abdômen barrados; exemplares com flancos, peito e abdômen marrons lisos e 

pontos brancos no peito, etc.) nas áreas de Novo Remanso, Itapiranga e em Óbidos; quatro 

P. varzeae com um padrão de plumagem liso foram coletados na região Juruti. Outros 

quatro exemplares apresentaram um padrão liso (ou com poucos pontos brancos) na 

região de Óbidos. Esta região foi a única onde foram encontrados exemplares dos dois 

táxons em sintopia (Figura 9, Apêndice 1). Exemplares de P. c. macconnelli foram 

coletados em Santarém e Arapixuna, sendo que todos os exemplares dessa espécie 

apresentaram um padrão de plumagem sem variação, sendo completamente barrados. 

A zona de contato entre as duas espécies foi então definida como uma estreita 

faixa na região de Óbidos, Pará. Nessa área além de terem sido encontrados tantos 

indivíduos com características fenotípicas de P. varzeae como indivíduos com 

características de P. c. macconnelli, foram também observados a presença de uma série 

de indivíduos com características intermediárias entre essas duas espécies (Figura 10, 

Apêndice 1). Isso poderia indicar a existência de uma zona híbrida muito estreita (cerca 

de 100 km) dentro da zona de contato entre as duas espécies.  

 

Figura 10. Variação na plumagem de exemplares coletados na zona de contato da região de Óbidos. 
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4.2. Morfometria 

Foi identificado um padrão de variação nos caracteres morfológicos de acordo com a 

proximidade com a zona de contato localizada para as duas espécies. Uma relação linear 

entre caracteres morfológicos e posição geográfica foi identificada entre os indivíduos de 

P. varzeae e P. c. macconnelli para os caracteres: massa corpórea (R²= 0.4015, p<0.01), 

tamanho do bico (R²= 0.1114, p<0.01), comprimento do tarso (R²= 0.0898, p= 0.01) e 

tamanho da asa (R²= 0.1275, p<0.01). Esses caracteres apresentaram um aumento 

conforme a longitude, de oeste para leste, para os dois táxons (Figura 11).  

Com a localização da zona de contato e a presença de indivíduos híbridos 

confirmada, nós analisamos se havia variação nos caracteres morfológicos de P. varzeae 

coletados fora da zona de contato, retirando os indivíduos de P. varzeae que foram 

coletados dentro da zona de contato, considerados possíveis híbridos.  Entre os indivíduos 

de fora da zona de contato foi observada a relação entre posição geográfica e morfologia 

para os caracteres:  massa corpórea (R²= 0.5653, p<0.01) e altura do bico (R²= 0.2814, 

p<0.01), esses caracteres também apresentaram um aumento conforme P. varzeae se 

aproximava da zona de contato com P. c. macconnelli (Figura 11).  

Também foi testada a relação entre a posição geográfica e caracteres morfológicos 

de P. c. macconnelli, excluindo os indivíduos coletados dentro da zona de contato. Para 

este táxon, apenas os caracteres massa corpórea (R²= 0.2447, p= 0.49) e tamanho da asa 

(R²= 0.2729, p= 0.03) apresentaram relação significativa entre os caracteres e a longitude; 

tanto a massa corpórea quanto o tamanho da asa apresentaram uma tendência a diminuir 

conforme a longitude, de oeste para leste, nesse táxon (Figura 11). 



84 
 

 

Figura 11. Variação nos caracteres morfológicos em P. varzeae (azul) e P. cirratus macconnelli (rosa) em 

relação a posição geográfica (longitude). A linha em azul escuro representa a relação da variação nos 

caracteres entre os dois táxons. A linha em azul claro, a relação em P. varzeae. A linha em rosa, a relação 

em P. c. macconnelli. As linhas tracejadas em vermelho delimitam a zona de contato encontrada. 
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Quando comparadas, as duas espécies apresentaram diferenças significativas em 

relação à massa corpórea (p= 0.01), onde os exemplares de P. c. macconnelli se 

apresentaram em média quase 1.5 g mais pesados que os exemplares de P. varzeae, 

tamanho do bico (p= 0.04), onde os exemplares de P. c. macconnelli também 

apresentaram bicos um pouco maiores (0.31 mm) em relação aos tamanhos de bico em P. 

varzeae e comprimento da asa (p= 0.01), onde P. c. macconnelli, também apresentou um 

tamanho de asa em média, um pouco maior (0.14 cm) que as asas em P. varzeae. Todos 

os outros caracteres analisados não mostraram diferença significativa entre as duas 

espécies (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Médias dos caracteres morfométricos (± desvio padrão) para os exemplares de Picumnus varzeae 

e P. cirratus macconnelli coletados fora da zona de contato, juntamente com teste estatístico para testar a 

diferença nas médias (teste T). 

