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INTRODUÇÃO 

 

Família Picidae 

A família Picidae faz parte da ordem Piciformes, uma das radiações mais 

diversificadas de Aves não-Passeriformes (Winkler et al., 2014). Seus representantes 

são amplamente distribuídos pelo globo, estando ausentes apenas na Antártica, áreas 

sem árvores do Ártico, Madagascar, Nova Guiné e Austrália (Short, 1982; Winkler et 

al., 1995; Winkler & Christie, 2002; del Hoyo & Collar, 2014; Gorman, 2014), sendo 

a região Neotropical a mais rica em espécies (Short, 1982; Sick, 1997). O número de 

táxons que compõe a família varia de acordo com o autor a ser seguido. A proposta 

mais recente, por exemplo, considera válidos 29 gêneros e 239 espécies (Gorman, 

2014). 

Os pica-paus são, em grande parte, insetívoros que complementam sua dieta 

com frutas, sementes, ninhegos e ovos de outras aves. Nidificam em cavidades 

escavadas em troncos de árvores que podem ser feitos ativamente ou aproveitados 

quando já prontos. Uma das características mais peculiares no que se refere ao 

comportamento dos pica-paus é o tamborilar, que consiste em bater o bico contra uma 

superfície rígida, geralmente um tronco, produzindo um som mecânico, utilizado na 

comunicação entre as espécies, manutenção de territórios e atração sexual (Short, 

1982; Winkler & Christie, 2002; Gorman, 2014).  

O que mais chama a atenção nos pica-paus são as diversas adaptações 

morfológicas relacionadas ao seu estilo de vida único, como a capacidade de perfurar 

a madeira e escalar troncos de árvores, fato que despertou o interesse pela anatomia 

do grupo por diversos autores (Bryant, 1866; Huxley, 1867; Garrod, 1872, 1873; 

Parker, 1875; Lindahl, 1879; Seebohm, 1890; Lucas, 1895; Shufeldt, 1900; Gardner, 

1926; Burt, 1930; Lowe, 1946; Beecher, 1953; Spring, 1965; Short, 1971; Goodge, 

1972; May et al., 1976; Kirby, 1980; Burton, 1984; Donatelli, 1996; Tobalske, 1996; 

Bock, 1999; Höfling & Alvarenga, 2001; Villard & Cuisin, 2004; Zhou et al., 2009; 

Donatelli, 2012a, 2012b; Manegold & Töpfer, 2013; Donatelli, 2013; Novaes, 2013; 

Donatelli, 2014; Donatelli et al., 2014). Essas adaptações incluem o bico e crânio 

reforçados (Burt, 1930; Bock, 1964, 1966), língua extremamente longa e munida de 

espículas (Lindahl, 1879; Wallace, 1974; Bryant, 1866; Wallace, 1974; Gardner, 

1926; Lucas, 1895; Donatelli, 1996), costelas mais amplas (Kirby, 1980), pés 

zigodáctilos modificados para escalar (Bock & Miller, 1959; Bock, 1999), pigóstilo 
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largo e bem desenvolvido (Manegold & Töpfer, 2013), cauda com penas rígidas 

(Burt, 1930) e pele espessa (Short, 1982; Winkler et al., 1995).  

Embora estudos de anatomia funcional de pica-paus tenham sido objeto de 

interesse de muitos autores (e.g. Garrod, 1872; Burt, 1930; Spring, 1965; Lindahl, 

1879; Gardner, 1926; Wallace, 1974; Kirby, 1980; Bock & Miller, 1959) os 

caracteres anatômicos em si não têm sido utilizados extensivamente para determinar 

relações filogenéticas dentro da família, em parte, devido a serem considerados 

altamente adaptativos e passíveis de convergência em estudos filogenéticos (Goodge, 

1972). Uma parcela considerável desses trabalhos são estudos de anatomia comparada 

(e.g. Huxley, 1867; Parker, 1875; Lucas, 1895; Shufeldt, 1900; Donatelli, 1996; 

Donatelli, 2012a, 2012b; Donatelli, 2013; Donatelli, 2014; Donatelli et al., 2014) e, 

ao contrário dos estudos moleculares, poucos geraram hipóteses de relacionamento 

entre os Picidae (e.g. Godge, 1972; Burton, 1984; Manegold & Töpfer, 2013; Araujo, 

2014).  

A monofilia da família Picidae nunca foi questionada, sendo suportada por 

diversos caracteres anatômicos e moleculares (e.g. Simpson & Cracraft, 1981; 

Swierczewski & Raikow, 1981; Webb & Moore, 2005; Benz et al., 2006; Manegold 

& Töpfer, 2013). Várias tentativas, no entanto, têm sido feitas para classificar os pica-

paus, sendo a proposta mais completa e bem recebida a de Short (1982), cujo arranjo 

taxonômico foi adotado por autores subsequentes, como Sibley & Monroe (1990), 

Winkler et al. (1995) e Winkler & Christie (2002).  

Short (1982) baseou-se em caracteres comportamentais, morfológicos e de 

distribuição, classificando os pica-paus de acordo com o grau de especialização, dos 

mais primitivos aos mais especializados. Grande ênfase foi dada aos caracteres 

comportamentais e de morfologia externa, como a plumagem, pois, segundo Short 

(1982), esses caracteres seriam mais confiáveis do que quaisquer outros caracteres no 

estabelecimento das hipóteses taxonômicas entre os grupos. Este autor defendia 

também que similaridades de plumagem seriam bons indicativos de ancestralidade em 

comum, sendo pouco provável seu surgimento por convergência.  

Segundo Short (1982), a família Picidae é dividida em três subfamílias: 

Jynginae, Picumninae e Picinae, com a subfamília Picumninae constituída por duas 

tribos (Picumnini e Nesoctitini) e Picinae por seis tribos (Melanerpini, Campetherini, 

Colaptini, Campephilini, Picini e Meiglyptini). Esta proposta foi, posteriormente, 

adotada por Winkler et al. (1995) e Winkler & Christie (2002).  
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Este arranjo sistemático de Short (1982) foi seguido até os anos 2000, quando 

os trabalhos moleculares começaram a questionar e, posteriormente, propor 

modificações nesse arranjo básico (e.g. DeFillipis & Moore, 2000; Webb & Moore, 

2005, Benz et al., 2006), demonstrando que gêneros tradicionalmente reconhecidos 

não são monofiléticos, detectando diversos casos de evolução convergente e relações 

entre grupos até então inesperadas (Benz et al., 2006).  

Uma das primeiras filogenias moleculares de Picidae foi a de DeFillipis & 

Moore (2000). Neste trabalho, os autores foram os primeiros a demonstrar que o 

arranjo taxonômico de Short (1982) apresentava divergências com as propostas 

moleculares, não só apontando o parafiletismo de gêneros tais como Colaptes e 

Piculus, mas também que gêneros antes agrupados em uma mesma tribo (Colaptini) 

tais como Veniliornis e Piculus, não eram relacionados. Porém, a maior mudança no 

que diz respeito a sistemática de Picidae ocorreu após a publicação de Webb & Moore 

(2005). A maior mudança foi a indicação de que cinco das seis tribos (Colaptini, 

Campetherini, Campephilini, Picini e Meiglyptini) propostas por Short (1982) não 

seriam monofiléticas. A única exceção foi a tribo Melanerpini. Como as análises 

demonstraram repetidamente a formação de três clados distintos e bem suportados, 

Webb & Moore (2005) propuseram reconhece-las como novas tribos, nomeando-as 

Malarpicini, Dendropicini e Megapicini. As relações de parentesco entre essas três 

tribos, porém, não foram estabelecidas.  

Tanto estudos moleculares (e.g. DeFillipis & Moore, 2000; Prychitko & 

Moore 2000; Weibel & Moore, 2002a, 2002b; Webb & Moore, 2005; Benz et al., 

2006, Fuchs et al., 2006, 2007, 2008, 2013; Benz & Robbins, 2011; Winkler et al., 

2014; Fuchs & Pons, 2015) quanto morfológicos (e.g. Manegold & Töpfer, 2013) 

continuam apontando inconsistências com a proposta de Short (1982), propondo 

novas modificações em diversos níveis taxonômicos de Picidae.  

A taxonomia de Picidae é complexa e os limites específicos em muitos táxons 

permanecem pouco claros (Gorman, 2014). A grande similaridade entre muitos 

táxons, o elevado grau de polimorfismo de muitas espécies, a descrição de diversos 

táxons com caracteres diagnósticos pouco claros, históricos taxonômicos confusos e a 

existência de zonas de hibridação contribuem com essa complexidade (Short, 1965, 

1982; Winkler et al., 1995; Del-Rio et al., 2013; del Hoyo & Collar, 2014; Rêgo et 

al., 2014; Gorman, 2014). Revisões taxonômicas recentes (e.g. Collar, 2011; Del-Rio 

et al., 2013; Rêgo et. al, 2014), porém, vêm indicando que o número de espécies que 
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compõem a família Picidae é subestimado, em grande parte devido ao grande número 

de subespécies descritas que, na realidade, são suficientemente distintas ao ponto de 

merecerem ser reconhecidas no nível específico.  

 

As espécies de Celeus 

Dentre os três gêneros de pica-paus endêmicos da região Neotropical, Celeus 

configura-se como o menos conhecido, apesar de ser o mais especioso e variável em 

termos de plumagem (Benz & Robbins, 2011). Seus representantes possuem 

aparência robusta, topete bem desenvolvido e plumagem de tonalidade ruiva, marrom 

ou canela, com exceção de C. flavus, que apresenta plumagem amarela. Quando 

comparado a outros Picidae, bico varia de pequeno a médio, a área entre as narinas é 

estreita e sem penas recobrindo-as. Suas espécies são sexualmente dimórficas e a 

diferença entre os sexos geralmente está ligada a presença de uma estria malar 

vermelha nos machos, que é preta ou ausente nas fêmeas, podendo ainda envolver 

alguma invasão de vermelho no píleo dos machos em algumas espécies, como C. 

spectabilis. Muitas espécies forrageiam no dossel de florestas úmidas, alimentando-se 

de formigas e cupins e regularmente de frutas (Short, 1982; Winkler et al., 1995; 

Gorman, 2014).  

Os pica-paus do gênero Celeus apresentam histórico taxonômico complexo, 

marcado pela descrição de inúmeras subespécies, consequência da grande variação 

geográfica encontrada no grupo (Sick, 1997). O número de espécies que compõem o 

gênero varia de 11 a 14, dependendo do autor em questão. A seguir, são descritas as 

principais características e distribuição geográfica das espécies e subespécies de 

Celeus sensu Short (1982). 

 Celeus flavescens possui três subespécies: a forma nominal, C. f. flavescens, 

distribui-se pela região central e sul do Brasil, do sul da Bahia ao Rio Grande do Sul, 

e leste do Paraguai e Noroeste da Argentina. Esta subespécie possui o píleo claro, 

variando entre amarelo claro e amarelo-creme; dorso e asas pretas finamente barradas 

de amarelo e ventre preto. A segunda subespécie, C. f. intercedens ocorre do oeste da 

Bahia até Goiás e Minas Gerais, sendo intermediária entre C. f. flavescens e C. f. 

ochraceus tanto em relação ao tamanho quanto à plumagem (Short, 1982; Winkler et 

al., 1995; Winkler & Christie, 2002). A terceira subespécie, C. f. ochraceus, distribui-

se pelo leste do Brasil, do estado do Pará, ao sul do Rio Amazonas, até a costa 

atlântica, no leste da Bahia e Espírito Santo (Winkler & Christie, 2002). Difere de C. 
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f. flavescens e C. f. intercedens pelo menor tamanho, menor presença de preto na 

plumagem, colorido da cabeça mais escuro, e ventre mais claro, mais fuligem; dorso 

mais escuro com máculas ovais e cordiformes (figura 1). 

 Celeus elegans é o táxon com o maior número de subespécies: seis. Esta 

espécie é dividida por Short (1982) em dois grupos artificiais baseados no tamanho e 

colorido do topete. O grupo elegans é composto por quatro subespécies de topete 

longo e tonalidade variando entre amarelo-creme e marrom: C. e. elegans, distribuído 

pelo leste do Suriname, Guiana Francesa e Norte do Brasil (norte do Rio Amazonas), 

de Roraima ao Amapá, apresenta o topete amarelo-creme; C. e. hellmayri, do leste da 

Venezuela, Guiana e maior parte do Suriname, difere da forma nominal pela da 

plumagem e pelo topete um pouco mais escuros; C. e. leotaudi, restrito a Trinidad, 

tem o píleo marrom e é menor quando comparado à subespécie nominal; C. e. 

deltanus, distribuído pelo território Delta Amacuro, no nordeste da Venezuela, 

apresenta o topete marrom escuro. O grupo jumanus é formado por duas subespécies 

de topete curto e escuro: C. e. jumanus, do leste da Colômbia, sul da Venezuela, norte 

da Bolívia até o Brasil - do Estado do Mato Grosso ao Maranhão, ao sul do Rio 

Amazonas; tem plumagem mais escura que os representantes do grupo elegans e sem 

marcações amarelas no dorso e coberteiras alares; e C. e. citreopygius, do leste do 

Equador e leste do Peru, ainda mais escura que C. e. jumanus (Short, 1982; Winkler et 

al., 1995; Winkler & Christie, 2002) (figura 2).  

