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RESUMO

Celeus obrieni, popularmente conhecido como Pica-pau-do-Parnaíba, é a única espécie do gênero Celeus ameaçada de extinção, e endêmico do 
Brasil. Estudos com C. obrieni possuem grande importância para a ornitologia, pois sua descrição foi baseada em apenas um exemplar, 
permanecendo por mais de meio século sem novos registros, além de ter sido considerada como subespécie de Celeus spectabilis. Atualmente, 
vários registros confirmam a presença do Pica-pau-do-Parnaíba em diferentes Estados do Brasil e sua validade taxonômica já é aceita, tendo sido 
confirmado por dados moleculares de um único exemplar. Este trabalho tem como objetivo realizar análises moleculares comparativas através de 
sequencias de DNA mitocondrial e nuclear que possibilitem a validação de Celeus obrieni como espécie distinta, corroborando o status de espécie 
de C. obrieni com base no aumento do número amostral e em comparação com espécies válidas para resolver seu posicionamento taxonômico. 
No presente trabalho, foram realizadas análises moleculares com fragmentos mitocondriais e nuclear para novos exemplares de C. obrieni 
visando a confirmação de sua monofilia e manutenção de sua linhagem evolutiva distinta, quando comparado com C. spectabilis. Foram obtidos 
3.113 pares de bases, dos quais 2.234 são de marcadores mitocondriais (ND2, Cyt b e 16S) e 879 pertencem ao segmento nuclear I7BF. 
Sequências obtidas do Genbank referentes aos quatro táxons e também a espécie C. elegans (Webb and Moore 2005, Benz and Robbins 2011), 
utilizada como grupo externo nas análises filogenéticas, foram incluídas para completar as análises. Não foi encontrado nenhum indício de que os 
segmentos mitocondriais aqui utilizados fossem cópias nucleares de segmentos do genoma mitocondrial de aves – NUMTs, segundo critérios já 
descritos na literatura. Os resultados obtidos confirmaram a monofilia de C. obrieni, onde os arranjos filogenéticos produzidos apoiaram a 
separação entre C. obrieni e C. spectabilis. Os valores de divergência intra e interespecífica também corroboram a completa distinção entre os 
táxons, com valores superiores aos encontrados entre C. undatus e C. grammicus, sendo estas duas últimas utilizadas como comparativo nas 
análises. A estimativa do tempo de separação entre C. obrieni e C. spectabilis sugere que o evento de cladogênese provavelmente ocorreu no 
Pleistoceno Médio (600 mil anos atrás) durante períodos de flutuações climático-vegetacionais, apoiando a hipótese de conectividade passada 
entre áreas de savanas tropicais na América do Sul através de um corredor andino. O processo de conservação de espécies tem sido muitas vezes 
dificultada ou impossibilitada por dúvidas de validação taxonômica, sendo este um relevante aspecto abordado na área da biologia da 
conservação. Muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos no sentido de confirmar o status taxonômico de alguns táxons questionáveis, onde a 
aplicação de técnicas moleculares torna-se imprescindível. O status de espécie ameaçada, única dentro do gênero Celeus, aponta a necessidade 
de estudos direcionados para um maior conhecimento deste endemismo das matas de taboca do Brasil.
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