Caráter P. varzeae  P. c. macconnelli Teste T-student 

Massa corpórea (g) 12.26 (± 0.98) 13.73 (± 1.72) 
t= -2.8277, df = 

16.363, p= 0.01 

Tamanho do bico 

(mm) 
12.84 (± 0.50) 13.15 (± 0.40) 

t= -2.0789, df= 

32.162, p= 0.04 

Largura do bico (mm) 4.70 (± 0.37) 4.76 (± 0.45) 
t= -0.3963, df= 

23.295, p= 0.69 

Altura do bico (mm) 5.47 (± 0.33) 5.52 (± 0.30) 
t= -0.4424, df= 

29.607, p= 0.66 

Comprimento do Tarso 

(mm) 
12.40 (± 1.03) 13.15 (± 1.61) 

t= -1.5575, df= 

19.352, p= 0.13 

Comprimento da asa 

(cm) 
5.27 (± 0.17) 5.41 (± 0.15) 

t= -2.6278, df= 

30.158, p= 0.01 

Comprimento da cauda 

(cm) 
3.19 (± 0.23) 3.23 (± 0.17) 

t= -0.5381, df= 

34.149, p= 0.59 

 

 

Os resultados do teste t, também permitiram testar como variaram as medidas 

morfométricas entre os indivíduos de P. varzeae coletados fora e dentro da zona de 

contato. Quando comparados, os indivíduos apresentaram diferenças significativas em 
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relação a alguns dos caracteres morfológicos, foram eles: massa corpórea (p<0.01), onde 

os indivíduos de dentro da zona de contato se apresentaram em média quase 2 g mais 

pesados que os indivíduos de fora da zona de contato, e tamanho do bico (p<0.01), onde 

os indivíduos de dentro da zona de contato também apresentaram bicos maiores em 

relação aos indivíduos de fora da zona de contato. Todos os outros caracteres analisados 

não mostraram diferença significativa entre as áreas (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Médias dos caracteres morfométricos (± desvio padrão) para os exemplares de Picumnus varzeae 

coletados fora da zona de contato e dentro da zona de contato, juntamente com teste estatístico para testar 

a diferença nas médias (teste T). 

Caráter 
P. varzeae fora da 

zona de contato 

P. varzeae na        

zona de contato 
Teste T-student 

Massa corpórea (g) 12.26 (± 0.98) 14.11 (± 0.99) 
t= -4.7733, df= 

14.357, p<0.01 

Tamanho do bico 

(mm) 
12.84 (± 0.50) 13.61 (± 0.43) 

t= -4.3449, df= 

16.504, p<0.01 

Largura do bico (mm) 4.70 (± 0.37) 4.65 (± 0.28) 
t= 0.4618, df= 

21.997, p= 0.64 

Altura do bico (mm) 5.47 (± 0.33) 5.55 (± 0.41) 
t= -0.4861, df= 

14.218, p= 0.63 

Comprimento do Tarso 

(mm) 
12.40 (± 1.03) 12.95 (± 1.06) 

t= -1.3824, df= 

16.426, p= 0.18 

Comprimento da asa 

(cm) 
5.27 (± 0.17) 5.31 (± 0.16) 

t= -0.6338, df= 

17.263, p= 0.53 

Comprimento da cauda 

(cm) 
3.19 (± 0.23) 3.15 (± 0.22) 

t= 0.4533, df= 

14.933, p= 0.65 

 

 

As medidas morfométricas quando sujeitas a PCA, resultaram no primeiro 

componente principal (PC1) carregando 34.61% da variância total (± 1.55). A ordenação 

do eixo 1 da PCA em relação à posição geográfica (longitude), mostrou uma tendência 

de aumento nas medidas dos caracteres morfológicos em relação à longitude e à 

proximidade entre P. varzeae e P. c. macconnelli (Figura 12). 
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Figura 12. Componente principal 1 em relação a posição geográfica para os dados de caracteres 

morfológicos (massa corpórea, tamanho do tarso, tamanho da causa, tamanho da asa, tamanho do bico e 

altura e largura do bico) de P. varzeae (azul) e P. c. macconnelli (rosa).  A ordenação permite observar a 

variação clinal nos caracteres morfológicos de P. varzeae. As linhas tracejadas em vermelho, delimitam a 

zona de contato entre as duas espécies. 

 

4.3.  Bioacústica 

As vocalizações de P. varzeae e P. c. macconnelli mostraram relação com a longitude 

para apenas dois caracteres bioacústicos: duração da vocalização (R²= 0.2997, p= 0.01), 

onde a vocalização tende a aumentar sua duração de Oeste à Leste, e tempo médio entre 

notas (R²= 0.3201, p<0.01), onde a vocalização tende a ser mais lenta, e o tempo médio 

entre notas aumenta de Oeste à Leste (Figura 13).  

Entre os indivíduos de P. varzeae, retirando os indivíduos híbridos da análise, foi 

observada uma relação entre caracteres de voz e posição geográfica para a duração da 

vocalização (R²= 0.4005, p= 0.01), onde a duração total da vocalização passou a ser maior 

conforme a aproximação de P. varzeae da zona de contato com P. c. macconnelli, e para 
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o pico de frequência na nota mais baixa (R²=0.4284, p= 0.01), que apresentou uma 

diminuição no valor do pico de frequência, conforme a longitude e proximidade da zona 

de contato. Para os indivíduos de P. c. macconnelli não foi observada relação linear entre 

os caracteres medidos e a posição geográfica (Figura 13).  

Quando comparadas, P. varzeae e P. c. macconnelli, não apresentaram diferenças 

significativas em relação aos caracteres bioacústicos medidos, o que indica que a 

vocalização das duas espécies é bastante similar (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Médias dos caracteres bioacústicos (± desvio padrão) para os exemplares de Picumnus varzeae 

e P. cirratus macconnelli coletados fora da zona de contato, juntamente com teste estatístico para testar a 

diferença nas médias (teste T). 

