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RESUMO 

 

Populações de aves podem se diferenciar morfológica e/ou geneticamente quando isoladas por 

uma barreira física. No entanto, ainda é incerto como a variação vocal em aves acompanha 

mudanças genotípicas e fenotípicas. Mudanças nas vocalizações das aves são potencialmente 

importantes, pois podem estar associadas ao processo de especiação, funcionando como 

barreiras de isolamento reprodutivo pré-zigotico. No Escudo das Guianas, cerca de um terço 

das espécies de aves típicas das florestas de terra firme possuem estrutura genética associada 

com algum rio, e o Rio Branco é umas das barreiras biogeográficas mais importantes dessa 

região. As aves da família Thamnophilidae fazem parte de um grupo ideal para estudos 

bioacústicos pois, além de ter o canto estereotipado, ele é herdado geneticamente. Portanto, 

mudanças nas vocalizações podem indicar que populações isoladas por uma barreira se 

encontram em processo de diferenciação. Esse trabalho avaliou a existência de variação vocal 

no Escudo das Guianas em três espécies de aves na Família Thamnophilidae. Estas espécies 

possuem diferentes graus de diferenciação genética e morfológica em lados opostos do Rio 

Branco: Thamnophilus amazonicus apresenta uma marcada variação genética e morfológica, 

Thamnophilus murinus não possui nenhum tipo de variação descrita, enquanto que 

Herpsilochmus dorsimaculatus apresenta uma marcada varação genética, mas as populações 

são indistinguíveis morfologicamente. Assim, o intuito deste trabalho é verificar se há 

mudanças vocais associadas com a estrutura genética das populações ou com a variação 

morfológica descrita. Eu avaliei 15 caracteres vocais de 117 indivíduos das três espécies 

obtidas de arquivos acústicos estabelecidos (Xeno-canto e Macaulay Library of Natural 

Sounds). As vocalizações foram analisadas usando o Programa Raven Pro 1.5. Os valores dos 

caracteres analisados para vocalizações de lados opostos do Rio Branco se sobrepuseram, não 

cumprindo o primeiro requisito para o teste de variação vocal desenvolvido por Isler e 

colaboradores. Para melhor visualizar a variação nos dados, e avaliar possíveis agrupamentos 

geográficos, utilizei uma análise dos componentes principais (PCA). Esta análise de 

ordenação também sugere uma falta de estruturação geográfica nos dados, para as variáveis 

escolhidas. Estes resultados sugerem que a variação vocal pode estar atuando através de 

pressões seletivas diferentes dos caracteres genéticos e morfológicos. Segundo os nossos 

dados, limitados a apenas três espécies, as variações vocais parecem surgir após um tempo 

considerável em isolamento, e após mudanças em caracteres não associados ao canto.  

Palavras-chave: Bioacústica; Passeriformes; Barreira biogeográfica, Vocalização. 



ABSTRACT 

 

Bird populations can differentiate morphologically and / or genetically when isolated on 

opposite sides of a geographic barrier. However, remains uncertain how vocal variation 

follows these genotypic and phenotypic changes. Changes in bird vocalizations are especially 

important because they can be associated to the speciation process and can act as pre-zygotic 

reproductive isolation barriers. In the Guiana Shield, about a third of the species of birds, 

typical of upland forests, have genetic structure associated with some river, and the Rio 

Branco represents one of the most important biogeographical barriers in that region. The birds 

in the family Thamnophilidae are particularly suitable for bioacoustical studies, as their songs 

are stereotyped and genetically inherited. Therefore, changes in their vocalizations can be an 

indication that isolated populations by a physical barrier are in the process of evolutionary 

differentiation. This work aimed to evaluate whether there is a geographical pattern of vocal 

variation in three species of birds in the family Thamnophilidae. These birds present different 

degrees of genetic and morphological differentiation across the Rio Branco: Thamnophilus 

amazonicus, presents both genetic and morphological variation, Thamnophilus murinus lacks 

any described variation, whereas populations on opposite sides of the Branco are 

morphologically identical, but duffer genetically. Therefore, the main goal of this project os to 

evaluate whether there is any vocal variation associated with the genetic and morphological 

structure of these populations. I measured 15 vocal characters from 117 individuals obtained 

from established acoustic archives (Xeno-canto and Macaulay Library of Natural Sounds). 

Vocalizations were analyzed using Raven Pro 1.5 program. The character values analyzed for 

vocalizations from opposite sides of the Rio Branco overlapped, not fulfilling the first 

requirement for the vocal range test developed by Isler and collaborators. To better visualize 

the variation in the data, and assess possible geographic groupings, I used a principal 

component analysis (PCA). This ordination analysis also shows a lack of geographic structure 

in the data, at least from the variables measured. These results suggest that vocal variation 

may be acting upon different selective pressures than morphological and genetic characters. 

According to our data, restricted to only three species, vocal variation may appear in isolated 

populations only after a considerable amount of time, only after genetic and morphological 

changes have already occurred. 

Key-words: Bioacoustic; Passeriformes; Biogeographic barrier; Vocalization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Na região amazônica, os rios representam importantes barreiras biogeográficas para 

alguns grupos de organismos, especialmente para primatas e aves (AYRES E CLUTTON-

BROCK, 1992; CAPPARELLA, 1991; WALLACE, 1852). Estas barreiras físicas, chamadas 

de barreiras ribeirinhas, são importantes na definição do padrão de distribuição de muitas 

espécies de aves, as quais podem apresentar populações diferenciadas (espécies ou 

subespécies) em margens opostas destes rios (CAPPARELLA 1991; HAFFER, 1969). Em 

geral, estas populações podem se diferenciar morfológica e/ou geneticamente em lados 

opostos dos rios (NAKA et al., 2012), no entanto, pouco se sabe de como mudanças nas 

vocalizações das aves acompanham estas mudanças fenotípicas e genotípicas.  

A bioacústica, através do estudo das vocalizações, representa uma importante 

ferramenta taxonômica em que, juntamente com os aspectos morfológicos e moleculares, 

pode ajudar a caracterizas as populações animais. Os cantos das aves, assim como outros 

caracteres usados por estas na escolha do parceiro (plumagem, comportamento) podem ser 

especialmente importantes no processo de especiação (EDWARDS et al., 2005). Desta forma, 

mudanças nas vocalizações das aves podem ser associadas com o processo de especiação, e o 

surgimento de diferenças vocais pode funcionar como barreira de isolamento reprodutivo pré-

zigótica (EDWARDS et al., 2005). 

O caburé-de-pernambuco (Glaucidium mooreorum), por exemplo, ave conhecida 

apenas através de dois espécimes depositados na coleção de aves da UFPE, foi descrito como 

uma espécie nova principalmente por possuir diferenças vocais com outras populações do 

mesmo gênero (SILVA et al., 2002), sem saber se esta representa uma população 

geneticamente distinta. Em geral, estudos de variação vocal, por não precisarem de espécimes 

ou trabalho laboratorial, precedem estudos morfológicos e genéticos. Há vários exemplos na 

ornitologia onde populações são definidas como espécies distintas por apresentar diferenças 

vocais (COHN-HAFT E BRAVO, 2013; ISLER et al., 2002, 2007; ISLER E WHITNEY, 

2011). Em geral, o isolamento reprodutivo de populações alopátricas, inicialmente descritas 

como espécies com base em diferenças vocais (por ex., no gênero Hypocnemis, ISLER et al., 

2007), são posteriormente confirmadas com dados moleculares (por ex., TOBIAS et al., 
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2008). Existem, inclusive, protocolos baseados em dados empíricos que definem o número de 

diferenças mínimas necessárias para considerar duas populações alopátricas de aves como 

diferentes espécies biológicas (ISLER et al., 1998). 