 Celeus lugubris possui duas subespécies: C. l. lugubris e C. l. kerri. A forma 

nominal, distribuída pelo leste da Bolívia e centro-oeste do Brasil, no oeste de Mato 

Grosso, posui píleo amarelo claro, dorso e asas preto-amarronzadas, finamente 

barradas de amarelo a canela e ventre marrom-ruivo. Celeus l. kerri difere de C. l. 

lugubris por ser ligeiramente maior e mais escura, distribuindo-se pelo Paraguai 

(exceto extremo leste), centro oeste do Brasil (sul de Mato Grosso) e noroeste da 

Argentina (Short, 1982; Winkler et al., 1995; Winkler & Christie, 2002) (figura 3).   

Celeus castaneus ocorre desde a América do Norte, no México, à América 

Central, da Guatelama ao Panamá. Apresenta plumagem castanha ou castanha-

arruivada com barrações pretas que podem ser poucas ou inexistentes nas asas e 

dorso. O píleo é mais claro que o restante do corpo, geralmente de tonalidade canela 

(Short, 1982). Apesar de Short (1982), Winkler et al. (1995) e Winkler & Christie 

(2002) comentarem sobre algumas pequenas variações de plumagem, esta espécie é 

considerada uma das únicas monotípicas do gênero, juntamente com C. obrieni e C. 
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ochraceus (Benz & Robbins, 2011) (figura 4).  

Celeus grammicus distribuí-se pelo norte da América do Sul, possui o dorso, o 

peito e o uropígio castanhos com faixas transversais e a face interior das asas amarela 

(Sick, 1997). Quatro subespécies são reconhecidas: Celeus g. grammicus, distribuída 

desde o sul da Venezuela ao nordeste do Peru e oeste do Brasil, C. g. subcervinus, do 

sul do Rio Amazonas ao Mato Grosso, C. g. verreauxi, do leste do Equador e nordeste 

do Peru, e C. g. latifasciatus, do sudeste do Peru, norte da Bolívia e alto Rio Madeira, 

no Brasil. Estas subespécies são diferenciadas pelo grau de barração do dorso e 

coloração do uropígio e flancos, que variam de castanho a amarelo-esverdeado (Short, 

1982; Winkler et al., 1995; Winkler e Christie, 2002) (figura 5). 

Celeus undatus possui o corpo, que varia de castanho a amarelo-couro, 

completamente barrado de ruivo ou canela e preto (Sick, 1997). Essa espécie possui 

três subespécies moderadamente distintas, distribuídas pelo nordeste da América do 

Sul (Short, 1982). Celeus u. undatus, do leste da Venezuela, Guianas e norte do 

Brasil, ao norte do Rio Amazonas; é finamente barrada, tem o píleo mais claro, 

variando de canela a amarelo-couro, sem marcações ou com barrações horizontais e 

retrizes barradas. Celeus u. amacurensis, da região do Delta Amacuro, Venezuela, é a 

mais escura e castanha dentre as subespécies, apresentando a garganta acanelada, 

píleo sem marcações, uropígio castanho-ruivo sem invasão de amarelo e retrizes 

barradas. Celeus u. multifasciatus, do Pará até o Rio Tocantins, difere de C. u. 

amacurensis e C. u. undatus por seu maior tamanho, bico mais escuro, dorso e ventre 

de tonalidades mais claras, retrizes geralmente não barradas e pelo píleo e garganta 

estriados longitudinalmente de preto, ao invés de barrados horizontalmente (Short, 

1982; Winkler e Christie, 2002; Gorman, 2014) (figura 6).  

Celeus galeatus, até muito recentemente era tratada como uma espécie 

pertencente ao gênero Dryocopus, até que Lammertink et al. (2015) e Benz et al. 

(2015), em trabalhos independentes, demonstraram que este táxon pertencia ao gênero 

Celeus. Seu antigo posicionamento junto ao gênero Dryocopus é facilmente 

compreensível ao observar as características de plumagem da espécie, com um longo 

topete vermelho, dorso, asas e cauda pretos sem marcações, uma listra branca 

partindo do pescoço até os flancos, uropígio branco-amarelado, ventre branco-

amarelado, barrado de preto (Winkler & Christie, 2002) (figura 7). Distribui-se pelo 

sul e sudeste do Brasil (de São Paulo a Santa Catarina), além do leste do Paraguai e 

noroeste da Argentina, constando das listas de espécies ameaçadas dos três países (del 
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Hoyo et al., 2015).  

Celeus spectabilis distribui-se pelo leste do Equador, leste do Peru, norte da 

Bolívia e extremo oeste do Brasil, no Estado do Acre. Possui a cabeça ruiva com 

mancha vermelha, dorso e ventre amarelos com barrações pretas e alto peito e cauda 

pretos (Sick, 1997). Essa espécie possui três subespécies: C. s. spectabilis, C. s. exsul 

e C. s. obrieni. Celeus s. spectabilis e C. s. exsul são similares quanto ao tamanho, 

mas diferem quanto aos padrões de plumagem. Celeus s. exsul é menos barrada no 

dorso e menos marcada no ventre, enquanto C. s. spectabilis é extremamente barrada 

tanto no dorso quanto no ventre. Já C. s. obrieni é menor que C. s. spectabilis e C. s. 

exsul, apresentando menos barrações no dorso, peito, abdômen e coberteiras 

infracaudais imaculadas, além das rêmiges terciárias mais pálidas (Short, 1982; 

Winkler & Christie, 2002) (figura 8). 

Celeus flavus possui plumagem amarela de várias tonalidades, podendo ser 

amarelo-creme, amarelo-claro, amarelo-couro e até mesmo amarelo esverdeado 

(Winkler et al., 1995; Gorman, 2014), enquanto as asas e cauda variam de preto a 

marrom (Sick, 1997). Short (1982) reconhece a existência de quatro subespécies 

distribuídas pelo norte da América do Sul: C. f. flavus, C. f. peruvianus, C. f. 

tectricialis e C. f. subflavus, esta última restrita aos estados do Espírito Santo e Bahia, 

no Brasil. Esses táxons distinguem-se basicamente pela coloração das penas das asas 

(rêmiges e coberteiras), variando entre marrom, castanho e amarelo, bem como pelo 

tamanho (Short, 1982; Winkler et al., 1995; Winkler & Christie, 2002; Gorman, 

2014) (figura 9).  

Celeus torquatus possui a cabeça e dorso variando de canela a ruivo. O dorso, 

as asas e cauda são ruivos e variam quanto ao grau de barração dependendo da 

subespécie. O alto peito possui um colar preto, enquanto o restante do ventre pode 

variar quanto ao colorido, geralmente tonalidades mais claras ou escuras de amarelo, 

e quanto ao grau de barrações, de acordo com a subespécie em questão (Gorman, 

2014). Autores como Short (1982), Winkler et al. (1995) e Winkler & Christie (2002), 

reconhecem a existência de três subespécies distribuídas pelo norte da América do 

Sul: C. t. torquatus, C. t. occidentalis e C. t. tinnunculus, que são diferenciadas, 

basicamente, pelo grau de barração do ventre e dorso e pela presença ou ausência de 

um colar preto circundando o pesçoço, manto e peito (figura 10). Gorman (2014) 

reconhece uma quarta subespécie, C. t. pieteroyensis, que apresenta características 

intermediárias entre as demais subespécies.  
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 Celeus loricatus tem o dorso ruivo com poucas barrações, ventre muito 

barrado, variando de amarelo a canela e cauda barrada de canela e preto (Short, 1982). 

Possui quatro subespécies polimórficas (C. l. loricatus, C. l. mentalis, C. l. diversus e 

C. l. innotatus), o que torna sua delimitação difícil (Winkler e Christie, 2002). Esses 

táxons distribuem-se da Nicarágua ao Equador, podendo ser diferenciados, 

principalmente, pelo grau de barração no ventre e no dorso (Short, 1982; Winkler e 

Christie, 2002) (figura 11).  

 

Histórico taxonômico do gênero Celeus  

Em relação à taxonomia do gênero Celeus, poucas modificações foram 

propostas desde Short (1982). Nenhum dos táxons pertencentes a este gênero foi alvo 

de um estudo taxonômico que estabelecesse de maneira clara seus limites específicos 

e avaliasse a validade de suas várias subespécies descritas. Consequentemente, os 

poucos trabalhos onde fora proposto algum tipo de mudança taxonômica (e.g. Benz et 

al., 2006; Fuchs et al., 2007, 2008, 2013; Benz & Robbins, 2011; Azevedo et al., 

2013; Lammertink et al., 2015) basearam-se em análises moleculares onde, na 

maioria dos casos, o foco principal foi propor relações de parentesco entre vários 

táxons da família Picidae, mais do que no nível genérico. Ainda assim, alguns destes 

trabalhos apresentam sub-produtos que contribuem para o entendimento das relações 

entre as espécies do gênero.  

Benz et al. (2006) e Fuchs et al. (2007, 2008, 2013), por exemplo, 

demonstraram que Celeus brachyurus não pertencia ao gênero. Segundo os autores, 

essa espécie deveria voltar ao gênero monotípico Micropternus, gênero onde era 

incluída antes de Short (1982) ter proposto sua mudança para o gênero Celeus. Benz 

& Robbins (2011) propuseram o tratamento específico de C. ochraceus e C. obrieni, 

ambos anteriormente considerados subespécies de C. flavescens e C. spectabilis, 

respectivamente. A validação de C. obrieni como espécie foi posteriormente 

corroborada por Azevedo et al. (2013) por meio de evidências moleculares. del Hoyo 

& Collar (2014) adotaram o tratamento sugerido por todos esses autores prévios e 

ainda propuseram a validação de todas as subespécies de C. torquatus como espécies 

válidas. Dessa forma, C. tinnunculus e C. occidentalis passaram a ser tratadas como 

espécies plenas.  
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A mais nova contribuição à taxonomia do gênero Celeus ficou por conta da 

inclusão de mais uma espécie neste gênero. Lammertink et al. (2015) demonstraram 

que Dryocopus galeatus (Temminck, 1822) pertence ao gênero Celeus. Esta 

constatação, apesar de ter causado alguma surpresa, não era totalmente inesperada. 

Short (1982) já havia apontado uma certa semelhança morfológica entre essa espécies 

e as do gênero Celeus, apesar de sua plumagem assemelhar-se àquelas do gênero 

Dryocopus. Short (1982) considerava essa espécie como o elo que unia a tribo 

Colaptini (sensu Short, 1982), a qual pertencia Celeus, à tribo Campephili, a qual 

pertencia o gênero Dryocopus, justamente devido a sua semelhança morfológica com 

Celeus e de plumagem com Dryocopus. Winkler & Christie (2002) compartilhavam 

da mesma opinião de Short (1982), indicando ainda uma grande semelhança entre 

Dryocopus galeatus e C. spectabilis, relação essa confirmada por Lammertink et al. 

(2015), uma vez que C. galeatus é grupo-irmão do clado formado por (C. flavus (C. 

spectabilis + C. obrieni)).  

 

O gênero Celeus Boie, 1831 

Do grego keleos, pica-pau-verde (Joblin, 2010), o nome Celeus foi proposto 

por Boie (1831), e tem como espécie tipo Celeus (Picus) flavescens, espécie 

originalmente incluída e designada tipo do gênero posteriormente por Gray (1840). 

Ao descrever o gênero, Boie (1831) transferiu as espécies P. flavescens, P. ochraceus, 

P. exalbidus (=C. flavus), P. cinnamomeus (=C. elegans), P. badioides (=C. 

castaneus) e P. tinnunculus para este gênero.  

Historicamente, diversos nomes genéricos foram propostos para as espécies 

que, atualmente, compõem o gênero Celeus.  