Caráter P. varzeae  P. c. macconnelli Teste T-student 

Índice de 

desaceleração 
-0.0018 (± 0.0005) -0.0017 (± 3.74e-05) 

t= -0.6318, df= 

11.572, p= 0.53 

Duração da 

vocalização 
2.0912(± 0.4606) 2.6750 (± 0.7496) 

t= -1.4678, df= 

3.7863, p= 0.21  

Tempo médio 

entre notas 
0.0933 (± 0.0074) 0.1005 (± 0.0073) 

t= -1.6977, df= 5.248, 

p= 0.14 

Número de notas 23.16 (± 4.8398) 27.75 (± 9.2870) 
t= -0.9451, df= 

3.5598, p= 0.40 

Pico de frequência 

da nota mais alta 
6512.04 (± 284.15) 6390.55 (± 460.28) 

t= 0.4972, df= 3.794, 

p= 0.64 

Pico de frequência 

da nota mais baixa 
5351.55 (± 1024.23) 4941.50 (± 914.45) 

t= 0.7530, df= 

5.7589, p= 0.48 

Posição da nota 

mais alta 
5.083 (± 2.234) 4.0 (± 1.6329) 

t= 1.0411, df= 

7.1529, p= 0.33 

Posição da nota 

mais baixa 
15.16 (± 11.6371) 19.25 (± 14.5229) 

t= -0.5103, df= 4.367, 

p= 0.63 

 

Encontramos diferenças significativa em apenas uma variável bioacústica entre as 

vocalizações de P. varzeae gravadas fora e dentro da zona de contato; o tempo médio 

entre as notas foi maior em indivíduos dentro da zona de contato (0.1048 ± 0.0021) do 

que em indivíduos gravados fora da zona de contato 0.0933 (± 0.0074) (Tabela 5). Todos 

os outros caracteres analisados se mostraram semelhantes entre os indivíduos (Tabela 5). 
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Tabela 5. Médias dos caracteres morfométricos (± desvio padrão) para os exemplares de Picumnus varzeae 

coletados fora da zona de contato e dentro da zona de contato, juntamente com teste estatístico para testar 

a diferença nas medias (teste T).  

Caráter 
P. varzeae fora da 

zona de contato 

P. varzeae na    

zona de contato 
Teste T-student 

Índice de 

desaceleração 
-0.0018 (± 0.0005) -0.0017 (± 3.74e-05) 

t= -0.6318, df= 

11.572, p= 0.53 

Duração da 

vocalização 
2.0912(± 0.4606) 2.3920 (± 0.5572) 

t= -0.7232, df= 

1.2393, p= 0.58 

Tempo médio 

entre notas 
0.0933 (± 0.0074) 0.1048 (± 0.0021) 

t= -4.3353, df= 

6.4611, p<0.01 

Número de notas 23.16 (± 4.8398) 23.5 (± 4.9497) 
t= -0.0884, df= 1.341, 

p= 0.94 

Pico de frequência 

da nota mais alta 
6512.04 (± 284.15) 6187.50 (± 132.51) 

t= 2.6061, df= 2.962, 

p= 0.08 

Pico de frequência 

da nota mais baixa 
5351.55 (± 1024.23) 5390.65 (± 66.25) 

t= -0.13061, df= 

11.48, p= 0.89 

Posição da nota 

mais alta 
5.083 (± 2.234) 9.5 (± 3.535) 

t= -1.7106, df= 

1.1371, p= 0.31 

Posição da nota 

mais baixa 
15.16 (± 11.63) 10.5 (± 13.43) 

t= 0.4631, df= 

1.2639, p= 0.71 
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Figura 13. Variação entre caracteres bioacústicos em P. varzeae (azul) e P. c. macconnelli (rosa) em 

relação a posição geográfica (longitude). A linha em azul escuro representa a relação da variação nos 

caracteres entre os dois táxons. A linha em azul claro, a relação em P. varzeae. As linhas tracejadas em 

vermelho delimitam a zona de contato encontrada. 
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As medidas vocais quando sujeitas a PCA, resultaram no primeiro componente principal 

carregando 44.25% da variância total (± 1.88). A ordenação do eixo 1 da PCA (PC1) 

contra a posição geográfica (longitude), mostrou uma variação crescente dos caracteres 

bioacústicos, mostrando que P. varzeae apresenta uma relação crescente à longitude e a 

proximidade com P. c. macconnelli (Fig. 14). 

 

Figura 14. Componente principal 1 em relação a posição geográfica para os dados de caracteres 

bioacústicos de P. varzeae e P. c. macconnelli.  A ordenação permite observar a variação clinal nos 

caracteres morfológicos de P. varzeae. As linhas tracejadas em vermelho, delimitam a zona de contato entre 

as duas espécies. 
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4.4.  Plumagem 

A variação na plumagem foi analisada buscando entender se a posição geográfica do 

exemplar e a proximidade entre as duas espécies refletiria significativamente no padrão 

de plumagem encontrado. Nós observamos um padrão de variação nos caracteres de 

plumagem entre as duas espécies e uma relação entre os dois táxons e a posição geográfica 

para:  o índice de plumagem obtido através do experimento (R²= 0.06927, p= 0.03). Este 