Diferenças morfológicas podem ocorrer em decorrência de adaptações a condições 

ambientais (JAMES, 1982, 1983), ou em decorrência do isolamento geográfico 

(BRELSFORD, 2011). Quando se trata da diferenciação de populações separadas por 

barreiras biogeográficas, essas mudanças podem ocorrer através de fatores mais específicos, 

como o tempo que essas duas populações passaram em isolamento (MAYR E O’HARA, 

1986), o tamanho da população efetiva (CARLING et al., 2010), a presença de seleção 

(Edwards et al., 2005), adaptação ao meio (SLABBEKOORN E SMITH, 2002), ou a própria 

estocasticidade da deriva gênica (BERTRAND, 2013). Entender como o isolamento 

geográfico e a variação genética afetam caracteres vocais e morfológicos é importante para 

compreender o processo de especiação e diferenciação. O canto das aves faz parte do seu 

fenótipo, e assim como as variáveis morfológicas, pode variar em populações isoladas em 

decorrência de processos seletivos (como seleção sexual) ou adaptativos (TOBIAS et al., 

2010), processos neutrais, ou pode ainda permanecer sem modificações aparentes, se estes 

processos não estiverem atuando nessas populações. 

As vocalizações das aves podem variar em diversos aspectos, desde a fonologia (que 

representa a organização dos sons no canto) e complexidade das sílabas, até a organização 

sintática (CATCHPOLE E SLATER, 2008).  A hipótese de reconhecimento de espécies 

propõe que diferenças na estrutura do canto entre espécies diferenciadas funcionariam como 

um mecanismo para evitar ou reduzir a hibridização, assim como se acredita que a 

divergência na plumagem possa ter evoluído para evitar erros de acasalamento (SEDDON, 

2005). A divergência nos cantos em populações alopátricas de Suboscines, cujas diferenças 

vocais são geneticamente determinadas, pode evoluir mais lentamente, mas também deve 

contribuir para o isolamento reprodutivo (EDWARDS et al., 2005).  

No escudo das Guianas, cerca de um terço das espécies de aves típicas das florestas de 

terra firme possuem estrutura genética associada com algum rio (NAKA, 2011). O Rio 

Branco, localizado na região setentrional da Amazônia, é uma das principais barreiras 

biogeográficas da região, sendo responsável por definir a distribuição geográfica de, pelo 

menos, 40 pares de táxons de aves (espécies e subespécies) endêmicas das florestas de terra 

firme da região amazônica (NAKA et al., 2012). Assim como há espécies que apresentam 
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variação genética e morfológica em lados opostos deste rio, há muitas outras que não possuem 

variação nenhuma, e ainda algumas que possuem variação genética críptica (sem variação 

morfológica), as quais podem estar passando por um processo insipiente de diferenciação 

(NAKA, 2010).  

As aves da Família Thamnophilidae (conhecidos como papa-formigas) fazem parte de 

um grupo ideal para realizar estudos bioacústicos. A diferença dos Oscines, cujos cantos 

podem variar geograficamente por terem um componente cultural associado com o 

aprendizado, se acredita que os Suboscines, como os papa-formigas, herdam o canto 

geneticamente (ISLER et al., 1998; KROODSMA, 1984). Desta forma, mudanças geográficas 

no canto dos Thamnophilidae podem ser um indicativo de que populações isoladas tenham 

seguido caminhos evolutivos independentes (ISLER et al., 1998). Assim, o canto pode ser 

usado como uma ferramenta taxonômica para a identificação das mudanças evolutivas nas 

populações de uma das famílias numericamente mais importantes da região Neotropical. Os 

Thamnophilidae, com 24 gêneros e 58 espécies, representam, aproximadamente, 8% das 

espécies de aves registradas na Bacia do Rio Branco (NAKA et al., 2006). Adicionalmente, 

com 18 espécies apresentando variação morfológica associada aos rios do Escudo das 

Guianas, os Thamnophilidae representam 1/5 de todas as espécies de aves que possuem este 

padrão de distribuição (NAKA, 2011). Do ponto de vista prático, o canto dos Thamnophilidae 

é estereotipado e relativamente simples de analisar (SEDDON, 2005). As vocalizações nesta 

família de aves são especialmente importantes, pois os papa-formigas apresentam pouca 

diferenciação morfológica, e por viverem em ambientes onde há pouca luminosidade, haveria 

uma maior dependência da utilização dos sinais acústicos, tanto para o reconhecimento de 

espécies, com na escolha do companheiro (SEDDON, 2005).  

Neste trabalho, analisei e comparei o grau de variação vocal em três espécies de aves 

florestais de terra firme da família Thamnophilidae, com diferentes graus de diversidade 

genética e morfológica em relação a uma barreira ribeirinha. Para isso, irei estudar o grau de 

variação vocal em populações localizadas em margens opostas do Rio Branco. Um estudo 

anterior nesta bacia mostrou que espécies de Thamnophilidae apresentam diferentes graus de 

variação morfológica e geográfica com respeito ao Rio Branco (NAKA et al, 2012). Para este 

estudo selecionei três espécies de aves, cujas populações em lados opostos do Rio Branco 

apresentam diferentes padrões de diferenciação, incluindo Thamnophilus murinus (sem 

variações genética ou morfológica descrita); Thamnophilus amazonicus (com variações 

genética e morfológica descrita); e Herpsilochmus dorsimaculatus (sem variação morfológica, 
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mas com variação genética críptica). Estas espécies representam três padrões geográfico-

evolutivos diferentes, e oferecem uma oportunidade para entender como o processo de 

diferenciação e isolamento geográfico reflete na vocalização das aves.  
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2. OBETIVOS 

 

 

2.1.  Objetivo geral 

 

 

O principal objetivo desse trabalho é avaliar a existência de um padrão geográfico de 

variação vocal associado a uma barreira ribeirinha na Amazônia em três espécies de aves da 

Família Thamnophilidae. Estas espécies apresentam diferentes graus de diferenciação 

genética e morfológica e, portanto, pretendo investigar como se correlacionam essas variáveis 

com as características vocais dessas populações. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 

• Descrever o canto de três espécies de aves da Família Thamnophilidae com 

populações endêmicas no Escudo das Guianas; 

• Verificar a existência de variação vocal nessas espécies de aves em relação ao 

Rio Branco, a principal barreira biogeográfica do Escudo das Guianas; 

• Avaliar se há um padrão geográfico de variação vocal associado com a 

estrutura genética e variação morfológica descrita dessas populações. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1. Espécies selecionadas 

 

 

Esse projeto terá como foco três espécies de aves da Família Thamnophilidae, que 

ocorrem nas florestas de terra firme do estado de Roraima, na Bacia do Rio Branco. Estas 

espécies foram selecionadas por apresentarem diferentes graus de variação genética e 

morfológica em relação à localização do Rio Branco.  