Em 1831, portanto no mesmo ano da descrição de Celeus por Boie (1831), 

Swainson (1831) propôs a divisão da subfamília Picinae em cinco gêneros: Picus 

Linnaeus, 1820, Chrysoptilus Swainson, 1831, Malacolophus Swainson, 1831, 

Colaptes Swainson, 1831 e Melanerpes Swainson, 1831. O gênero Malacolophus 

(Malakos, macio e lophos, topete (Joblin, 2010) também tratado como Malacolaphus 

por Swainson (1837, 1838) compreenderia espécies restritas às latitudes tropicais, no 

Brasil e na Ásia. Swainson (1831), porém, não listou as espécies que compunham este 

gênero nem mesmo fez menção à espécie tipo do gênero, designada posteriormente 

por Gray (1855) como C. flavescens. Apenas alguns anos mais tarde, Swainson 
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(1837) listou as espécies que compunham o gênero (M. cinnamomeus (=C. elegans), 

M. castaneus, M. ochraceus, M. flavicans (=C. flavus), M. flavescens e M. undatus). 

Apesar de ambos os gêneros, Celeus e Malacolophus, datarem do mesmo ano, 1831, 

Dickinson et al. (2011) apresentaram evidências de que a publicação de Swainson, na 

verdade, data de 1832 e não de 1831. Segundo Dickinson et al. (2011), o editor da 

obra de Swainson, John Murray, anotava as datas das publicações dos periódicos. No 

caso do trabalho de Swainson, essa anotação foi feita em fevereiro de 1832. Além 

disso, algumas revisões publicadas na época, mencionam o ano de 1832 ao 

mencionarem essa obra. Essas evidências suportam a prioridade do nome Celeus 

Boie, 1831 sobre o Malacolophus Swainson, 1832. 

 Malherbe (1849) propôs uma nova classificação para os Picidae, descrevendo 

vários novos gêneros para a família. Malherbe (1849), preocupado com a crescente 

criação de novos gêneros, pensou ser útil adotar uma terminação para o nome 

genérico que lembrasse o gênero tipo da família, Picus Linnaeus. Assim, utilizou a 

terminação picus ou picos para os nomes de gêneros cujas espécies apresentavam 

quatro artelhos (e.g. Chrysopicos Malherbe, 1849) e Picoides para aquelas com três 

artelhos (e.g. Chloropicoides Malherbe, 1850). Dentre estes gêneros, descreveu 

Celeopicos, algumas vezes tratado como Celeopicus (Malherbe, 1861), incluindo em 

sua sinonímia os gêneros Celeus, Malacolophus e parte dos gêneros Picus, 

Hemicircus Swainson, 1837, Hemicercus Gray, 1840, Chloronerpes e Gecinus Blyth, 

1843. Incluiu neste gênero as espécies C. flavescens, C. cinnamomeus (=C. elegans), 

C. badioides (=C. castaneus), C. smaragdinicollis, C. tinnunculus e C. multicolor 

(=C. torquatus), designando C. flavescens como a espécie tipo do gênero. 

 Em 1854, Bonaparte, seguindo o exemplo de Malherbe (1849), propôs uma 

nova classificação dos Picidae, descrevendo vários novos gêneros, dentre eles, 

Cerchneipicus Bonaparte, 1854. Picus tinnunculus foi designada posteriormente 

como a espécie tipo deste gênero por Gray (1855). Alguns anos mais tarde, Sundevall 

(1866), corrigiu o nome Cerchneipicus Bonaparte, 1854 para Cerchneopipo, sem 

apresentar, porém, nenhuma explicação ou razão para tal mudança.  

 Reichenbach (1854) transferiu do gênero Celeus para o gênero Meiglyptes 

Swainson, 1837 as seguintes espécies: M. undatus, M. rufus (=C. undatus), M. 

castaneus e M. loricatus, esta última descrita originalmente neste gênero. As demais 

espécies foram mantidas no gênero Celeus.  

 Crocomorphus Hargitt (1890) é o último nome relacionado ao gênero Celeus a 
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aparecer na literatura. Hargitt (1890) descreveu este gênero e designou C. flavus como 

sua espécie tipo.  

 

Celeus flavescens (Gmelin, 1788) 

 Descrito originalmente como Picus flavescens Gmelin, 1788, C. flavescens foi 

designada posteriormente como a espécie tipo do gênero Celeus por Gray (1840). 

 Gmelin (1788) foi breve na descrição deste táxon, citando apenas o bico de 

cor preta, topete, bochechas, pescoço, cabeça, garganta, cobeteiras da cauda e interior 

das asas estriados e asas e dorso transversalmente barrados de amarelos. Apesar da 

breve descrição, Gmelin (1788) fez menção a dois autores: Brown (1776) e Latham 

(1782). Ambos os autores já haviam apresentado uma descrição para este táxon, mais 

completa e detalhada que a apresentada por Gmelin (1788). Porém, tanto Brown 

(1776) quanto Latham (1782), não utilizaram a nomenclatura binomial, restringindo-

se apenas a utilizarem o nome “Yellow-crested Woodpecker”. A prancha nº XII de 

Brown (1776), apontada por Gmelin (1788), não deixa dúvidas quanto à identificação 

de C. flavescens, e o espécime nela retratado deve ser considerado o holótipo da 

espécie de acordo com o artigo 72.5.6 do International Code of Zoological 

Nomenclature (ICZN, 1999). Como Gmelin (1788) é vago ao tratar da pátria típica 

deste táxon, citando apenas “Brasil”, Cory (1919) propôs o Estado do Rio de Janeiro 

como sua localidade tipo.  

 A exemplo de C. f. ochraceus, C. f. flavescens foi tratada como espécie até que 

Hellmayr (1908) descrevesse a subespécie C. f. intercedens Hellmayr, 1908, 

rebaixando C. flavescens à categoria subespecífica. Segundo Hellmayr (1908), C. f. 

intercedens, cuja localidade tipo foi originalmente designada como Goiás, seria 

similar a C. f. flavescens do sudeste do Brasil quanto ao padrão de colorido, mas 

rapidamente distinguível por apresentar asas, bico e topete mais curtos, pela 

tonalidade amarelo-ocrácea do corpo e faixas amarelas mais largas no dorso. Em 

relação a C. f. ochraceus, C. f. intercedens seria similar quanto ao pequeno tamanho 

do corpo e píleo, e na tonalidade amarelo-ocre da plumagem, mas seria facilmente 

diagnosticada por apresentar dorso com faixas pretas ao invés de máculas cordiformes 

e pela tonalidade menos ocrácea de sua plumagem. Ao contrário de C. f. ochraceus, 

que deixou de ser tratada como subespécie de C. flavescens por Benz & Robbins 

(2011), o status taxonômico de C. f. intercedens permanece obscuro e, segundo Benz 

& Robbins (2011), necessita de mais estudos para que seu status taxonômico possa 
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ser elucidado. Desde Hellmayr (1908) até os dias atuais (e.g. Dickinson & Remsen, 

2013; del Hoyo & Collar, 2014; Gorman, 2014) este táxon continua sendo tratado 

como subespécie de C. flavescens.  

Celeus f. ochraceus foi originalmente descrito como Picus ochraceus por Spix 

(1824). Ao tratar da localidade tipo desta espécie, Spix (1824) não foi preciso, 

restringindo-se somente ao termo “na selva amazônica”. Quanto à descrição da 

plumagem, não fez comparações com C. flavescens, espécie esta que já era do seu 

conhecimento, pois ela é retratada na prancha LXIX de sua obra. Porém, descreveu 

algumas características que, segundo Hellmayr (1908), são úteis na distinção em 

relação à C. f. flavescens e C. f. intercedens, como a tonalidade amarela escura e a 

presença de máculas negras cordiformes no dorso e nas asas.  

 Hellmayr (1908) foi o primeiro autor a tratar C. f. ochraceus como subespécie 

de C. flavescens, tratamento este que perdurou até 2011, quando Benz & Robbins 

(2011) demonstraram que tal táxon deveria ser tratado como um espécie distinta de C. 

flavescens. Apesar de Cory (1919) tratá-la como subespécie de C. flavescens, dizia 

estar inclinado a considerá-la uma espécie válida.  

 

Celeus elegans (Müller, 1776) 

 Picus elegans Müller, 1776 foi descrito com base na ilustração nº 524 de 

Daubenton (1772). Müller (1776) descreveu esta espécie como “marrom-

avermelhada, com amarelo no topete e uropígio, bochechas vermelhas, manchas 

brancas no dorso e asas e retrizes pretas”, mencionando Caiena, Guiana Francesa, 

como a procedência da espécie. Outros dois táxons, Picus fusco fulvus Boddaert, 1783 

e Picus cinnamomeus Gmelin, 1788, foram descritos com base na mesma prancha de 

Daubenton (1772) e logo foram tratados como sinônimos de C. elegans.  

 Picus jumana Spix, 1824 foi descrita alguns anos mais tarde baseado em 

quatro espécimes (três machos e uma fêmea), dois deles, um macho e uma fêmea, 

ilustrados na prancha nº XLVII, cuja procedência foi descrita como “selva 

amazônica”. Spix (1824) descreveu P. jumana como “uma ave um pouco maior que 

um melro, de topete médio, de dorso e ventre canelas, axilas, dorso e uropígio 

ocráceo-esverdeado, cauda preta sem máculas”.  

 Celeopicus reichenbachi Malherbe, 1862 foi descrito devido a pequenas 

diferenças na tonalidade geral do colorido. Segundo Malherbe (1862), esta nova 

espécie caracterizaria-se por apresentar uma tonalidade mais escura quando 
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comparada a C. cinnamomeus (Gmelin, 1788). O status taxonômico deste táxon foi 

alvo de diversas especulações, até que Short (1972) demonstrou que se tratava de um 

híbrido entre C. elegans e C. lugubris.  

 Sclater & Salvin (1867) descreveram C. citreopygius Sclater & Salvin, 1867 

baseados em um casal coletado em Yurimaguas, Peru. Segundo os autores, essa 

espécie poderia ser diagnosticada em relação a C. jumanus pela coloração mais 

escura, particularmente nos flancos, e pela ausência de barrações na face interna das 

asas. Apesar de considerá-la uma espécie distinta de C. jumanus, Cory (1919) cita, em 

nota de rodapé, que este táxon poderia ser considerado uma subespécie de C. 

jumanus, tratamento este adotado por Hellmayr (1929) e, posterioremente, tratada 

como subespécie de C. elegans (e.g. Short, 1982; Winkler et al., 1995; Winkler & 

Christie, 2002; Dickinson & Remsen, 2013; del Hoyo & Collar, 2014; Gorman, 

2014).  

 A descrição de Celeus immaculatus Berlepsch, 1880 é marcada por diversas 

dúvidas relacionadas a sua procedência e sua validade. A diagnose deste táxon 

proposta por Berlepsch (1880) baseia-se na ausência de marcações na face interna das 

asas, característica encontrada somente neste único espécime (Peters, 1948). A 

segunda questão envolve sua localidade tipo, designada originalmente como Agua 

Dulce, Panamá, país onde não há nenhum outro registro para a espécie a não ser o do 

holótipo (Hargitt, 1890; Ridgway, 1914; Peters, 1948). Essas inconsitências levaram 

Short (1982) a tratar C. immaculatus como uma forma aberrante de C. elegans.  

 Hellmayr (1906), após comparar quatro espécimes fêmeas de Trinidad com 

outros quatro espécimes (três machos e uma fêmea) de Caiena, Guiana Francesa, 

notou que os indivíduos de Caiena eram maiores, mais escuros e com o dorso 

maculado, ao passo que os espécimes de Trinidad apresentavam o píleo castanho 

pálido, dorso, ventre e coberteiras das asas canela-ruivo claro, estas últimas com 

máculas amarelas. Esta população de Trinidad foi tratada por diversos autores, como 

Hargitt (1890), como C. elegans. Dada as diferenças entre as duas formas, Hellmayr 

(1908) propôs um nome novo a população restrita à Trinidad, C. e. leotaudi Hellmayr, 

1908, designando como holótipo uma fêmea coletada em Valencia, Trinidad.  

 Berlepsch (1908) notou que Hellmayr (1906) havia apontado que a espécie do 

nordeste da Venezuela e da Guiana Inglesa não correspondia a C. elegans (Müller, 

1776), mas sim a C. reichenbachi (Malherbe, 1862). Porém, segundo Berlepsch 

(1908), C. reichenbachi (Malherbe, 1862) seria sinônimo de C. elegans (Müller, 
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1776) por se tratarem da mesma espécie e, portanto, um nome inválido. Na ausência 

de um nome válido que designasse esses espécimes do nordeste da Venezuela, 

Suriname e Guiana Inglesa, Berlepsch propôs o nome C. e. hellmayri, elegendo como 

espécime tipo, um macho da Guiana Inglesa. Mais tarde, Cory (1919) sugeriu 

Cumacusa, Rio Mazaruni, Guiana Inglesa, como a localidade tipo definitiva para a 

espécie.  