índice variou de 0 (para os exemplares classificados pelos participantes como tendo 

plumagem lisa) a 1 (bichos classificados como completamente barrados). Através dos 

resultados, pudemos observar um aumento no valor do índice de P. varzeae até P. c. 

macconnelli, o que já era esperado visto que os exemplares de P. c. macconnelli 

receberam os valores mais próximos de 1 no índice.  Também encontramos relação linear 

significativa para a área de plumagem barrada (R²= 0.181, p<0.01) e área de plumagem 

pintada (R²= 0.119, p<0.01). A área de plumagem barrada aumentou conforme a posição 

geográfica, a maior presença de barras em P. varzeae foi localizada à Oeste, e em P. c. 

macconnelli em toda sua distribuição. A área de plumagem pintada apresentou uma maior 

incidência à Oeste, diminuindo quando mais próximos da zona de contato entre as duas 

espécies (Figura 15).  

Quando apenas os exemplares de P. varzeae coletados fora da zona de contato 

foram analisados, nós encontramos uma forte relação linear dos caracteres de plumagem 

com a longitude. O índice apresentou diferenças significativas ao longo do gradiente 

longitudinal (R²= 0.575, p<0.01); o índice diminuiu com a longitude, conforme P. varzeae 

se aproximava da zona de contato, onde os valores foram próximos de 0, indicando 

exemplares com plumagem mais lisa. A área barrada (R²= 0.289, p<0.01), área com 

pontos (R²= 0.159, p= 0.03) e área com plumagem lisa (R²= 0.549, p<0.01) também 

apresentaram diferenças significativos ao longo do gradiente longitudinal para P. varzeae. 

A área de plumagem barrada e área com pontos diminuiu nos exemplares de P. varzeae 

conforme a aproximação da zona de contato e a área com plumagem lisa aumentou, o que 

indica que exemplares de P. varzeae coletados próximos a zona de contato apresentaram-

se mais lisos do que aqueles coletados mais distantes dessa zona. Por outro lado, não 

encontramos diferenças significativas nos valores dos índices de P. c. macconnelli; essa 

espécie sempre apresentou um padrão de plumagem barrado em todos os locais onde ela 

foi amostrada (Figura 15). 
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Figura 15.Variação entre indivíduos de P. varzeae (azul) e P. c. macconnelli (rosa) em relação a posição 

geográfica (longitude). A linha em azul escuro representa a relação da variação nos caracteres entre os dois 

táxons. A linha em azul claro, a relação em P. varzeae. As linhas tracejadas em vermelho delimitam a zona 

de contato encontrada. 

Quando comparadas, as duas espécies apresentaram diferenças significativas em 

relação a todos os caracteres de plumagem analisados. Os exemplares de P. c. 

macconnelli apresentaram o índice de variação da plumagem muito próximo a 1 (0.973 ± 

0.030), já que esse táxon apresenta indivíduos predominantemente barrados, enquanto P. 

varzeae, um índice com valor mais próximo a 0 (0.386 ± 0.244). A área com plumagem 

barrada foi 3 vezes maior nos exemplares de P. c. macconnelli e os padrões de plumagem 

com pontos brancos e com plumagem lisa, só foram identificados nos indivíduos de P. 

varzeae, caracterizando a variação no padrão de plumagem dentro desse táxon (Tabela 

6). 
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Tabela 6. Médias dos caracteres de plumagem (± desvio padrão) para os exemplares de Picumnus varzeae 

e P. cirratus macconnelli coletados fora da zona de contato, juntamente com teste estatístico para testar a 

diferença nas médias (teste T). A área é medida em cm². 

Caráter P. varzeae  P. c. macconnelli Teste T-student 

Índice de plumagem 0.386 (± 0.244) 0.973 (± 0.030) 
t= -11.106, df= 22.086, 

p<0.01 

Área com plumagem 

barrada 
3.343 (± 2.77) 10.121 (± 0.77) 

t= -10.756, df= 26.156, 

p<0.01 

Área com plumagem 

pintada 
1.797 (± 1.24) 0  

t= 6.7591, df= 21, 

p<0.01 

Área com plumagem 

lisa 
3.933 (± 3.25) 0 

t= 5.6633, df= 21, 

p<0.01 

 

Para entender a variação dentro de P. varzeae, comparamos os padrões de 

plumagem entre os exemplares dessa espécie coletados fora da zona de contato com os 

padrões de plumagem daqueles que habitavam o interior da zona de contato. Quando 

comparados, porém, os caracteres analisados não mostraram diferenças significativas 

entre as duas áreas (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Médias dos caracteres morfométricos (± desvio padrão) para os exemplares de Picumnus varzeae 

coletados fora da zona de contato e dentro da zona de contato, juntamente com teste estatístico para testar 

a diferença nas medias (teste T). A área é medida em cm². 