 

 

3.1.1. Thamnophilus amazonicus (Choca-canela)  

 

 

Espécie amplamente distribuída na Amazônia, ocorrendo nas principais áreas de 

endemismo (Fig. 1). Esta espécie possui cinco subespécies descritas (Thamnophilus a. 

amazonicus, T. a. cinereiceps, T. a. divaricatus, T. a. obscurus, e T. a. paraensis) (ZIMMER 

E ISLER, 2003). Duas destas subespécies co-ocorrem no Escudo das Guianas e no estado de 

Roraima (T. a. cinereiceps e T. a. divaricatus), e suas distribuições se encontram separadas 

pelo Rio Branco (NAKA, 2011). A subespécie cinereiceps está distribuída pelo sudoeste da 

Venezuela (Estado do Amazonas), leste da Colômbia (regiões de Vichada e Meta, chegando 

ao sul no Caquetá e Vaupés), e noroeste do Brasil (incluindo ambas as margens do alto Rio 

Negro, e a margem oeste do baixo Rio Negro, até o Rio Solimões) (ZIMMER E ISLER, 

2003). A subespécie divaricatus ocupa o extremo leste da Venezuela (Estado de Bolívar), as 

Guianas e todo o nordeste brasileiro ao norte do Rio Amazonas e leste do Rio Branco (de 

Roraima ao Amapá) (ZIMMER E ISLER, 2003). De forma geral, esta espécie habita o sub-

bosque e estrato médio de florestas de planície e beiras de mata, mas segundo Zimmer e Isler 
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(2003), cada uma destas populações isoladas (subespécies com distribuição parapátrica) 

poderia ter diferentes preferências de habitat. Aparentemente, também existiriam diferenças 

nos habitats das duas populações no Escudo das Guianas; enquanto que T. a. cinereiceps 

ocorreria principalmente em habitats de solo arenoso, tanto em campinaranas, como em 

florestas alagadas de igapó, T. a. divaricatus habitaria principalmente florestas de terra firme 

e beiras de rio (ZIMMER E ISLER, 2003). Estas subespécies se diferenciam 

morfologicamente: o táxon cinereiceps é menor que o forma nominal, e o macho possui uma 

coroa cinza (e não preta), as partes superiores são cinza com algumas penas pretas na parte 

superior das costas; enquanto que a fêmea possui todo o ventral castanho. Por outro lado, o 

macho de divaricatus tem os lados da cabeça e o dorso cinza-escuro e na fêmea possui o 

apenas o peito castanho, e o abdome e cinzento. As subespécies divaricatus e cinereiceps 

representam populações reciprocamente monofiléticas (divergência media estimadas em 4.29 

% para o gene mitocondrial ND2), com haplótipos exclusivos em ambas as margens dos rios 

(NAKA et al., 2012). Esta diferenciação genética é consistente com populações isoladas há, 

aproximadamente, 1.96 Ma (NAKA, 2010), considerando uma taxa de mutação de 2.5% / Ma 

(ou 0.0125 mutações/sítio/linhagem/milhão de anos) (SMITH E KLICKA, 2010). O canto é 

formado por uma série de notas (30 em média) emitidas em um curto período de tempo (~3 

seg), as quais normalmente aumentam em velocidade e descendem ao final, embora a ultima 

parte do canto possa variar geograficamente, com notas que mudam em qualidade, 

aumentando ou diminuindo em intensidade (ZIMMER E ISLER, 2003).  

 

 

Figura 1. Distribuição geográfica e representação do macho de Thamnophilus amazonicus cinereiceps (imagens 

obtidas de Zimmer e Isler, (2003)). 
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3.1.2. Thamnophilus murinus (Choca-murina) 

 

 

Espécie abundante nas florestas de terra firme ao norte e oeste da Amazônia (Fig. 2).  

Esta espécie possui três subespécies descritas (T. m. murinus, T. m. cayennensis, e T. m. 

canipennis), mas apenas as primeiras duas ocorrem no Escudo das Guianas. A definição 

geográfica destas populações não é clara e novos estudos são necessários para melhor 

entender esta variação (ZIMMER E ISLER, 2003). Estudos genéticos e morfológicos, no 

entanto, sugerem que apenas uma forma ocorra ao N do Rio Negro e no estado de Roraima (T. 

m. cayennensis) (NAKA et al., 2012). Esta espécie habita estratos-médios de florestas de 

planície (até 1000-1300 m de elevação). É mais comumente encontrado em beiras de mata em 

florestas de terra firme (ZIMMER E ISLER, 2003). Embora as subespécies T. m. murinus e T. 

m. cayennensis representem populações reciprocamente monofiléticas (divergência media 

estimadas em 1,95 % para o gene mitocondrial ND2), com haplótipos exclusivos em ambas as 

margens do Rio Negro, não há variação genética ou morfológica em ambos os lados do Rio 

Branco (NAKA et al., 2012). O canto é formado por uma série de 5 a 8 notas (com duração de 

até 3 segundos), sendo que as últimas mudam em intensidade e aumentam levemente em 

frequência (ZIMMER E ISLER, 2003).  

 

 

 

Figura 2. Distribuição geográfica e representação do macho de Thamnophilus murinus (imagens obtidas de 

Zimmer e Isler, (2003)). 
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3.1.3. Herpsilochmus dorsimaculatus (Chorozinho-de-costas-manchadas) 

 

 

Este pequeno Thamnophilideo ocorre ao sul da Venezuela, leste da Colômbia e 

noroeste da Amazônia brasileira (Fig. 3). Espécie de dossel de florestas de planície (até 600 m 

de elevação) que habita florestas de terra firme, florestas alagadas de igapó e campinaranas 

em solos arenosos (ZIMMER E ISLER, 2003). A espécie é monotípica (sem subespécies 

descritas) e não há variação morfológica descrita. Embora as populações de margens opostas 

do Rio Branco sejam consideradas como pertencendo ao mesmo táxon, estas populações são 

reciprocamente monofiléticas com, aproximadamente, 2,23% de divergência genética 

mitocondrial, consistentes com populações isoladas há aproximadamente 0.56 Ma (Naka, 

dados não publicados). O canto é formado por uma rápida serie de notas (35 em média), 

emitidas em um curto espaço de tempo (1 a 2 segundos), mas que vão se encurtando e 

descendo um pouco de tom em relação ao início.  