 Cory (1919) descreveu uma nova subespécie de C. elegans, C. e. approximans 

Cory, 1919. Segundo o autor, esta subespécie é similar a C. e. elegans, mas 

diferencia-se desta última por apresentar o colorido um pouco mais brilhante, píleo e 

uropígio mais pálido, coberteiras infra-alares amarelo-couro pálido quase branco e 

pelo menor tamanho. Cory (1919) baseou a descrição deste táxon em cinco espécimes 

da Base da Serra da Lua, próximo a Boa Vista, Roraima, Brasil, sendo esta também a 

localidade tipo da subespécie. Apesar da diagnose ter sido proposta em comparação a 

C. e. elegans, Cory (1919) deixa claro que só analisou um único espécime deste 

último táxon, sugerindo que a análise de uma série maior poderia provar que C. e. 

approximans e C. e. elegans representariam o mesmo táxon. De fato, Short (1982), 

Winkler et al., (1995), Winkler & Christie (2002) e Dickinson & Remsen (2013) 

consideram esta subespécie inseparável de C. e. elegans.  

 Celeus j. saturata Carriker Jr., 1935 foi descrito com base em um macho 

adulto coletado em Charatona, Departamento de Beni, Bolívia. Segundo Carriker Jr. 

(1935), esta subespécie se assemelha a C. j. jumanus do Brasil quanto ao colorido 

geral, mas é consideravalmente mais escura no dorso e ventre, com uropígio e 

coberteiras da cauda amarelo mais pálido, flancos pálidos com máculas, estas últimas 

também presentes na face ventral das secundárias, estendendo-se até seus ápices. 

Peters (1948), apesar de listar este táxon em sua obra, duvida de sua distinção em 

relação a C. j. jumanus. Short (1982) inclui, implicitamente, esta subespécie em C. j. 

jumanus, enquanto Winkler & Christie (2002) afirmam que C. j. saturata é 

indistinguível de C. j. jumanus.   

Baseados em um macho adulto coletado no Território Delta Amacuro, 

Venezuela, Phelps & Phelps, Jr. (1950) descreveram o último táxon deste complexo: 

C. e. deltanus Phelps & Phelps, Jr, 1950. Segundo os autores, esta subespécie é 

morfologicamente semelhante a C. e. hellmayri e C. e. leotaudi, das quais se 

diferencia pela tonalidade marrom escura do píleo. Em relação a C. j. jumanus da 

Venezuela, difere quanto a tonalidade e tamanho do píleo, mais claro e maior, pelo 
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marrom mais escuro da plumagem e por apresentar o uropígio, flancos e coberteiras 

infra-alares mais pálidos, de uma tonalidade amarelo-esverdeada. Segundo Phelps & 

Phelps, Jr. (1950), esta nova subespécie com o píleo de colorido intermediário entre 

C. e. hellmayri  e C. j. jumanus, preencheria a única diferença aparente que separaria 

C. elegans e C. jumana como duas espécies distintas.  

Com exceção da espécie C. immaculatus e das subespécies C. e. approximans 

e C. j. saturata, consideradas formas aberrantes ou inseparáveis de outros táxons deste 

complexo, todas as demais são consideradas, atualmente (e.g. del Hoyo & Collar, 

2014), subespécies de C. elegans e são alocadas junto a um dos dois grupos artificiais, 

elegans ou jumanus, propostos por Short (1982). As subespécies C. e. elegans, C. e. 

hellmayri, C. e. leotaudi e C. e. deltanus compõem o grupo elegans enquanto as 

subespécies C. e. jumanus e C. e. citreopygius compõem o grupo jumanus.  

 

Celeus lugubris (Malherbe, 1851) 

 Celeus lugubris (Malherbe, 1851) foi originalmente descrito como Picus 

lugubris por Malherbe (1851), descrição esta baseada na série de espécimes coletada 

por Natterer no Estado do Mato Grosso, Brasil (Malherbe, 1845). Apesar de todos os 

espécimes do Natterer terem sido coletados no Estado do Mato Grosso (Schifter et al., 

2007), Malherbe não elegeu o referido estado como sua localidade tipo, restringindo-

se somente a citar a distribuição da espécie como Brasil, Paraguai e La Plata. 

Naumburg (1930), após analisar o material coletado por Natterer e constatar que toda 

a sua série era procedente de Mato Grosso, designou-o como a localidade tipo da 

espécie. Malherbe (1851) descreveu o macho de P. lugubris da seguinte maneira: 

peito e abdômen preto avermelhado, supracaudais ruivas estriadas transversalmente 

de preto, região perioftálmica com manchas pretas-foscas, dorso e asas pretas 

acastanhadas com estrias transversais amarelas pálidas. A fêmea é semelhante ao 

macho mas sem a estria malar escarlate. 

 Hargitt (1891) recebeu de Sclater alguns pica-paus coletados por Graham Kerr 

em Pilcomayo, Paraguai. Sclater informou a Hargitt que os três espécimes de Celeus 

coletados por Kerr eram novos, e desejou que ele descrevesse a espécie utillizando o 

nome do seu coletor. Dessa forma, Hargitt (1891) descreveu C. kerri Hargitt, 1891, 

designando Pilcomayo, Paraguai como sua localidade tipo. Esta espécie assemelha-se 

a C. lugubris, mas difere dela pelo maior tamanho, por apresentar o manto, 

escapulares e coberteiras das asas quase pretas, com uma tonalidade amarronzada ou 
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levemente oliva; nas marcações transversais, mais finas e menos numerosas; ventre 

marrom-anegrado, quase tão escuro quanto o dorso e com menos ruivo nas coberteiras 

infracaudais; rêmiges pretas amarronzadas com as barrações ruivas nas rêmiges 

secundárias muito mais finas.  

 Celeus roosevelti Cherrie, 1916 foi descrito com base em uma fêmea coletada 

em Tapirapoã, Mato Grosso, durante a expedição Roosevelt na América do Sul. 

Segundo Cherrie (1916a), esta espécie é similar a C. lugubris, da qual difere por 

apresentar os vexilos interno e externo das rêmiges secundárias e primárias internas 

marrom-avelã, com barrações pretas no vexilo interno. Naumburg (1930), após 

analisar uma grande série de espécimes, concluiu que C. roosevelti não era separável 

de C. lugubris por julgar que a fêmea descrita por Cherrie (1916a), o holótipo da 

espécie, tratava-se de um espécime com traços de imaturidade além de representar um 

extremo de variação de plumagem.  

Todd (1946), notou que alguns espécimes da Bolívia concordavam tanto com 

a descrição quanto com a prancha LIV, fig. 1, de C. lugubris ilustrado por Malherbe 

(1863). Segundo Todd (1946) alguns autores, como Naumburg (1930) erraram em 

identificar os espécimes de Mato Grosso que apresentavam barrações das asas e 

supracaudais ruivas como C. lugubris. Ele sugeriu restringir o nome C. lugubris aos 

espécimes que seguiam a descrição e prancha de Malherbe (1863), que apresentam as 

barrações das asas amarelas ao invés de ruivas. Este fato fez com que os espécimes do 

Mato Grosso com barrações ruivas nas asas ficassem sem nome. Todd (1946) propôs 

então restabelecer o nome C. roosevelti para esses espécimes cujas asas apresentavam 

barrações ruivas. Como o autor afima ter encontrado intermediários entre C. 

roosevelti e C. kerri, Todd (1946) tratou este táxon como uma subespécie de C. kerri, 

C. k. roosevelti.  

Short (1972) discordou de Naumburg (1930) quanto à condição imatura deste 

espécime. Segundo o autor, os caracteres morfométricos e de plumagem do holótipo 

de C. roosevelti sugeriam tratar-se de um híbrido entre C. lugubris e C. elegans 

jumanus.  

 Celeus lugubris castaneus Olrog, 1963 foi descrito com base em um macho 

coletado próximo a Bato, no Rio Negro, Departamento de Beni, Bolívia (Fraga & 

Dickinson, 2008). Segundo os autores, Olrog descreveu esta subespécie como sendo 

marrom-chocolate ao invés de preto amarronzado como em C. l. lugubris ou 

enegrecido, como C. l. kerri. No entanto, o que chama a atenção na descrição deste 
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táxon é a escolha do seu nome. De acordo com Fraga & Dickinson (2008), o nome C. 

castaneus (Wagler, 1829) tem prioridade nomenclatural sobre C. l. castaneus. Dessa 

forma, o nome proposto por Olrog (1963) é um homônimo secundário, necessitando 

substituição. Fraga & Dickinson (2008) propuseram então o nome C. l. olrogi.  

 As propostas mais recentes, como as de Short (1982), Winkler et al., (1995) e 

Winkler & Christie (2002) consideram válidas somente as subespécies C. l. lugubris e 

C. l. kerri, enquanto Dickinson & Remsen (2013) e del Hoyo & Collar (2014) 

consideram, além das duas, C. l. olrogi como a terceira subespécie de C. lugubris.  

 

Celeus castaneus (Wagler, 1829) 

Celeus castaneus (Wagler, 1829) foi originalmente descrito por Wagler (1829) 

como Picus castaneus, baseado em três espécimes coletados por Ferdinand Deppe em 

Valle Real, atualmente Valle Nacional, Oaxaca, México. Wagler (1829) descreveu C. 

castaneus da seguinte forma: “Píleo (…) ocráceo, estriado nos loros, região da estria 

malar e auriculares escarlate, pescoço, tronco, partes superiores e inferiores carregado 

de castanho-avermelhado, de todos os lados faixas negras, estreitas, interrompidas, 

quase em formato de “V”; uropígio limpo, sem faixas, (…) asas e dorso da mesma cor 

(…), rêmiges sem manchas, imaculadas, parte interna ferrugem, externa ruiva, base 

das retrizes até porção média castanho-ruivo, restante negro imaculado.”  

No mesmo trabalho onde descreveu C. castaneus, Wagler (1829) fez menção 

ao Pic roux rayé de Cayenne de Hollandre (1790). Segundo Malherbe (1862), Wagler 

(1829) acreditou que o táxon assinalado por Hollandre (1790) e seu C. castaneus 

fossem a mesma espécie. Porém, Malherbe (1862) levantou dúvidas quanto a se 

tratarem da mesma espécie. Segundo o autor, a descrição de Hollandre (1790) se 

aplicaria tanto a Celeopicus rufus (=C. undatus) quanto a C. castaneus. Malherbe 

(1862) analisou dois espécimes citados por Hollandre (1790), pertencentes ao 

gabinete de história natural do Príncipe Palatino Deux-Ponts, que estavam 

depositados no Museu de Metz, França, e chegou à conclusão de que se tratavam de 

C. rufus (=C. undatus), e não C. castaneus. Malherbe ressaltou ainda que C. 

castaneus não ocorreria em Caiena, conforme sugere o nome proposto por Hollandre 

(1790), ao passo que C. rufus (=C. undatus) sim ocorreria. 

Um ano mais tarde, Lesson (1830) descreveu Picus badioides. Em sua 

descrição, o autor não deu maiores detalhes sobre o material analisado, ilustrando 

somente uma prancha e citando México como a procedência do espécime. Lesson 
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(1830) apresentou uma descrição muito semelhante àquela dada por Wagler (1829) 

para o seu Picus badioides, descrevendo-o da seguinte maneira: “esta espécie tem a 

cabeça (…) marrom-amarelada, escurecendo para castanho nas bochechas e no 

pescoço superior. (…) Toda a plumagem é marrom escuro e brilhante, a parte frontal 

do pescoço, peito e parte inferior do corpo possui manchas pretas regulares em forma 

de “V”. (…) Penas secundárias das asas vermelhas, exceto a parte superior, que 

desenha uma linha preta. Penas da cauda são marrons e preto fosco na ponta”.  

 

Celeus grammicus (Malherbe, 1845) 

 Celeus grammicus (Malherbe, 1845) foi originalmente descrita como Picus 

grammicus com base em dez espécimes coletados por Natterer no Brasil, dentre os 

quais um lectótipo e cinco paralectótipos encontram-se depositados no 

Naturhistorischen Museums Wien, Viena, Áustria, enquanto o paradeiro dos outros 

quatro espécimes é desconhecido (Schifter et al., 2007). Segundo Malherbe (1845), C. 

grammicus caracteriza-se pelo dorso marrom-avermelhado com listras transversais 

marrons, asas castanho claras, uropígio castanho-esverdeado sem manchas, partes 

inferiores ruivas com alguma invasão de verde, com marcações semicirculares 

marrons; coxas amarelo-esverdeadas, abdômen castanho sem marcações e retrizes 

marrons escuras. 