Caráter 
P. varzeae fora da 

zona de contato 

P. varzeae na zona 

de contato 
Teste T-student 

Índice de 

plumagem 
0.386 (± 0.244) 0.448 (± 0.26) 

t= -0.627, df= 16.505, 

p= 0.53 

Área com 

plumagem barrada 
3.343 (± 2.77) 3.77 (± 3.65) 

t= -0.334, df= 13.922, 

p= 0.74 

Área com 

plumagem pintada 
1.797 (± 1.24) 2.871 (± 2.35) 

t= -1.359, df= 11.369, 

p= 0.20 
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Caráter 
P. varzeae fora da 

zona de contato 

P. varzeae na zona 

de contato 
Teste T-student 

Área com 

plumagem lisa 
3.933 (± 3.25) 3.610(± 3.96) 

t= 0.225, df= 14. 77, 

p= 0.82 

 

As medidas de plumagem quando sujeitas a PCA, resultaram no primeiro 

componente principal carregando 72.46% da variância total (± 1.70). A ordenação do eixo 

1 da PCA contra a posição geográfica (longitude), mostrou uma correlação dos caracteres 

de plumagem com a posição geográfica (longitude), mostrando que P. varzeae apresenta 

uma clina descendente nos caracteres de plumagem em relação à longitude e quanto mais 

se aproxima da zona de contato com P. c. macconnelli (Figura 16). 

 

Figura 16. Componente principal 1 em relação a posição geográfica para os dados de caracteres 

morfológicos de P. varzeae e P. c. macconnelli.  A ordenação permite observar a variação clinal nos 

caracteres de plumagem de P. varzeae. As linhas tracejadas em vermelho, delimitam a zona de contato 

entre as duas espécies. 
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4.5.  Localização e extensão da zona híbrida 

A partir da localização da zona de contato na região de Óbidos, nós calculamos as 

distâncias base entre os pontos de amostragem (Tabela 8). Essas distâncias permitiram 

estimar a localização e largura da zona híbrida entre P. varzeae e P. c. macconnelli e 

entender como os caracteres de P. varzeae estavam sendo afetados pela zona de contato. 

 

Tabela 8. Distância dos pontos de amostragem base até a zona de contato encontrada na região de Óbidos. 

Localidade Distância até a zona de contato (km) 

Novo Remanso – AM 492.00 

Itapiranga – AM 342.00 

Juruti – PA 76.10 

Óbidos – PA 0.00 

 

Os centros e larguras das clinas ajustaram-se separadamente para cada tipo de 

caráter analisado (Tabela 9). As estimativas baseadas nas clinas atingiram de 49 a 340 km 

leste de Óbidos para o centro da clina e de 9 a 225 km para a largura da clina (Figura 17).  

 

Figura 17. Relação entre caracteres e distância da zona de contato para os caracteres morfológicos (cor 

azul), bioacústicos (cor verde) e plumagem (em vermelho) descrevendo a influência da zona de contato na 

população de Picumnus varzeae. Cada linha representa a clina de máxima verossimilhança para o modelo 

melhor ajustado. 
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Os caracteres apresentaram diferenças nas clinas estimadas, a clina para os 

caracteres morfométricos (log-likelihood= -51.12, AIC= 109.02 ) se mostrou como a clina 

com maior largura entre os caracteres analisados, a clina para os dados bioacústicos (log-

likelihood= -22.55, AIC= 53.77 ) foi a clina com o centro localizado mais distante da 

zona de contato e a clina para os caracteres de plumagem (log-likelihood= -64.77, AIC= 

136.30) foi a clina com centro e largura mais próximos da zona de contato (Figura 17, 

Tabela 9). 

 

Tabela 9. Centro e largura das clinas com melhor ajustamento determinada para os conjuntos de caracteres 

morfométricos, bioacústicos e de plumagem, determinados usando o pacote Hzar (Derryberry et al. 2014). 

Caracteres usados na clina Centro (km) Largura (km) Log-likelihood AIC 

Caracteres morfométricos 249.4969 225.6002 -51.12359 109.0214 

Caracteres bioacústicos 337.6053 191.3772 -22.55396 53.77459 

Caracteres de plumagem 49.00888 9.793201 -64.77951 136.309 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Apesar da existência de um considerável número de trabalhos abordando genética e 

estrutura de zonas de contato, existem poucos estudos sobre ecologia nessas áreas (Patten 

et al. 2004). Nosso estudo teve como objetivo principal investigar se duas espécies de 

Picumnus endêmicas das florestas de várzea amazônicas se encontram em uma zona de 

contato e qual influência essa zona traria para as espécies, em especial para P. varzeae, 

onde já se havia sido observado uma grande diversificação de padrões de plumagem ao 

longo de sua distribuição. Nós utilizamos diferentes caracteres ligados a ecologia 

(caracteres morfométricos) e aspectos reprodutivos (caracteres bioacústicos e de 

plumagem) das duas espécies, buscando uma abordagem integrada para entender quais 

processos podem estar atuando sobre esses táxons.  

Nossos resultados apontaram para a presença de uma zona de contato entre as duas 

espécies localizada na região de Óbidos no Pará. A zona de contato foi definida de acordo 

com a observação de exemplares das duas espécies, identificados com base na plumagem, 
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coexistindo nessa localidade. A plumagem foi decisiva para identificar a zona de contato 

entre as duas espécies, já que aspectos de morfometria e de vocalização se mostraram 

com poucas diferenças entre os dois táxons e não permitiram uma boa distinção entre 

eles. Com base na plumagem foi possível classificar a zona de contato como uma zona 

de hibridização entre as duas espécies, nesta área foram registrados exemplares com um 

padrão intermediário entre as duas espécies, uma forte evidência de hibridização entre os 

dois táxons (Apêndice 1). 