 

 

 

 

Figura 3. Distribuição geográfica e representação do macho de Herpsilochmus dorsimaculatus (imagens obtidas 

de Zimmer & Isler (2003)). 
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3.2.  Uso das vocalizações 

 

 

A coleta de dados vocais foi realizada a partir de gravações obtidas por terceiros, 

presentes em dois arquivos acústicos: Xeno-canto (www.xeno-canto.org) e Macaulay Library 

of Natural Sounds (www.macaulaylibrary.org). Selecionei apenas as gravações realizadas no 

Escudo das Guianas, e utilizei somente aquelas gravações cuja qualidade (baixo ruído de 

fundo, qualidade da captação do som e bom direcionamento à ave) permitisse realizar 

medidas de caracteres de forma inequívoca. O formato digital das gravações disponibilizadas 

por Xeno-canto é mp3, e estas tiveram que ser convertidas em formato wav para serem 

analizadas no software utilizado. As gravações disponibilizadas pela Macaulay Library 

estavam em formato wav, e foram importadas no programa de forma direta. Embora haja 

controvérsias a respeito do uso de gravações no formato mp3 em análises vocais, pois estas 

são comprimidas para otimizar as freqüências ouvidas pelos seres humanos, seu uso continua 

sendo comum na literatura, e a não utilização dessas gravações limitaria muito o número de 

amostras analisadas. Ambos os sexos foram inclusos nas análises por não haver evidência de 

dimorfismo sexual para os caracteres estudados.  

 

 

3.3. Amostragem 

 

 

Para as análises dos caracteres vocais, obtive 80 gravações das três espécies: 

Herpsilochmus dorsimaculatus (17 gravações), Thamnophilus murinus (36 gravações) e 

Thamnophilus amazonicus (27 gravações) (Anexo 1). A partir dessas gravações, selecionei 

240 cantos (3 por gravação), correspondentes a 117 indivíduos, para realizar as medições dos 

caracteres vocais. Em muitos casos, as gravações incluíam longas series de gravações, 

resultando em indivíduos com mais de uma seleção por canto. Nesses casos, o valor utilizado 

para as análises vocais foi a média obtida dos caracteres medidos. Para evitar selecionar as 
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gravações pelas suas características vocais, selecionei para análise o primeiro, médio e último 

canto na sequência da gravação, apenas como uma forma de padronizar a escolha. Caso o 

canto selecionado não pudesse ser visualizado claramente nos sonogramas (baixa qualidade), 

selecionei a melhor gravação (antes ou depois do corte selecionado) seguindo os critérios de 

escolha da gravação anteriormente citados. No total, selecionei 240 cortes, os quais foram 

utilizados para a medição e posterior análise dos caracteres vocais. As medidas dos caracteres 

foram feitas utilizando o programa Raven Pro 1.5 (Cornell Lab of Ornithology Bioacoustics 

Research Program) (CHARIF et al, 2010). 

 

 

3.4. Análises vocais 

 

 

Para descrever e analisar o canto das três espécies focais optei por utilizar 

principalmente as chamadas ‘medidas robustas’, as quais independem da localização do 

cursor na tela de análise (Fig. 4). Obtive medidas dos seguintes 15 parâmetros vocais, 

seguindo as definições com base no manual do Raven Pro 1.5 (CHARIF et al., 2010): 

Número de notas: Contagem do número total de notas ao longo do canto. 

Duração do canto: período de tempo (seg) entre o início da primeira nota e o final da última 

nota. 

Número de notas (1ª e 2ª metades): número de notas na primeira metade, e na segunda metade 

do canto.  

Ritmo: número de notas por segundo (calculado pela razão entre o número de notas e a 

duração do canto). 

Pico de frequência: momento do canto em que ocorre o maior pico da frequência (medido em 

Hz) (também conhecido como poder máximo do canto).  

Frequência central: Frequência que divide a seleção do canto (medido em Hz) em dois 

intervalos de frequência com energias iguais.  
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Largura da banda 90%: Diferença (medida em Hz) entre a frequência 5% e a frequência 

95%. A frequência 5% divide a seleção do canto em dois intervalos de frequência contendo 5 

e 95% da energia dessa seleção. O cálculo desta medida é semelhante ao da frequência 

central, com exceção de que a energia somada tem que ser superior a 5% da energia total, em 

vez de 50%. A frequência 95% divide a seleção do canto em dois intervalos de frequência, 

contendo 5 e 95% da energia dessa seleção. O cálculo desta medida é semelhante ao da 

frequência central, com exceção de que a energia somada tem que ser superior a 95% da 

energia total. 

Duração 90%: diferença (medida em segundos) do tempo 5 e 95%. As variáveis de tempo 5 e 

95% seguem o mesmo cálculo das frequências 5 e 95%, a diferença é que dividem a seleção 

em dois intervalos de tempo e não de frequência.  

Duração de notas: tempo de duração (medida em seg) da 1ª nota, da nota do meio e da última 

nota do canto.  

Frequência máxima das notas: Frequência (em Hz) no tempo de maior amplitude da 1ª nota, 

da nota do meio e da última nota do canto.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Exemplos de medidas robustas utilizadas para análise dos parâmetros vocais nas espécies estudadas 

(SEDDON, 2005). 

 

 

 

 

Duração 
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3.5.  Análises de variação geográfica 

 

 

Para avaliar se existe variação vocal nas três espécies alvo em relação à localização do 

Rio Branco (barreira física), separei as amostras por localização geográfica (incluindo em um 

grupo as amostras obtidas a leste e em outro, as amostras obtidas ao oeste do Rio Branco). 

Para avaliar se essas populações possuem variação vocal consistentes com variação específica 

(nível de espécie), utilizei o teste desenvolvido por Isler et al (1998), no qual os intervalos de 

amostras das variáveis contínuas não podem se sobrepor; a probabilidade de não sobreposição 

de amostras maiores foi estimada exigindo médias (X) e desvio padrão (DP) da população 

com o menor conjunto de medidas (a) e a população com o maior conjunto de medidas (b), 

seguindo a seguinte fórmula: 

Xa + taSDa  ≤  Xb – tbSDb 

Onde, ti = valor da porcentagem 97.5 da distribuição de t, para n-1 graus de liberdade. 

Embora as comparações individuais de cada parâmetro possam ser realizadas no texte 

desenvolvido por Isler et al. (1998), os cantos representam dados inerentemente multi-

variados, e neste caso, formados por 15 dimensões. Para melhor visualizar a variação nos 

dados, e avaliar possíveis agrupamentos geográficos, utilizei uma análise dos componentes 

principais (PCA), a qual reduz a dimensionalidade do conjunto de dados multivariados 

utilizados nas amostras para poucas dimensões. Neste caso, os dados são apresentados em 

duas dimensões (eixos 1 e 2 do PCA), os quais responderam por grande parte da variação 

encontrada. Esta análise foi realizada no Programa R (R Core Development Team, 2013). 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Caracterização vocal das espécies alvo 

 

 

4.1.1. Thamnophilus amazonicus 

 

 

O canto de T. amazonicus é composto por uma série longa de 24 ± 4,04 notas 

(variando entre 14 e 34), emitidas em um intervalo médio de 2.8 seg (9 notas / segundo) 

(Tabela 1). Em geral, o pico de frequência dos cantos teve uma média de 1487,5 Hz. As notas 

com maior frequência são as notas do meio (1507,6 ± 101 Hz), e a frequência máxima da 

primeira para última nota pouco difere (1337,5 ± 0,06 e 1333 ± 182,2 respectivamente). A 

qualidade das notas aumenta no decorrer do canto e a quantidade de harmônicos se estabiliza 

a partir da sétima nota, geralmente (Fig. 5).   

 

 

Figura 5: Sonograma do canto de T. amazonicus produzido no Software Raven Pro 1.5. 
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Tabela 1: Médias, desvio padrão e extremos dos caracteres vocais medidos para as duas populações de T. 

amazonicus, localizadas no escudo das Guianas, Amazônia. 