Naumburg (1930) fixou o espécime NMW 40791 (anteriormente, numerado 

NMW 31855) como o lectótipo da espécie, designando Marabitanas, alto Rio Negro, 

Brasil, como a localidade tipo da espécie ao invés de Salto do Girão, conforme 

sugerido anteriormente por Berlepsch (1908). Segundo Naumburg (1930), o espécime 

NMW 40791 era o que melhor concordava com a descrição de Malherbe (1845), que 

mencionava o uropígio marrom-esverdeado ao invés de amarelo, encontrado apenas 

no espécime proveniente de Salto do Girão. Aparentemente, sem ter tomado 

conhecimento da proposta de Naumburg (1930), Seilern (1936) utilizou os mesmos 

argumentos sobre o colorido do uropígio para designar o espécime NMW 40791 

como lectótipo da espécie e Marabitanas como sua localidade tipo.  

Treze anos mais tarde, Celeopicus verreauxi Malherbe, 1858 foi descrito com 

base em uma fêmea proveniente do Equador em homenagem a M. M. Verreaux. 

Segundo Malherbe (1858), esta espécie era muito semelhante a C. grammicus, 

diferindo desta última por apresentar as rêmiges das asas sem nenhuma barração e 

coberteiras das asas pouco barradas de marrom.  
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Celeus g. latifasciatus Seilern, 1936 foi descrito com base em quatro 

espécimes de Yahuarmayo, Peru. De acordo com Seilern (1936), C. g. latifasciatus 

assemelha-se a C. g. grammicus, diferindo por meio da tonalidade canela ao invés de 

marrom da plumagem, das barrações do dorso e asas mais largas, uropígio amarelo ou 

amarelo-esverdeado e pelas largas marcações pretas no peito em forma de laço.  

Todd (1937) descreveu duas novas subespécies de C. grammicus: C. g. 

subcervinus e C. g. undulatus. Segundo Todd (1937), Celeus g. subcervinus 

caracteriza-se por apresentar o uropígio e flancos castanho-amarelados, com pouca 

nenhuma tonalidade esverdeada, enquanto C. g. undulatus apresentaria as barrações 

do dorso e ventre reduzidas, uropígio amarelo e menor tamanho.  

 Atualmente, C. verreauxi, é tratada como subespécie de C. grammicus (Short, 

1982; Winkler et al., 1995; Winkler & Christie, 2002; del Hoyo & Collar, 2014; 

Gorman, 2014), apesar de Naumburg (1930) sugerir que este táxon não seja nem 

subespecificamente distinto de C. grammicus. Seilern (1936) compartilhava opinião 

semelhante, sugerindo que C. g. verreauxi fosse inseparável de C. g. grammicus. 

Celeus g. latifasciatus e C. g. subcervinus continuam sendo tratadas como 

subespécies de C. grammicus, da mesma forma como foram originalmente descritas. 

Por outro lado, C. g. undulatus teve sua validade inicialmente questionada por 

Friedmann (1948) e, posteriormente, confirmada por Short (1982) que a sinonimizou 

em C. grammicus, por considerar que seus caracteres diagnósticos (tamanho e 

barrações reduzidas além do uropígio amarelo) eram compartilhados com C. 

grammicus.  

 

Celeus undatus (Linnaeus, 1766) 

 Celeus undatus foi originalmente descrito como Picus undatus por Linnaeus 

(1766) com base na prancha nº 332 de Edwards (1764). Linnaeus (1766) descreveu 

brevemente C. undatus como um “pica-pau cor de tijolo, ondulado de preto”, uma 

clara menção a sua coloração marrom-avermelhada e barrações pretas, citando 

Suriname como sua localidade.  

 Pouco mais de duas décadas depois, Gmelin (1788) descreveu Picus rufus 

baseado na figura nº 1 da prancha de nº 694 de Daubenton (1775). Gmelin (1788) 

descreveu C. rufus como “pica-pau avermelhado, ondulado de preto”, praticamente a 

mesma descrição de C. undatus de Linnaeus (1766), citando Cayenne e Guiana como 

suas localidades. O autor citou  ainda outras características desta espécie, como o bico 
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esbranquiçado, asas e caudas mais escuras, dorso mais claro e tarsos chumbos. Esta 

espécie foi considerada distinta de C. undatus por diversos autores (e.g. Malherbe, 

1862; Gray, 1845, 1868, 1870; Latham, 1782; Sundevall, 1866; Bonaparte, 1850; 

Hargitt, 1890). A primeira menção encontrada em relação a sua sinonimização em C. 

undatus foi proposta por Berlepsch (1908), que somente incluiu C. rufus na lista de 

sinônimos de C. undatus. Hellmayr (1912) foi mais enfático, apresentando 

justificativas para tal proposta. Segundo o autor, os espécimes de Cayenne (C. rufus) 

eram iguais em todos os aspectos aos espécimes do Suriname (C. undatus), portanto 

sinônimos, ressaltando a prioridade nomenclatural do nome C. undatus sobre C. rufus.  

 Em 1845, Malherbe descreveu Picus multifasciatus baseados em uma série de 

espécimes coletados por Natterer em Belém, Pará, Brasil. Segundo Malherbe (1845), 

esta espécie é menor que C. grammicus, e apresenta cabeça, garganta e pescoço com 

finas listras pretas longitudinais, ventre e dorso de uma tonalidade ruiva brilhante 

barrados transversalmente de preto, bem como as asas, supracaudais, uropígio e 

retrizes. Apesar de ter sido originalmente descrita como espécie, Hellmayr (1912), foi 

o primeiro autor a tratar este táxon como subespécie de C. undatus, apesar de exaltar 

os caracteres diagnósticos descritos por Malherbe (1845) e sua capacidade em 

diferenciá-la “facilmente” de C. u. undatus. 

 Celeus u. amacurensis Phelps & Phelps, Jr., 1950 foi descrita com base em um 

espécime coletado em Misión San Francisco de Guayo, Território Delta Amacuro, 

Venezuela. De acordo com Phelps & Phelps Jr. (1950), esta subespécie diferencia-se 

de C. u. undatus pelo colorido geral mais escuro, menos amarelado, apresentando 

uma tonalidade marrom-ruiva.  

 Atualmente, C. undatus compreende três subespécies: C. u. undatus, C. g. 

multifasciatus e C. g. amacurensis (Short, 1982; Winkler et al., 1995; Winkler & 

Christie, 2002; Dickinson & Remsen, 2013; Gorman, 2014).  

  

Celeus galeatus (Temminck, 1822) 

 Picus galeatus Temminck (1822) foi descrito com base em um macho 

coletado por Natterer em Ipanema, São Paulo, Brasil (Schifter et al., 2007). Ao 

descrever esta espécie, Temminck (1822) ressaltou seu longo topete vermelho, região 

auricular transversalmente barrada de preto e branco, garganta avermelhada (canela), 

duas faixas brancas partindo do pescoço até a parte interna das asas, peito preto com 

algumas manchas avermelhadas (canelas), partes inferiores listradas de preto e 
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branco, partes superiores (asas, dorso e cauda) pretas com uma tonalidade 

avermelhada e a face interna das asas avermelhadas (canela). 

 Esta espécie mudou de gênero por diversas vezes. A primeira mudança 

registrada foi proposta por Gray (1845), que transferiu a espécie para o gênero 

Dryocopus. Posteriormente, esta espécie foi transferida para os gêneros Dryopicos 

(Malherbe, 1849), Campephilus (Reinchenbach, 1854), Dryotomus (Bonaparte, 1854 

apud Gray, 1868) Dryopicus (Malherbe, 1861), Ceophloeus (Cabannis & Heine, 

1863) e Hylatomus (del Hoyo & Collar, 2014), até que Lammertink et al. (2015) e 

Benz et al. (2015), independentemente, baseados em dados moleculares, 

demonstraram que esta espécie pertence ao gênero Celeus.  

 

Celeus spectabilis Sclater & Salvin, 1880 

 Celeus spectabilis foi descrito por Sclater & Salvin (1880) com base em uma 

fêmea coletada por Clarence Buckley em Sarayacu, Equador. Segundo Sclater & 

Salvin (1880), esta espécie caracteriza-se pelo topete, garganta e asas castanhas, dorso 

e coberteiras alares barradas de preto e amarelo, uropígio amarelo imaculado, peito 

negro, ventre amarelo maculado de preto e retrizes pretas. Os autores ainda sugeriram, 

ainda, seu próximo relacionamento próximo com C. torquatus e C. tinnunculus.  

 Pouco mais de sessenta anos depois, Bond & Meyer de Schauensee (1941) 

descreveram C. s. exsul a partir de um macho coletado por Carriker, Jr. em Todos 

Santos, Rio Chapare, Cochabamba, Bolívia. De acordo com os autores, essa nova 

subespécie difere de C. s. spectabilis Sclater & Salvin, 1880 por apresentar as 

marcações vermelhas nos lados da cabeça extendendo-se após os olhos, manto com 

máculas cordiformes pretas ao invés de barrações pretas, flancos praticamente 

imaculados, ventre levemente marcado de preto, ao invés de muito marcado.  

 Celeus s. obrieni foi originalmente descrita como subespécie de C. spectabilis 

por Short (1973) com base em uma fêmea coletada por E. Kaempfer em Uruçuí, 

Piauí, Brasil. De acordo com Short (1973), este táxon difere de C. s. spectabilis e C. s. 

exsul pelo seu tamanho reduzido de asas, cauda, bico e tarsometatarsos, por diferenças 

no colorido de plumagem, como as retrizes mais externas quase totalmente canelas ao 

invés de pretas em quase sua totalidade, e rêmiges secundárias mais pálidas, mais 

amareladas, menos castanhas, especialmente nas rêmiges terciárias, além de 

apresentar as barrações do dorso e ventre extremamente reduzidas.  
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Desde sua descrição, em 1973 até 2006, este táxon permaneceu conhecido 

apenas por seu holótipo, uma fêmea. Diversos ornitólogos tentaram localizar em 

Uruçuí, sua localidade tipo. Como os esforços foram em vão, Tobias et al. (2006) 

chegaram a sugerir que estava extinta, até que Prado (2006) reencontrou-a em 

Goiatins, no Estado do Tocantins, a 400km de Uruçuí. Desde então, diversos novos 

registros para a espécie foram feitos, apliando sua distribuição para os estados do 

Maranhão (Santos & Vasconcelos, 2007; Santos et al., 2010), Tocantins (Pinheiro & 

Dornas, 2008), Goiás (Hidasi et al., 2008; Dornas et al., 2009; Pinheiro & Dornas, 

2008; Pacheco & Maciel, 2009; Pinheiro et al., 2012) e Mato Grosso (Dornas et al., 

2011), seu limite oeste de distribuição.  

 Whittaker & Oren (1999) e Winkler & Christie (2002), baseados nas 

diferenças de plumagem apontadas por Short (1973) aliadas a diferenças de hábitat 

entre este táxon e as subespécies de C. s. spectabilis e C. s. exsul, foram os primeiros 

autores a propor que C. s. obrieni pudesse ser uma espécie válida, o que foi 

posteriormente confirmado por Benz & Robbins (2011) e Azevedo et al. (2013) com 

base em evidências moleculares. Atualmente, esse táxon é reconhecido como espécie 

por diversos autores (e.g. Dickinson & Remsen, 2013; Gorman, 2014, del Hoyo & 

Collar, 2014; del Hoyo et al., 2015).  

 

Celeus flavus (Müller, 1776) 

 Celeus flavus foi originalmente descrita como Picus flavus por Müller (1776) 

com base na prancha nº 509 de Daubenton (1772). Segundo Müller (1776), esta 

espécie apresenta a plumagem amarela, penas de voo (rêmiges primárias) e retrizes 

pretas e rêmiges secundárias marrons.  

 Alguns anos mais tarde, Boddaert (1783), baseado na mesma prancha nº 509 

de Daubenton (1772), propôs o nome P. citrinus ao mesmo táxon descrito 

anteriormente por Müller (1776) como Picus flavus. 

Gmelin (1788) descreveu Picus exalbidus como um “pica-pau amarelo, com 

penas da cauda pretas, asas marrons escuras com bordas amarelas” proveniente de 

Caiena, Guiana Francesa. A descrição da espécie, a menção à prancha nº 509 de 

Daubenton (1772) e sua localidade, Caiena, Guiana Francesa, deixam claro que esta 

espécie e P. flavus de Müller (1776) são o mesmo táxon. 
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Latham (1790), ao apresentar uma lista de diversas espécies de aves em seu 

Index Ornithologicus, listou P. flavus como Picus flavicans, sem indicar o motivo que 

o levou a propor tal mudança nomenclatural.  