Nossos dados morfométricos indicaram relação significativa para alguns dos 

caracteres medidos e a localização geográfica (representada pelo proxy da longitude) 

entre as duas espécies. Uma diminuição na massa corpórea e no tamanho da asa, foi 

observada em P. c. macconnelli, conforme esse táxon se distanciava da zona de contato 

e um aumento na massa corpórea e na altura do bico, foi observada em P. varzeae, na 

medida em que essa espécie se aproximava da zona de contato, essa relação pode estar 

relacionada com a aproximação das duas espécies a zona de contato, onde, dentro dela os 

indivíduos estariam apresentando um tamanho maior. Esse aumento de tamanho nos 

caracteres morfométricos dentro da zona de contato foi também observado pelas 

diferenças significativas encontradas entre os exemplares de P. varzeae e P. c. 

macconnelli, coletados fora da zona de contato, onde, estes últimos se mostraram maiores 

em relação à massa corpórea, tamanho do bico e tamanho da asa. Caracteres morfológicos 

maiores em P. c. macconnelli podem estar diretamente relacionados com o aumento de 

tamanho percebido para os exemplares de P. varzeae coletados dentro da zona de contato 

(maior massa corpórea e maior tamanho do bico), esses exemplares de P. varzeae 

possivelmente são indivíduos híbridos sob influência dos caracteres de P. c. macconnelli 

e isso pode estar causando o aumento de tamanho observado dentro da zona de 

hibridização. Nesse caso, portanto, a variação gradativa no tamanho dos caracteres 

morfométricos observada entre os exemplares estariam apontando para a hibridização e 

um possível evento de introgressão extensa, sem forte pressão seletiva entre as duas 

espécies dentro da zona, o que explicaria a presença de exemplares de tamanho maior 

dentro da zona de contato.  

Um padrão diferente foi observado para os caracteres vocais analisados. As 

vocalizações dentro do gênero Picumnus são bem semelhantes (Apêndice 3) sendo assim, 

era esperado que a vocalização não apresentaria modificações ao longo da longitude e 
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nem com proximidade da zona de contato entre as duas espécies. Contudo, observamos 

um aumento na duração da vocalização e no tempo médio entre notas ao longo da 

longitude (Oeste para Leste) para as duas espécies. Nenhuma relação significativa entre 

caracteres vocais de P. c. macconnelli e longitude foi encontrada. Também não 

encontramos evidências de diferenças significativas entre os caracteres vocais de P. 

varzeae e P. c. macconnelli, o que nos indica que essas duas espécies apresentam, como 

esperado, vocalizações bem semelhantes. Nós acreditamos que de maneira geral, os 

caracteres vocais não estão sendo efetivos na indicação de algum evento entre as duas 

espécies, e que apesar de a vocalização ser de extrema importância para o reconhecimento 

heteroespecíficos para as aves, de modo geral no caso dos Picumnus, ela não parece ser 

um fator chave para  a seleção de parceiros reprodutivos, assim, a falta de variação vocal 

entre as duas espécies quando comparados aos caracteres de plumagem, por exemplo, 

sugerem que a vocalização não tem um papel importante e a semelhança vocal pode até 

estar facilitando a ocorrência de hibridização entre as duas espécies. 

 Por outro lado, diferenças na plumagem foram muito evidentes entre as duas 

espécies. Picumnus varzeae, apresentou uma grande variação no padrão de plumagem ao 

longo de sua distribuição, enquanto P. c. macconnelli, apresentou o mesmo padrão 

barrado em todos os pontos em que seus exemplares foram coletados. A plumagem tem 

um papel importante no contexto da seleção sexual (Peñalba et al 2017) e a presença de 

indivíduos com plumagem intermediária entre as duas espécies dentro da zona de contato 

é uma evidência para a ocorrência de hibridização entre elas (Irwin et al. 2009). Com base 

no padrão de plumagem observado dentro da zona de contato, nós podemos afirmar que 

a zona de contato, portanto, também estaria atuando como uma zona híbrida entre as duas 

espécies. Uma zona híbrida é uma área habitada por indivíduos híbridos, onde indivíduos 

fenotipicamente puros das formas parentais são raros ou completamente ausentes (Sibley 

& Short 1964). Nós, no entanto, encontramos indivíduos fenotipicamente puros das duas 

formas na zona de contato, o que significa que hibridização primária ainda está ocorrendo 

na área, isso pode indicar que a zona de contato entre essas duas espécies é recente e/ou 

que o fenótipo esteja atuando como barreira reprodutiva entre as espécies, a plumagem 

estaria sendo usada então como um traço atuante no isolamento reprodutivo entre as duas 

espécies. 
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Dentre os exemplares de P. varzeae, foi identificado uma variabilidade perceptível 

no padrão de plumagem evidenciado pela ausência de diferenças significativas entre os 

caracteres de plumagem medidos para os exemplares de dentro da zona de contato e para 

os de fora dessa zona. A alta diversidade de padrões dentro da zona de contato, como 

também, nas áreas mais distantes dessa zona são uma evidência de que a hibridização 

entre as duas espécies reflete diretamente em P. varzeae.  A variação observada dentro 

de P. varzeae pode ser resultado de eventos de introgressão dentro dessa espécie, fazendo 

com que exemplares de dentro da zona de contato e exemplares distantes dessa zona 

apresentem padrões de plumagem similares ao padrão de plumagem de P. c. macconnelli, 

como a presença de barras. Introgressão é conhecida por ser penetrante em muitos 

organismos e é considerada uma importante força no processo seletivo (Rheindt et al. 