 Thamnophilus amazonicus 

Caractere vocal (n=37) 

  

Nº de notas 24 ± 4,04 (14 - 34) 

Duração do canto 2,79 ± 0,41 (1,821 - 3,791) 

Nº de notas: 1ª metade 11,52 ± 2,18 (7 - 17) 

Nº de notas: 2ª metade 12,49 ± 2 (7 - 17) 

Ritmo 8,64 ± 1,05 (6,564 - 11,334) 

Pico de frequência 1487,5 ± 113,3 (1264,3 - 1808,8) 

Frequência central 1464,6 ± 99,8 (1292 - 1626,5) 

Largura da banda 90% 538,4 ± 140,4 (301,5 - 937,5) 

Duração 90% 1,85 ± 0,25 (1,3 - 2,43) 

Duração: 1ª nota 0,05 ± 0,02 (0,02 - 0,11) 

Duração: nota do meio 0,05 ± 0,02 (0,032 - 0,081) 

Duração: última nota 0,07 ± 0,01 (0,04 - 0,43) 

Frequência máx.: 1ª nota 1337,5 ± 0,06 (689,1 - 1808,8) 

Frequência máx.: nota do meio 1507,6 ± 101 (1292 - 1708,3) 

Frequência máx.: última nota 1333 ± 182,2 (1033,6 - 1875) 

 

 

4.1.2. Thamnophilus murinus 

 

 

O canto de T. murinus é composto por uma série curta de 6,44 ± 0,8 notas (variando 

entre 5 e 8), emitidas em um intervalo médio de 2.1 seg (3 notas / segundo) (Tabela 2). Em 

geral, o pico de frequência dos cantos teve uma média de 1812,7 Hz. As notas com maior 

frequência são as notas iniciais (1844,3 ± 172,5 Hz), e a frequência máxima da primeira para 

última nota pouco difere (1844,3 ± 172,5 e 1768,6 ± 158,9 respectivamente). A qualidade das 

notas não varia no decorrer do canto, assim como a quantidade de harmônicos (Fig. 6). 

 

Figura 6: Sonograma do canto de T. murinus produzido no Software Raven Pro 1.5. 
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Tabela 2: Médias, desvio padrão e extremos dos caracteres vocais medidos para as duas populações de T. 

murinus, localizadas no escudo das Guianas, Amazônia. 

 Thamnophilus murinus 

Caractere vocal (n=57) 

  

  

Nº de notas 6,44 ± 0,80 (5 - 8) 

Duração do canto 2,11 ± 0,22 (1,606 - 2,628) 

Nº de notas: 1ª metade 2,47 ± 0,49 (2 - 3) 

Nº de notas: 2ª metade 3,97 ± 0,63 (3 - 5) 

Ritmo 3,07 ± 0,35 (2,357 - 3,861) 

Pico de frequência 1812,7 ± 133,3 (1550,4 - 2156,2) 

Frequência central 1805,4 ± 118,8 (1550,4 - 2067,2) 

Largura da banda 90% 442,9 ± 156,9 (258,4 - 947,5) 

Duração 90% 1,91 ± 0,21 (1,5 - 2,4) 

Duração: 1ª nota 0,26± 0,05 (0,166 - 0,339) 

Duração: nota do meio 0,22 ± 0,05 (0,131 - 0, 365) 

Duração: última nota 0,20 ± 0,04 (0,137 - 0,299) 

Frequência máx.: 1ª nota 1844,3 ± 172,5 (947,5 - 2196,4) 

Frequência máx.: nota do meio 1803,6 ± 124,2 (1550,4 - 2067,2) 

Frequência máx.: última nota 1768,6 ± 158,9 (1464,3 - 2174,9) 

 

 

 

4.1.3. Herpsilochmus dorsimaculatus 

 

 

O canto de H. dorsimaculatus é composto por uma série longa de 34,68 ± 5,41 notas 

(variando entre 24 e 46), emitidas em um intervalo médio de 1.7 seg (20 notas / segundo) 

(Tabela 3). Em geral, o pico de frequência dos cantos teve uma média de 2133,6 Hz. As notas 

com maior frequência são as notas do meio (2144,3 ± 123,4Hz), e a frequência máxima da 

primeira para última nota pouco difere (1938,9 ± 141,8 e 1854,5 ± 158 respectivamente). A 

qualidade das notas finais é menor em relação ao resto do canto, porém a quantidade de 

harmônicos é maior nas últimas notas (Fig. 7). 
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Figura 7: Sonograma do canto de H. dorsimaculatus produzido no Software Raven Pro 1.5. 
 

 

Tabela 3: Médias, desvio padrão e extremos dos caracteres vocais medidos para as duas populações de H. 

dorsimaculatus, localizadas no escudo das Guianas, Amazônia. 

 

 Herpsilochmus dorsimaculatus 

Caractere vocal (n=23) 

  

Nº de notas 34,68 ± 5,41 (24 - 46) 

Duração do canto 1,703 ± 0,22 ( 1,449 - 2,171) 

Nº de notas: 1ª metade 15,46 ± 2,73 (11 - 21,5) 

Nº de notas: 2ª metade 19,22 ± 3,12 (13 - 24,5) 

Ritmo 20,36 ± 1,79 (16,67 - 24, 85) 

Pico de frequência 2133,6 ± 142,6 (1808,8 - 2411,7) 

Frequência central 2116,4 ± 128,6 (1894,9 - 2411,7) 

Largura da banda 90% 584,1 ± 154,8 (344,5 - 775, 2) 

Duração 90% 1,182 ± 0,16 (0,8 - 1,4) 

Duração: 1ª nota 0,028 ± 0,01 (0,017 - 0,054) 

Duração: nota do meio 0,031 ± 0,01 (0,022 - 0,042) 

Duração: última nota 0,022 ± 0,01 (0,013 - 0,029) 

Frequência máx.: 1ª nota 1938,9 ± 141,8 (1550,4 - 2196,4) 

Frequência máx.: nota do meio 2144,3 ± 123,4 (1894,9 - 2411,7) 

Frequência máx.: última nota 1854,5 ± 158 (1636,5 - 2325,6)  

 

 
 

 

 Em relação à variação geográfica em lados opostos do Rio Branco, não foram 

encontradas diferenças nas 15 variáveis escolhidas para as análises em nenhuma das espécies 

estudadas, e nenhuma das comparações cumpre o primeiro requisito dos Islers (1998), pois 

todos os caracteres se sobrepõem em todos os parâmetros medidos (Tabelas 4, 5 e 6). A 

aleatoriedade das amostras no PCA demonstra a ausência de um padrão para os caracteres 

vocais analisados nas duas populações geográficas, deixando clara a ausência de diferenças 

significativas desses caracteres entre as populações leste (E) e oeste (W) das margens do Rio 

Branco (Figuras 8, 9 e 10).  
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Tabela 4: Médias, desvio padrão e extremos dos caracteres vocais medidos para as populações leste (E) e oeste 

(W) de T. amazonicus, localizadas no escudo das Guianas, Amazônia. 