Celeus semicinnamomeus foi descrita por Reichenbach (1854), baseado em 

um macho. A localidade tipo exata deste espécime não é conhecida. A única 

localidade mencionada tanto na descrição quanto na etiqueta do holótipo é América 

do Sul. De acordo com Reichenbach (1854), C. semicinnamomeus difere de P. 

exalbidus por apresentar as coberteiras das asas amarelas com bordas marrons ao 

invés de marrom com bordas amarelas.  

Dentre todos os táxons historicamente relacionados a C. flavus, o mais distinto 

foi descrito por Sclater & Salvin (1877) sob o nome Celeus subflavus. Este táxon foi 

originalmente descrito como espécie, baseado em uma fêmea coletada na Bahia. 

Sclater & Salvin (1877) descreveram esta espécie como “um pica-pau amarelo com 

dorso e peito escamados e asas negras fuliginosas”. Os autores destacaram a presença 

das penas escamadas no dorso e no peito desta espécie como um caráter capaz de 

distinguí-la dos demais táxons de C. flavus. Apesar dessas diferenças de plumagem, 

autores como Cory (1919), Short (1982), Winkler & Christie (2002), trataram esse 

táxon como subespécie de C. flavus. 

Cherrie (1916b) descreveu Crocomorphus flavus inornata [sic] baseado em 

um macho coletado no Rio Tapajós, em Santarém, Pará. Segundo o autor, esta nova 

subespécie é similar a C. flavus flavus, mas apresenta as penas das asas mais claras, 

pardas ao invés de castanhas.  

Três anos mais tarde, Cory (1919) descreveu uma nova subespécie, 

Crocomorphus flavus peruvianus com base em um macho coletado em Lagunas, no 

baixo Rio Huallaga, Peru. A única diferença entre C. f. peruvianus e C. f. inornatus, 

segundo Cory (1919), é a tonalidade geral da plumagem, mais alaranjada em C. f. 

peruvianus.  

Crocomorphus flavus tectricialis foi descrita por Hellmayr (1922) baseado em 

seis espécimes, quatro fêmeas e dois machos, coletados no Estado do Maranhão, 

Brasil. Segundo Hellmayr (1922) este táxon distingui-se de C. f. inornatus por meio 

das coberteiras alares e terciárias amarelas, e de C. f. subflavus também pela 

tonalidade amarela das coberteiras alares e terciárias, além da ausência de penas 

marrons no dorso e no peito.  
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Celeus torquatus (Boddaert, 1783) 

 Celeus torquatus foi originalmente descrita por Boddaert (1783) como Picus 

torquatus. A exemplo de outras espécies, Boddaert (1783) propôs nomes lineanos as 

táxons descritos por Buffon e ilustrados por Daubenton nos diversos volumes de suas 

respectivas obras, que receberam apenas nomes vulgares. No caso específico de C. 

torquatus, o nome sugerido por Buffon (1780) que constava na prancha nº 863 de 

Daubenton (1778) era “Pic à cravate noire, de Cayenne – Pica-pau-de-gravata-preta, 

de Caiena”, recebendo, de Boddaert (1783), o nome Picus torquatus.  

Ao descrever as características do “Pic à cravate noire”, uma fêmea, Buffon 

(1780) enfatizou a presença do colar preto em torno do pescoço, manto e peito (“ele 

carrega um belo casaco preto por trás do seu pescoço, cobre toda a frente como uma 

gravata preta e cai no peito”) e do colorido do ruivo do dorso, asas e cauda (“o resto 

do lado inferior do corpo é avermelhado, a parte de trás é vermelho brilhante, as 

asas são da mesma cor, com algumas linhas distintas pretas cruzando as penas […] 

algumas dessas linhas pretas estendem-se até a cauda, que possui o ápice negro”). 

Como consta na prancha de Daubenton (1778), a localidade tipo da espécie é Caiena, 

Guiana Francesa.  

Em 1788, Gmelin (1788) descreveu P. multicolor como “pica-pau-de-píleo-

ruivo, ventre amarelo pálido; cabeça, pescoço e garganta laranjas; nuca, peito com 

penas negras”. Tanto a descrição quanto a menção feita pelo autor à descrição de 

Buffon (1780) e a prancha nº 863 de Daubenton (1778) deixam claro que P. 

multicolor trata-se da mesma espécie descrita por Boddaert (1783) como P. torquatus.  

Wagler (1827) utilizou um outro nome, P. scutatus, ao se referir ao “Pic à 

cravate noire” de Daubenton (1778). Nenhuma justificativa foi dada pelo autor para a 

utilização de um outro nome para tal táxon. O nome parece ter passado desapercebido 

por diversos autores, pois apenas alguns poucos (e. g. Malherbe, 1862; Hargitt, 1890) 

o mencionam em suas listas sinonímicas.  

Dois anos mais tarde, Wagler (1829) descreveu P. tinnunculus a partir de uma 

fêmea coletada no Brasil, sem maiores detalhes acerca da localidade tipo. Ao 

contrário de P. multicolor e P. scutatus, claramente nomes distintos para o mesmo 

táxon, C. torquatus, este novo táxon descrito por Wagler (1829) tratava-se de uma 

espécie distinta. A descrição da espécie é clara ao citar todo o dorso, com exceção da 

cabeça, barrados de preto e ruivo, e o ventre amarelo barrado de preto, logo abaixo do 

colar peitoral preto, ao passo que C. torquatus apresenta o dorso praticamente liso, 
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ventre sem nenhuma marcação abaixo do colar peitoral, além do colar completo em 

volta do pescoço, manto e peito.  

Lesson (1831) listou todas as aves das coleções públicas da França. Dentre 

elas, P. thoracinus cujo nome vulgar proposto foi “Pic a poitrine noire” (Pica-pau-de-

peito-preto). Tanto seu nome vulgar quanto sua descrição (cabeça, garganta e face 

ruivos, parte anterior do pescoço e peito pretos, asas ruivas e barriga amarelo-couro), 

concordam com a descrição de P. torquatus de Boddaert (1783), apesar do autor não 

fazer nenhuma menção à prancha de Daubenton (1778), à descrição de Buffon (1780) 

ou a qualquer outro autor que tenha proposto outros nomes para este táxon. Bonaparte 

(1850), Gray (1868, 1870) corroboram essa hipótese ao incluírem P. thoracinus na 

lista sinonímica de P. torquatus.  

Hargitt (1889) descreveu Cerchneipicus occidentalis com base em um macho 

coletado no Alto Rio Ucayali, Peru. Segundo o autor, esta nova espécie é similar a C. 

tinnunculus, mas difere por ter as retrizes laterais inteiramente barradas de ruivo e por 

apresentar as barrações da plumagem, geralmente, mais estreitas.  

Em 1937, Griscom & Greenway, Jr. (1937) descreveram uma nova 

subespécie, C. tinnunculus angustus, baseada em um espécime coletado por Olalla em 

Carixicatuba, margem direita do Rio Tapajós, Pará, Brasil. De acordo com os autores, 

este novo táxon difere dos típicos C. tinnunculus por meio das barrações pretas mais 

finas do dorso e pela presença de barrações ruivas e pretas em toda a extensão das 

retrizes mais externas. Difere de C. occidentalis por apresentar as barrações do dorso 

muito reduzidas e estreitas, chegando a espécimes extremos onde o manto é quase que 

totalmente ruivo, sem barrações pretas.  

 Oren (1992) descreveu C. torquatus pieteroyensis, a última subespécie 

relacionada ao complexo C. torquatus. Esta nova subespécie foi descrita com base em 

três espécimes (1 macho e 2 fêmeas) provenientes dos estados do Pará e Maranhão, 

Brasil, e segundo Oren (1992), difere de C. t. torquatus por possuir a coleira 

incompleta e de C. t. occidentalis e C. t. tinnunculus por possuir o ventre e as costas 

sem marcações. Curiosamente, esta subespécie não foi mencionada por Winkler et al. 

(1995) e Winkler & Christie (2002) em suas obras, sendo apenas recentemente 

incluída como uma das subespécies de C. torquatus por Dickinson & Remsen (2013), 

Gorman (2014) e del Hoyo et al. (2015), apesar dos últimos autores a considerarem 

sinônimo de C. torquatus.  

Apesar de terem sido originalmente descritas como espécies, C. tinnunculus e 
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C. occidentalis passaram mais tarde a ser tratadas como subespécies de C. torquatus. 

Hellmayr (1910) já havia sugerido que as duas formas confirmariam ser subespécies 

de C. torquatus. Peters (1948), por exemplo, já listava os três táxons como 

subespécies de C. torquatus.  

Atualmente, há uma certa divergência quanto ao status taxonômico desses 

táxons. Enquanto Short (1982), Winkler et al. (1995) e Winkler & Christie (2002) 

consideram válidas três subespécies (C. t. torquatus, C. t. occidentalis e C. t. 

tinnunculus), Dickinson & Remsen (2013) e Gorman (2014) consideram quatro 

subespécies, pois incluem C. t. pieteroyensis como uma de suas subespécies. Por 

outro lado, del Hoyo & Collar (2014) e del Hoyo et al. (2015) consideram C. t. 

torquatus, C. t. occidentalis e C. t. tinnunculus como espécies válidas, e não mais 

subespécies de C. torquatus.  

 

Celeus loricatus (Reichenbach, 1854) 

 Celeus loricatus foi originalmente descrita como Meiglyptes loricatus por 

Reichenbach (1854). Segundo o autor, C. loricatus possui uma plumagem marrom-

avermelhada intensa, algumas manchas pretas na fronte, asas e dorso marrons 

barrados de preto, peito ferrugíneo com manchas em forma de escamas pretas, cauda 

preta com faixas pálidas. A localidade tipo desse táxon, Peru, foi questionada por 

Winkler & Christie (2002), pois, segundo os autores, encontra-se fora da área de 

distribuição conhecida para a espécie. Autores como Hargitt (1890), Ridgway (1914), 

Cory (1919) e Peters (1948) incluem o noroeste do Peru na distribuição dessa espécie, 

enquanto Short (1982), Winkler et al. (1995), Dickinson & Remsen (2013) e del 

Hoyo & Collar (2014) não incluem sequer o país, listando o Equador como o limite 

sul da espécie.  

 Alguns anos mais tarde, Cassin (1860) descreveu Celeus mentalis baseado em 

três espécimes, duas fêmeas e um macho, coletados em Turbo e no Rio Atrato, 

Departamento de Antioquia, Colômbia. Como nenhum dos três espécimes foi 

designado pelo autor como o holótipo da espécie, todos eles são tratados como 

síntipos segundo o artigo 72.1.1 do ICNZ (1999). De acordo com Cassin (1860), essa 

nova espécie apresenta o píleo e o dorso canela escuro, com máculas pretas 

semicirculares; uropígio e coberteiras supracaudais canela mais claro, asas pretas-

amarronzadas barradas de canela escuro; cauda preta-amarronzada com barrações 

canelas. O ventre é canela-amarelado, mais claro que o dorso e com as máculas pretas 



	  

	  

27	  

mais numerosas. O autor ainda mencionou semelhanças quanto ao tamanho e colorido 

dessa nova espécie com C. undatus. Stone (1899), sem ter acesso a todos os três 

espécimes (síntipos) descritos por Cassin (1860), designou o macho do Rio Atrato 

como o tipo (lectótipo) da espécie, restringindo, segundo Deignan (1961), a 

localidade tipo da espécie para o Rio Atrato e tornando o nome proposto por Cassin 

(1860) sinônimo de C. loricatus. Segundo Meyer de Schauensee (1947), o lectótipo 

eleito por Stone (1899) não seria um espécime de C. l. mentalis, mas sim de C. l. 

loricatus por apresentar todo o corpo fortemente marcado, o que estaria de acordo 

com a série de C. l. loricatus. Além disso, Meyer de Schauensee (1947) ainda cita que 

as áreas de ocorrência de C. l. loricatus e C. l. mentalis aproximam-se no noroeste da 

Colômbia e que o espécime de Cassin, procedente do Rio Atrato, deve ter sido 

coletado no extremo norte da distribuição de C. l. loricatus. O espécime procedente 

de Turbo, no entanto, segundo Meyer de Schauensee (1947), seria um típico espécime 

de C. l. mentalis, apresentando a plumagem com barrações mais fracas, e como Turbo 

foi a primeira localidade citada por Cassin (1860) ao descrever C. mentalis, ela 

poderia ser considerada sua localidade tipo. Ingersoll & Fischer (2006), porém, não 

concordaram com a decisão tomada por Meyer de Schauensee (1947), pois 

acreditavam que todos os três espécimes poderiam ser tratados como C. l. mentalis. 