2014, Schaefer et al. 2016).  

Introgressão genética levando a uma assimilação fenotípica de indivíduos com 

caracteres de táxons diferentes (indivíduos com caracteres misturados) em relação à 

população doadora, é um evento comum em zonas híbridas entre aves e já foram relatados 

anteriormente (Rheindt & Edwards 2011, Rheindt et al. 2014). Nossos resultados 

apontam para a presença de introgressão, ao menos na população de P. varzeae, porém 

uma análise da real presença de introgressão e como ela estaria atuando entre as duas 

espécies e se há presença de introgressão em P. c. macconnelli está além do escopo desse 

trabalho e requereria uma maior amostragem das duas espécies e a adição de análises 

moleculares. A plumagem também se mostrou como o melhor caráter para estimar a 

localização e largura da zona híbrida entre as duas espécies. A largura da zona híbrida 

entre as duas espécies, com base na plumagem, é muito curta, isso mostra que a influência 

da hibridização na plumagem é concentrada apenas à zona de hibridização, que eventos 

como introgressão podem estar explicando a variação no padrão de plumagem fora dessa 

zona e que um reforço ao isolamento reprodutivo através do padrão de plumagem possa 

estar desempenhando um papel importante para limitar a largura da zona híbrida.  

Sinais fenotípicos ou comportamentais como cor, displays, sons ou feromônios 

são usados para identificar potenciais parceiros reprodutivos (Bailey et al. 2015). A 

presença de indivíduos de P. varzeae com plumagem toda lisa dentro da zona de contato 

e nos pontos de amostragem fora da zona, mas próximos a ela, pode nos indicar uma 

seleção contra híbridos e a favor de fenótipo mais diferente na zona de contato, um indício 
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de deslocamento de caracteres entre as duas espécies,  o que dificultaria a produção de 

indivíduos híbridos. Isolamento reprodutivo envolve traços e preferências que reduzem 

atração interespecífica, impedindo assim eventos de corte e acasalamento entre espécies 

(Bailey et al. 2015). A presença de indivíduos de P. varzeae com plumagem 

completamente distinta à de P. c. macconnelli, na zona de contato e nas regiões próximas 

a ela, sugerem a presença de reforço a favor do isolamento reprodutivo em P. varzeae 

dentro dessa região. 

Reforço ao isolamento reprodutivo pode resultar na divergência entre populações 

dentro e fora da zona de contato entre os táxons que estão interagindo. Se os híbridos 

tiverem fitness reduzido, o reforço do isolamento reprodutivo irá levar à divergência entre 

os táxons dentro da região de contato. A extensão da divergência entre os táxons irá 

depender em parte do fluxo gênico dentro da região de sobreposição (zona de contato) 

até as populações de fora da zona de contato, onde os caracteres reprodutivos estão sob 

diferentes pressões de seleção (Abbott et al. 2013). Ao mesmo tempo, o fluxo gênico fora 

da zona de contato pode causar o espalhamento de divergentes fenótipos nas regiões onde 

os táxons não estão em contato (Abbott et al. 2013). O reforço ao isolamento na região 

próxima da zona de contato e deslocamento de caráter ao longo da distribuição de P. 

varzeae poderiam então explicar a presença de exemplares totalmente marrons e lisos nas 

regiões onde a taxa de contato com P. c. macconnelli seria mais alta, o que atuaria na 

seleção sexual desfavorecendo interações heteroespecíficas nessas áreas e o relaxamento 

nesse padrão de plumagem ocasionando a presença de maior variação no padrão de 

plumagem de P. varzeae quanto mais longe da zona de contato, quando P. c. macconnelli 

já não é mais encontrado e não há mais pressão evolutiva em P. varzeae. 

A seleção sexual para o deslocamento de caráter em traços de plumagem em zonas 

de contato, ajuda no reconhecimento entre as espécies. O deslocamento de caráter e o 

acasalamento seletivo são adaptativos, já que acasalamentos heteroespecíficos resultam 

frequentemente em descendentes híbridos com fertilidade muito baixa (Saetre et al. 

1997). Evidência de especiação em andamento por meio do reforço do isolamento 

reprodutivo intensificados pela divergência de deslocamento de caráter reprodutivo 

selecionado pela cor da plumagem já foi um evento observado em aves por Saetre et al. 

(1997). A ocorrência já publicada de eventos como esses nos ajuda a entender melhor a 
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série de eventos que parecem estar ocorrendo entre as duas populações de Picumnus e 

principalmente atuando na população de P. varzeae. 

Existiam muitas dúvidas e especulações sobre a causa da diversificação do padrão 

de plumagem de P. varzeae e a possibilidade de hibridização com P. c. macconnelli já 

havia sido levantada (Short & Sandstrom 1982, Gorman 2014, Winkler & Christie 2018). 