  

  Thamnophilus amazonicus 

Caractere vocal E (n=21) W (n=16) 

      

Nº de notas 22 ± 3,4 (14 - 27,3) 25,8 ± 3,8 (18 - 34) 

Duração do canto 2,74 ± 0,39 (2,06 - 3,79)  2,84 ± 0,47 (1,82 - 3,69) 

Nº de notas: 1ª metade 10,29 ± 1,67 (7 - 13) 12,6 ± 2,04 (8 - 17) 

Nº de notas: 2ª metade 8,03 ± 0,93 (6,56 - 9,69) 13,2 ± 1,9 (10 - 17) 

Ritmo 7,97 ± 1,49 (5,7 - 8,8) 9,16 ± 0,66 (8,07 - 10,5) 

Pico de frequência 1520 ± 109 (1378 - 1809) 1446 ± 118 (1264 - 1637) 

Frequência central 1488 ± 92 (1378 - 1637) 1434 ± 111 (1292 - 1615) 

Largura da banda 90% 562 ± 130 (345 - 861) 579 ± 230 (302 - 1206) 

Duração 90% 1,82 ± 0,29 (1,3 - 2,4) 1,86 ± 0,21 (1,4 - 2,2) 

Duração: 1ª nota 0,052 ± 0,02 (0,03 - 0,08) 0,05 ± 0,21 (0,02 - 0,11) 

Duração: nota do meio 0,059 ± 0,01 (0,04 - 0,08) 0,049 ± 0,01 (0,03 - 0,07) 

Duração: última nota 0,062 ± 0,01 (0,04 - 0,08) 0,067 ± 0,02 (0,05 - 0,1) 

Frequência máx.: 1ª nota 1371 ± 118 (1235 - 1809) 1292 ± 180 (689 - 1464) 

Frequência máx.: nota do meio 1235 ± 99,2 (1378 - 1708) 1475 ± 109 (1292 - 1637) 

Frequência máx.: última nota 1385 ± 122 (1206 - 1723) 1271 ± 235 (1034 - 1875) 

 

 
 
 Figura 8: Gráfico dos componentes principais (PCA-1 e PCA-2) das amostras (cantos) das populações de T. 

amazonicus nas margens leste (E) e oeste (W) do Rio Branco, Amazônia.  
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Tabela 5: Médias, desvio padrão e extremos dos caracteres vocais medidos para as populações leste (E) e oeste 

(W) de T. murinus, localizadas no escudo das Guianas, Amazônia. 

  

  Thamnophilus murinus 

Caractere vocal E (n=27) W (n=30) 

      

Nº de notas 6,43 ± 0,89 (5 - 8) 6,48 ± 0,75 (5 - 8) 

Duração do canto 2,06 ± 0,23 (1,61 - 2,56) 2,16 ± 0,22 (1,67 - 2,63) 

Nº de notas: 1ª metade 2,47 ± 0,5 (2 - 3) 2,5 ±0,49 (2 - 3) 

Nº de notas: 2ª metade 3,96 ± 0,65 (3 - 5) 3,98 ± 0,64 (3 - 5) 

Ritmo 3,13 ± 0,42 (2,36 - 3,86) 3,01 ± 0,27 (2,48 - 3,59) 

Pico de frequência 1842 ± 143 (1594 - 2156) 1723 ± 246 (861 - 2003) 

Frequência central 1824 ± 140 (1550 - 2067) 1786 ± 97 (1637 - 2003) 

Largura da banda 90% 494 ± 184 (345 - 1077) 467 ± 325 (258 - 1637) 

Duração 90% 1,88 ± 0,22 (1,5 - 2,33) 1,96 ± 0,21 (1,5 - 2,4) 

Duração: 1ª nota 0,24 ± 0,064 (0,032 - 0,34) 0,27 ± 0,04 (0,188 - 0,336) 

Duração: nota do meio 0,21 ± 0,06 (0,131 - 0, 365) 0,22 ± 0,033 (0,168 - 0,280) 

Duração: última nota 0,20 ± 0,032 (0, 146 - 0,295) 0,19 ± 0,41 (0,137 - 0,293) 

Frequência máx.: 1ª nota 1884 ± 143,7 (1594 - 2196) 1803 ± 193 (948 - 2089) 

Frequência máx.: nota do meio 1821 ± 147,3 (1550 - 2067) 1780 ± 97 (1550 - 2003) 

Frequência máx.: última nota 1838 ± 178 (1550 - 2175) 1708 ± 117 (1464 - 1924) 

 

 
 

Figura 9: Gráfico dos componentes principais (PCA-1 e PCA-2) das amostras (cantos) das populações de T. 

murinus nas margens leste (E) e oeste (W) do Rio Branco, Amazônia.  
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Tabela 6: Médias, desvio padrão e extremos dos caracteres vocais medidos para as populações leste (E) e oeste 

(W) de H. dorsimaculatus, localizadas no escudo das Guianas, Amazônia. 

  

  Herpsilochmus dorsimaculatus 

Caractere vocal E (n=14) W (n=9) 

      

Nº de notas 34,82 ± 5,6 (27 - 46) 34,5 ± 5,1 (24 - 40) 

Duração do canto 1,79 ± 0,217 (1,38 - 2) 1,64 ± 0,19 (1,25 - 1,85) 

Nº de notas: 1ª metade 15 ± 2,73 (12 - 21,5) 15,9 ± 2,53 (11 - 18,5) 

Nº de notas: 2ª metade 19,82 ± 3,35 (15 - 24,5) 18,5 ± 2,68 (13 - 21,5) 

Ritmo 19,5 +- 2,76 (15,25 - 24,84) 20,98 ± 1,45 (18,91 - 23,22) 

Pico de frequência 2158 ± 158 (1981 - 2412) 2101 ± 132,5 (1809 - 2283) 

Frequência central 2139 ± 156,6 (1981 - 2153) 2087 ± 86,7 (1981 - 2239) 

Largura da banda 90% 566 ± 173,8 (345 - 603) 608 ± 140 (431 - 775) 

Duração 90% 1,21 ± 0,18 (0,8 - 1,55) 1,16 ± 0,12 (1 - 1,3) 

Duração: 1ª nota 0,032 ± 0,01 (0,017 - 0,054) 0,02 ± 0,004 (0,017 - 0,025) 

Duração: nota do meio 0,031 ± 0,006 (0,022 - 0,042) 0,03 ± 0,004 (0,024 - 0,035) 

Duração: última nota 0,022 ± 0,004 (0,014 - 0,03) 0,023 ± 0,005 (0,014 - 0,031) 

Frequência máx.: 1ª nota 1910 ± 143,9 (1637 - 2326) 1955 ± 138 (1875 - 2196) 

Frequência máx.: nota do meio 2139 ± 153,3 (1895 - 2412) 2150 ± 86 (2110 - 2250) 

Frequência máx.: última nota 1870 ± 184 (1637 - 2326) 1840 ± 137 (1637 - 1981) 

 

 

Figura 10: Gráfico dos componentes principais (PCA-1 e PCA-2) das amostras (cantos) das populações de H. 

dorsimaculatus nas margens leste (E) e oeste (W) do Rio Branco, Amazônia.  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Neste trabalho eu avaliei a variação vocal em três espécies de Suboscines (Família 