Esses autores ainda levantaram algumas questões interessantes: caso Meyer de 

Schauensee (1947) estivesse correto em identificar o espécime do Rio Atrato como C. 

l. loricatus ao invés de C. l. mentalis, então a descrição de Cassin (1860) estaria 

errada em parte, por incluir um espécime de outra espécie, no caso um espécime de C. 

l. loricatus. Sendo assim, a designação do espécime do Rio Atrato, supostamente um 

C. l. loricatus segundo Meyer de Schauensee (1947), como o lectótipo de C. mentalis 

por Stone (1899) estaria errada. Apesar de sugerirem que os três espécimes de Cassin 

poderiam ser tratados como C. l. mentalis, Ingersoll & Fischer (2006) consideraram 

apenas as fêmeas de Turbo, uma depositada na Academy of Natural Sciences of 

Philadelphia e outra no United States National Museum, Smithsonian Institution, 

como os síntipos de C. l. mentalis, não fazendo qualquer menção ao macho do Rio 

Atrato (também depositado na Academy of Natural Sciences of Philadelphia).  

 Malherbe (1862) descreveu Celeopicus fraseri baseado em uma fêmea que 

pertencia a coleção do Sclater, coletada em Babahoyo, Equador. Segundo o autor, 

essa espécie caracterizava-se pela fronte ruiva brilhante manchada de preto; lados da 

cabeça e garganta ruivas sem marcações; dorso e asas ruivas brilhantes com listras 
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pretas transversais; retrizes pretas manchadas nas laterais de ruivo claro; porção 

anterior do pescoço e todo o ventre ruivo-esbranquiçado irregularmente cercados de 

preto. Essa espécie é considerada sinônimo de C. l. loricatus por diversos autores (e.g. 

Sundevall, 1866; Gray, 1868, 1870; Hargitt, 1890; Cory, 1919).  

 Ainda em 1862, Malherbe protagonizou uma questão curiosa ao sugerir que 

Meiglyptes loricatus Reichenbach, 1854 poderia ser sinônimo de Celeus 

multifasciatus (Malherbe, 1845) ao incluir o primeiro táxon na lista sinonímica da 

última espécie. Segundo Malherbe (1862), ao olhar pela primeira vez para M. 

loricatus achou-a idêntica a C. multifasciatus. No entanto, ao examinar a descrição de 

Reichenbach (1854) dessa espécie, notou que M. loricatus era menor e apresentava o 

ventre pálido, enquanto C. multifasciatus era maior e apresentava o ventre mais 

avermelhado. Mesmo tendo observado essas diferenças entre os táxons, Malherbe 

sugeriu que a dúvida quanto à real identidade de ambos os táxons somente poderia ser 

sanada após a comparação dos seus tipos. A exemplo de C. fraseri, C. multifasciatus 

foi tratado como sinônimo de C. loricatus por Sundevall, 1866; Gray, 1868, 1870) por 

tratar-se claremente de uma identificação errônea de C. loricatus por parte de 

Malherbe (1862). 

 Lawrence (1863) descreveu Celeus squamatus com base em uma fêmea 

coletada em Lion Hill, Panamá. Segundo o autor, essa nova espécie assemelha-se a C. 

fraseri, mas pode ser distinguida por apresentar as retrizes barradas de preto e 

castanho, ao passo que na ilustração do holótipo de C. fraseri retratada por Malherbe 

(1863), as retrizes são marrons e apresentam apenas algumas máculas fuligem 

restritas aos vexilos externos. Cory (1919) considera esse táxon sinônimo de C. l. 

mentalis, Ridgway (1914) o considera sinônimo de C. l. loricatus, enquanto Sundevall 

(1866) trata essa espécie sob outro nome, Picus pholidotus.  

 Sundevall (1866) tratou todas as espécies da subfamília Picinae como 

membros do gênero Picus. Dessa maneira, o autor tratou duas espécies anteriormente 

descritas, C. mentalis e C. squamatus sob um novo nome: P. pholidotus. O motivo 

pelo qual um nome novo foi proposto a esses táxons, parece estar ligado à tentativa do 

autor em evitar a invalidação dos nomes caso fossem mantidos como Picus mentalis 

(que teria prioridade por ter sido descrito em 1860, enquanto C. squamatus foi 

descrito em 1863) ou P. squamatus, pois conforme notado pelo próprio Sundevall 

(1866) e posterioremente por Ridgway (1914), esses nomes já estavam pré-ocupados 

pelas espécies P. mentalis Temminck, 1825, e P. squamatus Vigors, 1831, 
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respectivamente. Ao propor um nome novo para esses dois táxons, Sundevall (1866) 

deixou implícito que C. squamatus deveria ser considerado sinônimo de C. mentalis, 

tratamento idêntico ao proposto por Cory (1919).  

 O primeiro táxon originalmente descrito como uma subespécie de C. loricatus 

foi C. l. diversus Ridgway (1914). Essa nova subespécie foi descrita com base em 

quatro espécimes, dois machos e duas fêmeas. Como Ridgway (1914) não designou 

nenhum dos quatro espécimes como o holótipo dessa subespécie, todos são 

considerados síntipos segundo o artigo 72.1.1 do ICNZ (1999). Ridgway (1914), na 

ocasião da descrição, listou diversas localidades ao tratar da distribuição desse novo 

táxon, não designando porém, sua localidade tipo. Essa designação foi feita 

posteriormente por Cory (1919), que foi informado pelo próprio Ridgway de que a 

localidade tipo de C. l. diversus era Talamanca, na Costa Rica. Deignan (1961) dá a 

entender que um dos síntipos, um macho (USNM 64782) em algum momento foi 

eleito como o lectótipo dessa subespécie, sem esclarecer quem teria tomado tal 

decisão. De qualquer forma, o autor preferiu tratar tanto esse como os três outros 

espécimes como síntipos de C. l. diversus. De acordo com Ridgway (1914), C. l. 

diversus é similar a C. l. loricatus, mas apresenta o uropígio e o ventre de uma 

tonalidade canela mais escura, barrações pretas maiores e mais numerosas, 

especialmente no dorso.  

 Todd (1917) descreveu Celeus innotatus a partir de um macho coletado em 

Jaraquiel, Departamento de Bolívar, na Colômbia. De acordo com Todd (1917), essa 

nova espécie era muito semelhante a C. loricatus, diferindo desta última por 

apresentar as marcações do dorso, ventre, asas muito reduzidas tanto no tamanho 

quanto na extensão, configurando-se como pequenas e poucas máculas no peito e 

manto nos machos adultos. Apesar de ter sido originalmente descrita como espécie, C. 

innotatus é considerada uma subespécie de C. loricatus por diversos autores (e.g. 

Peters, 1948; Short, 1982; Winkler et al., 1995; Winkler & Christie, 2002; Gorman, 

2014) e já foi considerada sinônimo de C. l. mentalis por Cory (1919). Em uma 

publicação subsequente, Todd (1946) considerou errônea a sinonimização proposta 

por Cory (1919), embora o autor tenha admitido que sua descrição de C. innotatus em 

1917 tenha sido inadequada, o que de certa forma justificaria a decisão tomada por 

Cory (1919).  

 Dois anos após a descrição de C. innonatus, Todd (1919) descreveu uma nova 

subespécie deste último táxon, C. innotatus degener. Essa nova subespécie, descrita a 
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partir de um macho coletado em El Tambor, Departamento de Santander, Colômbia, 

assemelha-se a C. i. innotatus, mas é em média menor, ligeiramente mais pálida no 

dorso e ventre, este último mais fortemente marcado; abdômen mais pálido, amarelo-

couro, contrastando com o peito. Celeus innotatus degener, embora descrita como 

uma subespécie de C. innotatus, foi tratada como subespécie de C. loricatus por 

Peters (1948). Short (1982), no entanto, apontou a existência de considerável variação 

dentro de cada uma das subespécies, especialmente C. l. innotatus, motivo pelo qual 

não viu mérito em reconhecer C. i. degener como uma subespécie de C. loricatus, 

considerando-a apenas um variante extremo de C. l. innotatus, praticamente sem 

marcações. Winkler et al. (1995) e Winkler & Christie (2002) concordam com Short 

(1982) e incluem C. i. degener em C. l. innotatus.  

 

Relações filogenéticas de Celeus 

Até 2011, quando Benz & Robbins (2011) publicaram a primeira hipótese 

filogenética para o gênero, as relações de parentesco entre as espécies de Celeus eram 

pouco conhecidas.  

Anteriormente à proposta de Benz & Robbins (2011), o arranjo sistemático 

não só de Celeus, mas como da família Picidae em geral, era baseado em caracteres 

comportamentais, morfológicos e de distribuição, classificando os táxons de acordo 

com o grau de especialização, dos mais primitivos aos mais especializados. Grande 

ênfase foi dada aos caracteres comportamentais e de morfologia externa, como a 

plumagem, pois segundo Short (1982), esses caracteres seriam mais confiáveis do que 

quaisquer outros caracteres no estabelecimento das hipóteses taxonômicas entre os 

grupos. Este autor defendia também que similaridades de plumagem seriam bons 

indicadores de ancestralidade em comum, sendo pouco provável seu surgimento por 

convergência. Esse arranjo sistemático de Short (1982) foi seguido até os anos 2000, 

quando os trabalhos moleculares começaram a questionar e, posteriormente, propor 

modificações nesse arranjo básico (e.g. DeFillipis & Moore, 2000; Webb & Moore, 

2005).  

No que diz respeito ao gênero Celeus, as grandes modificações sistemáticas 

começaram a surgir a partir do estudo de Benz et al. (2006). Esses autores analisaram 

as relações de parentesco dentre os Picidae utilizando os marcadores nucleares (ß 

fibrinogênio intron 7) e mitocondriais (cyt b e ND2). Neste estudo, demonstraram o 

parafiletismo de Celeus, resultado corroborado posteriormente por Fuchs et al. (2006, 
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2008, 2013) e Winkler et al. (2014). Esse polifiletismo era decorrente da inclusão no 

gênero de C. brachyurus (Vieillot, 1818), restrita a Ásia. Benz et al. (2006) 

demonstraram que C. brachyurus formava um clado com o gênero Meiglyptes 

Swainson, 1837, também de distribuição asiática e morfologicamente semelhante, e 

não com as demais espécies de Celeus. Short (1982), motivado por similaridades de 

plumagem, foi o responsável por mover C. brachyurus para o gênero Celeus. 

Anteriormente a essa mudança, C. brachyurus pertencia ao gênero monotípico 

asiático Micropternus. A relação de parentesco entre Micropternus e Meiglyptes já 

havia sido apontada por Goodge (1972), que encontrou similaridades anatômicas 

(miológicas e osteológicas) entre ambos os gêneros. Dessa forma, baseado nas 

evidências anatômicas de Goodge (1972) e em suas evidências moleculares, Benz et 

al. (2006) sugeriram o retorno de C. brachyurus ao gênero Micropternus, proposta 

essa seguida Benz & Robbins (2011), Dickinson & Remsen (2013), del Hoyo & 

Collar (2014) e Gorman (2014). Essa mudança acarretou não só no monofiletismo do 

gênero mas como sua restrição à região Neotropical.  

Em 2011, Benz & Robbins apresentaram a primeira filogenia de Celeus. Este 

trabalho foi pioneiro em diversos aspectos: apresentou a primeira hipótese de 

relacionamento entre todas as espécies de Celeus, fez inferências sobre os limites 

específicos de alguns táxons e realizou uma abordagem evolutiva em relação aos 

caracteres vocais e de plumagem.  

Utilizando marcadores nucleares e mitocondriais, Benz & Robbins (2011) 

recuperaram o monofiletismo do gênero (já desconsiderando Micropternus 

brachyurus) e observaram a formação de quatro clados fortemente suportados (figura 

12). 

O clado D, o mais basal, é formado pelas espécies C. torquatus e C. loricatus. 

Esse clado é grupo-irmão dos três clados restantes que compõem o gênero (figura 12). 

Anteriormente a essa proposta, C. loricatus era considerado o táxon mais basal do 

gênero por apresentar similaridades com M. brachyurus, enquanto C. torquatus era 

considerado o táxon mais derivado (Short, 1982).  

O clado C é formado pelas espécies C. obrieni, C. spectabilis e C. flavus. 

Celeus obrieni até então, era considerada uma subespécie de C. spectabilis por 

diversos autores (Short, 1973; Short, 1982; Winkler et al., 1995; Winkler & Christie, 

2002), mas as evidências morfológicas, genéticas e vocais observadas por Benz & 

Robbins (2011) os levaram a tratá-la como espécie. Dois anos mais tarde, Azevedo et 
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al. (2013) corroboraram a validação de C. obrieni ao demonstrarem a monofilia 

recíproca entre esses táxons com uma taxa de divergência genética (1,2-1,3%) maior 

do que a encontrada entre outros pares de espécies do mesmo gênero, como C. 

grammicus e C. undatus (0,2-0,3%). Dessa forma, C. obrieni + C. spectabilis formam 

um clado grupo-irmão de C. flavus (figura 12). Devido a sua plumagem única, quase 

que totalmente amarela, a relação de parentesco de C. flavus com as demais espécies 

do gênero foi motivo de dúvidas de Short (1982), que sugeriu uma possível relação 

distante desta espécie com o complexo C. flavescens-C. elegans.  