Nosso estudo confirmou a presença da zona de contato entre as duas espécies e os nossos 

resultados apontaram para a primeira evidência de hibridização natural entre P. varzeae 

e P. c. macconnelli, assim como uma forte evidência de introgressão de características 

fenotípicas de P. c. macconnelli na população de P. varzeae e de reforço do isolamento 

reprodutivo e deslocamento de caráter no padrão de plumagem em P. varzeae nas áreas 

próximas a zona de contato. Futuras investigações, incluindo uma maior amostragem para 

P. c. macconnelli e adicionando análises moleculares, seriam um bom adicional em 

futuros trabalhos englobando essas duas espécies e permitiria compreender ainda melhor 

a extensão da hibridização e da introgressão nessas populações. 

 

6. CONCLUSÕES 

 

Nosso estudo permitiu identificar e localizar a presença de uma estreita zona de contato 

entre P. varzeae e P. c. macconnelli na região de Óbidos, representando a primeira 

evidência concreta da ocorrência de hibridização natural entre essas espécies. Nossos 

resultados identificaram um padrão de variação geográfica na plumagem de P. varzeae, 

também revelaram a presença de fenômenos como introgressão, reforço ao isolamento 

reprodutivo e deslocamento de caráter na população de P. varzeae. Esse foi o primeiro 

estudo voltado à compreensão dos eventos ocorrentes em zonas de contato entre espécies 

de aves endêmicas da várzea amazônica e também foi o primeiro a relatar a ocorrência de 

deslocamento de caráter em um táxon da Amazônia brasileira.  
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Apêndice 1. Exemplares de P. varzeae e P. c. macconnelli coletados ao longo dos pontos de amostragem. 

Novo Remanso – Amazonas (Fora da zona de contato): 
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Itapiranga – Amazonas (Fora da zona de contato): 

                                           

Juruti – Pará (Fora da zona de contato): 
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Óbidos – Pará (Dentro da zona de contato): 
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Arapixuna – Pará (Fora da zona de contato): 

               

Santarém – Pará (Fora da zona de contato): 
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Apêndice 2. Gravações utilizadas nas análises. Números de catálogo iniciados por XC, referem-se a gravações disponíveis 

no banco de dados Xeno-Canto, números iniciados por WA referem-se a registros depositados na plataforma Wiki Aves. 

Demais registros foram realizados durante o trabalho em campo. 

Táxon Número de catálogo Autor Data Hora longx laty 

P. c. macconnelli 180210_01 Mario Cohn-Haft 10/02/2018 10:17 -54.5746 -2.3577 

P. c. macconnelli ML059032 Zena Casteel 10/02/2018 09:30 -54.5746 -2.3577 

P. c. macconnelli ML059083 Zena Casteel 12/02/2018 17:07 -54.8339 -2.26329 

P. c. macconnelli XC32063 Sidnei Dantas 23/03/2008 08:30 -54.1131 -2.0375 

P. varzeae ML059018 Zena Casteel 20/09/2017 11:30 -59.066222 -3.232789 

P. varzeae ML059089 Zena Casteel 22/09/2017 13:56 -59.091894 -3.247813 

P. varzeae XC357137 Gabriel Leite 23/02/2017 07:30 -58.0009 -2.6969 

P. varzeae XC325555 Gabriel Leite 02/07/2016 08:30  -57.9652 -2.65570 

P. varzeae XC81165 Marcelo Villegas 07/01/2011 07:21 -57.937 -2.6160 

P. varzeae 170920_2 Mario Cohn-Haft 20/09/2017 11:55 -59.066222 -3.232789 

P. varzeae 170922_07 Mario Cohn-Haft  22/09/2017 13:45 -59.091894 -3.247813 

P. varzeae 170922_08 Mario Cohn-Haft 22/09/2017 13:56 -59.081894 -3.247813 

P. varzeae 171015_04 Mario Cohn-Haft 15/10/2017 12:39 -58.089578 -2.905986 

P. varzeae 180220_01 Mario Cohn-Haft 10/02/2018 10:17 -54.5746 -2.3577 

P. varzeae ML059103 Zena Casteel 15/02/2018 11:18 -55.5011 -1.9751 

P. varzeae ML059135 Zena Casteel 16/02/2018 09:53 -55.6369 -1.874 

P. varzeae WA2180997 Gabriel Leite 03/07/2016 Não informado Não informado Não informado 

P. varzeae WA1009541 Marcelo Villegas 17/06/2013 Não informado Não informado Não informado 



112 
 

SÍNTESE 

 

Nossas análises vocais das espécies do gênero Picumnus detectaram grupos sonoros diagnósticos, 

alguns dos quais corresponderam fortemente com agrupamentos filogenéticos revelados em 

análises moleculares e outros que sugeriram relações ecológicas e evolutivas não reveladas por 

trabalhos moleculares anteriores. Nós mostramos que a variação vocal entre as espécies deve ser 

considera como uma linha de evidência e não tratada como um simples meio para identificar as 

espécies. Esse estudo também nos permitiu identificar e localizar a presença de uma estreita zona 

de contato entre P. varzeae e P. c. macconnelli, representando a primeira evidência de hibridização 

entre essas espécies. Nossos resultados também revelaram a presença de fenômenos como 

introgressão, reforço ao isolamento reprodutivo e deslocamento de caráter na população de P. 

varzeae. Esse foi o primeiro estudo relatando eventos ocorrentes em zonas de contato entre 

espécies de aves endêmicas da várzea amazônica e também foi o primeiro a relatar a ocorrência de 

deslocamento de caráter em um táxon da Amazônia brasileira.  
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