Thamnophilidae) com três padrões de variação genética e morfológica em lados opostos de 

uma importante barreira ribeirinha na Amazônia. Os resultados mostraram que não houve 

variação vocal significativa para nenhum dos caracteres avaliados nas três espécies.  Em 

geral, estudos de populações (subespécies) de Suboscines, em lados opostos de rios 

amazônicas que apresentam variação vocal, também apresentam diferenciação genética 

(RODRIGUES et al., 2013; COHN-HAFT E BRAVO, 2013). Neste estudo, apesar de duas 

das espécies estudadas (Thamnophilus amazonicus e Herpsilochmus dorsimaculatus) terem 

altos níveis de diferenciação genética (2.23 e 4.29 %, respectivamente) associadas com a 

localização do Rio Branco, elas parecem não possuir variação vocal, pelo menos nos 

caracteres analisados. Isso sugere que embora a presença de variação vocal seja, em geral, 

acompanhada por variação genética, nem sempre variação genotípica resulta em mudanças 

nas vocalizações. Da mesma forma, a presença de variação fenotípica (plumagem) em 

Thamnophilus amazonicus também não foi acompanhada por diferenciação no canto.  

O surgimento de variação fenotípica e genotípica em populações isoladas por uma 

barreira física pode ser o resultado da quebra de fluxo gênico através do processo de 

especiação alopátrica (COYNE E ORR, 2004). Essa quebra no fluxo gênico pode resultar no 

surgimento de duas populações geneticamente distintas, e quanto maior for o tempo em 

isolamento entre as duas populações, maior será a sua divergência genética (MAYR E 

O`HARA, 1986).  Portanto, o mecanismo de deriva gênica pode resultar em mudanças 

genéticas, independentemente de mudanças no fenótipo. A taxa relativamente constante de 

mutações genéticas resultou no desenvolvimento do relógio molecular (ZUCKERKANDL E 

PAULING, 1962). Para genes mitocondriais, como o citocromo b, estima-se que um milhão 

de anos em isolamento represente 2% de divergência genética (WEIR E SCHLUTER, 2008). 

Por outro lado, não há uma taxa constante de mudanças fenotípicas, sendo difícil inferir o 

tempo de divergência através de caracteres da plumagem ou do canto.  

Algumas características fenotípicas, principalmente aquelas sob efeito de seleção 

sexual (plumagem e canto), podem mudar rapidamente, funcionando como mecanismo de 
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isolamento reprodutivo pré-zigótico (EDWARDS et al., 2005), inibindo o cruzamento entre 

indivíduos em processo de especiação. Trabalhos empíricos sugerem que tanto mudanças 

morfológicas como vocais podem se estabelecer numa população em curtos períodos de 

tempo ou até em poucas gerações através de pressões seletivas (GRANT E GRANT, 2009).  

Por outro lado, este estudo sugere que características do canto podem permanecer sem 

mudanças, mesmo em populações que parecem não intercambiar genes há mais de um milhão 

de anos. 

Casos de diferenciação genética, sem variação fenotípica, costumam ser chamados de 

espécies crípticas (BICKFORD ET AL., 2006). No caso de T. amazonicus, onde há uma clara 

variação morfológica (especialmente nas fêmeas) e uma marcada diferenciação genética, 

aliada a possíveis mudanças no uso do habitat (ZIMMER E ISLER, 2003), sugerem que as 

duas populações separadas pelo Rio Branco (cinereiceps e divaricatus) poderiam ser 

consideradas como duas espécies diferentes (com variação genética e morfológica), mesmo 

sem ter desenvolvido variação vocal. De fato, a presença de diferenças em, pelo menos, dois 

caracteres independentes (plumagem e molecular) tem sido considerada a regra na descrição 

de novos táxons na Amazônia (WHITNEY E COHN-HAFT, 2013). No entanto, um estudo 

rigoroso nos caracteres morfológicos, genéticos e vocais incluindo todas as cinco subespécies 

que formam parte do complexo T. amazonicus seria necessário para entender o melhor arranjo 

taxonômico deste grupo. O caso de H. dorsimaculatus sugere que as populações de lados 

opostos do Rio Branco poderiam estar em processo de especiação, dado que os dados 

moleculares sugerem falta de fluxo gênico. No entanto, é possível que o tempo em isolamento 

destas populações (0.56 Ma) não tenha sido suficiente para que elas desenvolvessem 

diferenças fenotípicas (plumagem ou canto). Finalmente, T. murinus não parece estar limitado 

pelo Rio Branco, e dados moleculares sugerem a existência de fluxo gênico em lados opostos 

do Rio Branco (NAKA et al., 2012).  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Estudos na área da bioacústica relacionados às barreiras biogeográficas ainda são 

incipientes. A influência das vocalizações das aves no processo de especiação ainda é pouco 

clara. Embora pareça claro que mudanças nas vocalizações possam funcionar como um 

mecanismo de isolamento pré-zigótico, ainda resta entender como mudanças no genoma das 

aves (sem mudanças fenotípicas) influenciam no processo de especiação. Questões sobre 

como o canto acompanha a variação genética ou como as mudanças genéticas estão 

relacionadas à variação vocal dos Suboscines ainda devem ser respondidas. A família 

Thamnophilidae tem vários estudos demonstrando variações vocais em populações isoladas, e 

o fato desse estudo ter apontado a ausência de divergência no canto, nos leva a perceber que a 

mudança genética pode não estar acompanhada pela diferenciação vocal nesse grupo.  
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ANEXO 

 

ANEXO 1: Lista das amostras e os respectivos responsáveis pelo banco de dados (gravações) 

utilizadas neste trabalho. 

 