O clado B é grupo-irmão do clado C e compreende as espécies C. castaneus, 

C. grammicus e C. undatus (figura 12). Celeus castaneus é espécie-irmã do clado (C. 

grammicus + C. undatus). A relação de C. castaneus com as espécies C. grammicus e 

C. undatus difere da proposta morfológica de Short (1982), que posicionou este táxon 

junto às espécies C. flavescens, C. lugubris e C. elegans, devido a algumas 

similaridades quanto ao tamanho das espécies, morfologia do bico e colorido da 

plumagem. No entanto, Short reconheceu o compartilhamento de outros caracteres de 

plumagem com o grupo C. grammicus-C. undatus, como a condição barrada do dorso, 

ventre e retrizes. A grande similaridade vocal e de plumagem aliada à baixa 

divergência genética entre C. grammicus e C. undatus (0,2-0,3%) levaram Benz & 

Robbins (2011) a suspeitarem que esses dois táxons, na verdade, poderiam ser uma 

única espécie, sugerindo a necessidade de mais estudos para que o status taxonômico 

de ambas as espécies pudesse ser definido.   

O clado A é grupo-irmão do clado B + C e compreende as espécies C. 

ochraceus, C. elegans, C. flavescens e C. lugubris (figura 12). Neste clado, foram 

encontradas diferenças relacionadas às topologias geradas pelas árvores com 

marcadores mitocondriais e nucleares e mitocondriais combinadas. Em ambas as 

topologias, C. flavescens é parafilético em relação a C. f. ochraceus. Segundo os 

autores, a grande quebra genética aliada a diferenças morfológicas, tanto no tamanho 

quanto no colorido da plumagem entre as subespécies ochraceus e flavescens 

indicariam a presença de duas espécies independentes: C. flavescens e C. ochraceus. 

A outra parafilia observada foi a de C. elegans. Short (1982), divide esta espécie em 

dois grandes grupos artificiais, que se diferenciam por meio do tamanho e colorido do 

topete: o grupo elegans, distribuído pela região do Escudo das Guianas e o grupo 

jumanus, de ampla distribuição amazônica. A árvore gerada apenas por meio dos 

dados mitocondrias apontou o parafiletismo de C. elegans, onde o grupo elegans é 
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grupo-irmão do clado formado por (C. flavescens (C. lugubris + C. elegans)), ao 

passo que o grupo jumanus é grupo-irmão de C. lugubris. Na árvore combinada com 

os marcadores nucleares e mitocondriais, a espécie é monofilética e irmã de C. 

lugubris. A explicação mais plausível para a ambiguidade entre essas topologias 

estaria relacionada à hibridação do grupo jumanus de C. elegans com C. lugubris, 

causando a introgressão de DNA mitocondrial de C. lugubris em C. elegans. 

Independente da topologia a ser seguida, C. ochraceus ocupa uma posição basal 

dentro deste clado e é grupo-irmão de um clado maior formado pelas espécies (C. 

flavescens (C. elegans (C. lugubris)).  

Recentemente, duas novas filogenias moleculares do gênero Celeus foram 

publicadas por Benz et al. (2015) e Lammertink et al. (2015) (figuras 13 e 14). 

Ambos os estudos apresentaram topologias muito semelhantes àquela proposta por 

Benz & Robbins (2011). A diferença é que ambas demonstraram que o pica-pau-de-

cara-canela, anteriormente classificado como Dryocopus galeatus, na verdade 

pertence ao gênero Celeus. Apesar de C. galeatus apresentar plumagem muito 

semelhante à dos representantes do gênero Dryocopus (e.g. dorso preto, ventre 

barrado de preto e branco e píleo vermelho), também apresenta características comuns 

às espécies de Celeus, como o bico mais fraco e curvado e narinas sem cobertura de 

penas, assemelhando-se especialmente a C. spectabilis (Short, 1982).  

Apesar de ambos os estudos concordarem quanto a mudança de Dryocopus 

galeatus para o gênero Celeus, não houve concordância quanto ao posicionamento 

desse táxon em relação às demais espécies do gênero. Segundo a proposta de 

Lammertink et al. (2015), C. galeatus é grupo-irmão do clado (C. flavus (C. obrieni + 

C. spectabilis)), o que de certa forma corrobora o seu parentesco próximo com C. 

spectabilis sugerido por Short (1982) (figura 13). Por outro lado, a proposta de Benz 

et al. (2015) sugere que C. galeatus seja grupo-irmão das demais espécies de Celeus 

com exceção do clado formado pelas espécies C. torquatus + C. loricatus (clado D de 

Benz & Robbins, 2011) (figura 14). 

 

Estudos osteológicos de Celeus 

 No que diz respeito aos estudos anatômicos do gênero, poucos são os trabalhos 

osteológicos que enfocaram suas espécies. Goodge (1972) analisou C. flavus e C. 

elegans, enquanto outro autores como Donatelli (1996), Manegold & Louchart (2012) 

e Manegold & Töpfer (2013) analisaram apenas C. flavescens, impossibilitando assim 
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estabelecer uma ampla análise comparativa entre as espécies do gênero. O único 

estudo osteológico que incluiu todas as espécies de Celeus, sensu Winkler & Christie 

(2002), foi o de Araujo (2014) que apresenta uma análise osteológica comparativa 

entre suas espécies. Dentre os estudos citados, apenas os de Manegold & Louchart 

(2012) e Araujo (2014) utilizaram os caracteres osteológicos dos representantes de 

Celeus em um contexto filogenético.  

 

Estudos bioacústicos de Celeus 

 A escassez de trabalhos também é válida no que diz respeito a análises 

bioacústicas. Com exceção da análise biocústica de Benz & Robbins (2011), nenhuma 

outra se encontra disponível. Segundo esses autores, o canto das espécies de Celeus, 

de uma maneira geral, é simples em termos estruturais e na composição das sílabas, 

consistindo de um ou dois complexos de sílabas com pouca ou nenhuma modulação. 

Apesar da descrição detalhada das vocalizações das espécies de Celeus, Benz & 

Robbins (2011) não utilizaram esses dados em sua filogenia do gênero.  
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CONCLUSÕES 

 

1- O gênero Celeus compreende 16 espécies: Celeus galeatus, C. spectabilis, C. 

obrieni, C. flavus, C. subflavus, C. loricatus, C. torquatus, C. tinnunculus, C. 

lugubris, C. flavescens, C. ochraceus, C. elegans, C. castaneus, C. grammicus, C. 

undatus e C. multifasciatus; 

 

2- Celeus multifasciatus, C. subflavus e C. tinnunculus, antes tratadas como 

subespécies de C. undatus, C. flavus e C. torquatus, respectivamente, são espécies 

válidas; 

 

3- As espécies do gênero Celeus são extremamente polimórficas quanto à plumagem, 

apresentando uma grande variação individual e, em alguns casos, geográfica; 

 

4- As vocalizações das espécies de Celeus diferem consideravelmente, com exceção 

das espécies C. flavescens e C. ochraceus; C. grammicus, C. undatus e C. 

multifasciatus; C. flavus e C. subflavus; C. torquatus e C. tinnunculus, cujas vozes são 

extremamente similares.  

 

5- O gênero Celeus, incluindo C. galeatus, é monofilético; 

 

6- Celeus galeatus é basal às demais espécies de Celeus; 

 

7- 12 clados fortemente suportados foram recuperados, dentre os quais alguns 

corroboram as propostas mais recentes da literatura; 

 

8- Caracteres morfológicos (plumagem e osteologia) e vocais mostraram-se úteis na 

formulação de hipóteses de relacionamento em Celeus, apesar de serem considerados 

pouco informativos em função de sua grande plasticidade e possibilidade de 

convergência.  
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RESUMO 
 
O gênero Celeus compreende um número variável de espécies distribuídas por toda a 

região Neotropical. No que diz respeito à sistemática do gênero, poucas modificações 

taxonômicas foram feitas desde sua última grande revisão em 1982. Em relação às 

hipóteses de relacionamento das espécies incluídas no gênero, as poucas propostas 

disponíveis baseiam-se em dados moleculares, não existindo nenhuma baseada em 

dados morfológicos e bioacústicos. Dessa forma, os objetivos do presente estudo 

foram revisar a taxonomia do gênero Celeus, definir o número de espécies que o 

compõem, descrever eventuais variações morfológicas existentes nos táxons 

analisados e propor uma hipótese de relacionamento entre suas espécies, por meio da 

análise de caracteres morfológicos (plumagem, morfometria e osteologia) e vocais. 

Para isso foram analisados 1998 espécimes taxidermizados, 92 esqueletos e 200 

arquivos sonoros testando sua aplicabilidade na sistemática do grupo, sob a ótica do 

conceito de espécie filogenética. Foi constatada a existência de uma grande variação 

individual nos caracteres de plumagem em praticamente todos os táxons analisados, o 

que provavelmente levou a descrições de várias espécies e subespécies, que 

demonstraram não ser válidas. Ao contrário dos caracteres de plumagem, os 

caracteres vocais demonstraram uma grande estabilidade, variando apenas entre as 

espécies. Os caracteres osteológicos também se mostraram úteis na sistemática de 

Celeus, apesar da grande variação individual observada. Ao final, C. obrieni, C. 

subflavus, C. tinnunculus, C. ochraceus e C. multifasciatus, antes tratadas como 

subespécies, foram validadas como espécies, além da inclusão de C. galeatus. O 

monofiletismo do gênero foi recuperado, corroborando estudos moleculares recentes, 

diferindo quanto ao posicionamento de C. galeatus em relação às demais espécies do 

gênero. Dentre os doze clados fortemente suportados, alguns corroboram os 

resultados das propostas moleculares disponíveis, como a relação de espécies-irmãs 

entre C. spectabilis e C. obrieni. Com a validação dessas cinco espécies e a 

confirmação do posicionamento de C. galeatus no gênero, Celeus passa a contar com 

16 espécies (C. galeatus, C. spectabilis, C. obrieni, C. flavus, C. subflavus, C. 

loricatus, C. torquatus, C. tinnunculus, C. lugubris, C. flavescens, C. ochraceus, C. 

elegans, C. castaneus, C. grammicus, C. undatus e C. multifasciatus), o que 

representa um aumento de 62,5% no número de espécies segundo a última grande 

revisão taxonômica do gênero.   
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ABSTRACT 
 

The genus Celeus encompasses a variable number of species distributed throughout 

the Neotropics. Regarding its systematic arrangement, few changes have been made 

since its lastest major review in 1982. As to its phylogenetic relationships, the few 

proposals available are based on molecular data, lacking a morphological and 

bioacustic hypothesis. Thus, the goals of this study were to conduct a taxonomic 

review of the genus Celeus, establish the number of species within it, describe any 

existing morphological variation in these taxa and propose a hypothesis of 

relationship among its species through the analysis of morphological characters 

(plumage, morphometry and osteology) and bioacustics. A total of 1998 study skins, 

92 skeletons and 200 sound files were analyzed, testing its applicability in the 

systematics of the genus, under the perspective of the phylogenetic species concept. A 

great individual variation in plumage characters in almost all analyzed taxa has been 

verified. This variation may be seen as the reason that led former authors to describe 

many of the taxa here considered invalid. Unlike plumage, the vocal characters 

demonstrated a great stability, varying only between species. The osteological 

characters also proved its usefulness in the systematics of Celeus, despite its 

individual variation. Ultimately, C. obrieni, C. subflavus, C. tinnunculus, C. 

ochraceus and C. multifasciatus, taxa previously treated as subspecies, have been 

proved to be valid species. The monophyly of Celeus was recovered, as well as the 

placement of C. galeatus as a member of this genus, agreeing with recent molecular 

studies, but differing, as already remarked, in the placement of C. galeatus in respect 

to other species of the genus. Among the twelve strongly supported clades, some 

corroborate the results of the molecular studies available, such as the sister 

relationship between C. spectabilis and C. obrieni. The validation of these five taxa 

and the placement of C. galeatus in the genus, Celeus which now has 16 species (C. 

galeatus, C. spectabilis, C. obrieni, C. flavus, C. subflavus, C. loricatus, C. torquatus, 

C. tinnunculus, C. lugubris, C. flavescens, C. ochraceus, C. elegans, C. castaneus C. 

grammicus, C. undatus and C. multifasciatus), representing an increase of 62.5% in 

species number according to the latest major revision of the genus. 
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