Espécie País Nº de tombo Gravador 

Thamnophilus amazonicus Guiana Francesa XC49006 Patrick Infremeau 

Thamnophilus amazonicus Brasil XC87781 Jeremy Minns 

Thamnophilus amazonicus Venezuela XC690 John van der Woude 

Thamnophilus amazonicus Venezuela XC693 John van der Woude 

Thamnophilus amazonicus Venezuela XC693 John van der Woude 

Thamnophilus amazonicus Colombia XC81808 Andrew Spencer 

Thamnophilus amazonicus Brasil XC87776 Jeremy Minns 

Thamnophilus amazonicus Colombia XC127208 Oswaldo Cortes 

Thamnophilus amazonicus Suriname ML25547 Thomas H. Davis 

Thamnophilus amazonicus Suriname ML25547 Thomas H. Davis 

Thamnophilus amazonicus Brasil ML41075 Richard O. Bierregaard 

Thamnophilus amazonicus Guiana ML65970 Theodore A. Parker 

Thamnophilus amazonicus Guiana ML70032 Theodore A. Parker 

Thamnophilus amazonicus Guiana ML70032 Theodore A. Parker 

Thamnophilus amazonicus Guiana ML72313 Davis W. Finch 

Thamnophilus amazonicus Guiana ML72458 Davis W. Finch 

Thamnophilus amazonicus Guiana ML72458 Davis W. Finch 

Thamnophilus amazonicus Guiana ML72458 Davis W. Finch 

Thamnophilus amazonicus Guiana ML77979 Davis W. Finch 

Thamnophilus amazonicus Guiana ML84927 Davis W. Finch 

Thamnophilus amazonicus Guiana ML84947 Davis W. Finch 

Thamnophilus amazonicus Guiana ML84947 Davis W. Finch 

Thamnophilus amazonicus Guiana ML87563 Davis W. Finch 

Thamnophilus amazonicus Guiana ML87563 Davis W. Finch 

Thamnophilus amazonicus Guiana ML89855 Davis W. Finch 

Thamnophilus amazonicus Guiana ML98682 Davis W. Finch 

Thamnophilus amazonicus Suriname ML134662 Cullen K. Hanks 

Thamnophilus amazonicus Venezuela ML52777 Steven L. Hilty 

Thamnophilus amazonicus Venezuela ML52777 Steven L. Hilty 

Thamnophilus amazonicus Venezuela ML61908 Paul A. Schwartz 

Thamnophilus amazonicus Venezuela ML64553 Kevin J. Zimmer 

Thamnophilus amazonicus Venezuela ML64553 Kevin J. Zimmer 

Thamnophilus amazonicus Venezuela ML64556 Kevin J. Zimmer 

Thamnophilus amazonicus Venezuela ML64556 Kevin J. Zimmer 

Thamnophilus amazonicus Venezuela ML64556 Kevin J. Zimmer 
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Espécie País Nº de tombo Gravador 

Thamnophilus amazonicus Brasil ML113145 Curtis A. Marantz 

Thamnophilus amazonicus Brasil ML113145 Curtis A. Marantz 

Thamnophilus amazonicus Brasil XC21170 Eduardo Patrial 

Thamnophilus amazonicus Brasil XC37913 Guilherme R. R. Brito 

Thamnophilus murinus Guiana Francesa XC49007 Patrick Infremeau 

Thamnophilus murinus Guiana Francesa XC49007 Patrick Infremeau 

Thamnophilus murinus Brasil XC74238 Marcos Melo 

Thamnophilus murinus Guiana Francesa XC114436 Jon King 

Thamnophilus murinus Venezuela XC9246 Allen T. Chartier 

Thamnophilus murinus Venezuela XC9246 Allen T. Chartier 

Thamnophilus murinus Brasil XC87704 Jeremy Minns 

Thamnophilus murinus Brasil XC87704 Jeremy Minns 

Thamnophilus murinus Brasil ML31462 Richard O. Bierregaard 

Thamnophilus murinus Brasil ML31462 Richard O. Bierregaard 

Thamnophilus murinus Brasil ML31462 Richard O. Bierregaard 

Thamnophilus murinus Guiana ML70091 Theodore A. Parker 

Thamnophilus murinus Guiana ML77915 Davis W. Finch 

Thamnophilus murinus Guiana ML77915 Davis W. Finch 

Thamnophilus murinus Guiana ML84985 Davis W. Finch 

Thamnophilus murinus Guiana ML84985 Davis W. Finch 

Thamnophilus murinus Brasil ML88215 Curtis A. Marantz 

Thamnophilus murinus Brasil ML88215 Curtis A. Marantz 

Thamnophilus murinus Brasil ML88216 Curtis A. Marantz 

Thamnophilus murinus Brasil ML88216 Curtis A. Marantz 

Thamnophilus murinus Guiana ML89862 Davis W. Finch 

Thamnophilus murinus Guiana ML90691 Donald J. Kerr 

Thamnophilus murinus Brasil ML112883 Curtis A. Marantz 

Thamnophilus murinus Brasil ML127627 Curtis A. Marantz 

Thamnophilus murinus Brasil ML127627 Curtis A. Marantz 

Thamnophilus murinus Guiana ML134966 Brian J. O'Shea 

Thamnophilus murinus Guiana ML134966 Brian J. O'Shea 

Thamnophilus murinus Guiana ML134966 Brian J. O'Shea 

Thamnophilus murinus Guiana ML144377 Mark B. Robbins 

Thamnophilus murinus Peru ML30916 Theodore A. Parker 

Thamnophilus murinus Venezuela ML45542 Theodore A. Parker 

Thamnophilus murinus Venezuela ML45542 Theodore A. Parker 

Thamnophilus murinus Venezuela ML49330 Charles D. Duncan 

Thamnophilus murinus Ecuador ML51349 Gregory F. Budney 

Thamnophilus murinus Venezuela ML52907 Steven L. Hilty 

Thamnophilus murinus Venezuela ML52907 Steven L. Hilty 

Thamnophilus murinus Venezuela ML52907 Steven L. Hilty 

Thamnophilus murinus Ecuador ML53370 Lewis F. Kliber 

Thamnophilus murinus Ecuador ML53372 Lewis F. Kliber 

Thamnophilus murinus Venezuela ML61763 Paul A. Schwartz 
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Espécie País Nº de tombo Gravador 

Thamnophilus murinus Venezuela ML61763 Paul A. Schwartz 

Thamnophilus murinus Venezuela ML61765 Paul A. Schwartz 

Thamnophilus murinus Venezuela ML61765 Paul A. Schwartz 

Thamnophilus murinus Venezuela ML61766 Paul A. Schwartz 

Thamnophilus murinus Venezuela ML61766 Paul A. Schwartz 

Thamnophilus murinus Venezuela ML61767 Paul A. Schwartz 

Thamnophilus murinus Venezuela ML61770 Paul A. Schwartz 

Thamnophilus murinus Venezuela ML61770 Paul A. Schwartz 

Thamnophilus murinus Venezuela ML61771 Paul A. Schwartz 

Thamnophilus murinus Brasil ML61776 Paul A. Schwartz 

Thamnophilus murinus Brasil ML61776 Paul A. Schwartz 

Thamnophilus murinus Ecuador ML90486 Donald J. Kerr 

Thamnophilus murinus Ecuador ML90486 Donald J. Kerr 

Thamnophilus murinus Venezuela ML102486 Linda R. Macaulay 

Thamnophilus murinus Venezuela ML102486 Linda R. Macaulay 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil XC5056 Nick Athanas 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil XC38683 Alexandre Renaudier 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil XC76222 Marcos Melo 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil XC88790 Jeremy Minns 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil XC88790 Jeremy Minns 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil XC88791 Jeremy Minns 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil XC88791 Jeremy Minns 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil XC88791 Jeremy Minns 

Herpsilochmus dorsimaculatus Venezuela XC6150 Chris Parrish 

Herpsilochmus dorsimaculatus Venezuela XC23323 Alexandre Renaudier 

Herpsilochmus dorsimaculatus Colombia XC75071 Pablo Florez 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil XC91344 Helge Kvam 

Herpsilochmus dorsimaculatus Colombia XC81761 Andrew Spencer 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil ML34988 Richard O. Bierregaard 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil ML35045 Richard O. Bierregaard 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil ML35045 Richard O. Bierregaard 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil ML46974 Richard O. Bierregaard 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil ML46974 Richard O. Bierregaard 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil ML46977 Richard O. Bierregaard 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil ML46977 Richard O. Bierregaard 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil ML48626 Mario Cohn-Haft 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil ML48626 Mario Cohn-Haft 

Herpsilochmus dorsimaculatus Brasil ML48629 Mario Cohn-Haft 

 


