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tografias . O ninho continha três filhotes bem desenvolvidos, formações sobre o tamanho de sua ninhada. Os dados desse 
todos ativos e com penas cobrindo quase todo o corpo. Os fi- trabalho podem ser utilizados em análises comparativas com 
lhotes foram pesados no dia 20 de janeiro e tinham respectiva- outras espécies do gênero.
mente 60, 73 e 69 gramas. No dia seguinte tinham aumentado, 
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O pica-pau-de-cabeça-amarela (Ce-
leus flavescens) tem grande distribui-
ção na América do Sul, apresentando va-
riações cromáticas de acordo com a re-
gião geográfica de ocorrência, sendo 
em Tocantins encontrada a subespécie 
Celeus flavescens ochraceus (Sick 
1997). Embora seja uma espécie que é 
encontrada em diversos tipos de habi-
tat, dados sobre sua reprodução são es-
cassos ou pouco documentados. Este tra-
balho teve como objetivo, obter dados 
do ninho e número de filhotes de C. fla-
vescens.

A área de estudo foi na fazenda Ja-
váes, no município de Pium (10° 
3'53.20"S 49°47'42.50"O) Tocantins,  e 
possui uma vegetação típica de cerra-
dão mesclado com taboca (Guadua pa-
niculata). Ocorreram três visitas ao lo-
cal onde se encontrava o ninho. Foram 
retiradas medidas do ninho (altura em 
relação ao solo, diâmetro da cavidade e 
profundidade do ninho) e dos filhotes 
(peso e comprimento total). Também fo-
ram feitos o anilhamento e a coleta de 
sangue para análise de possíveis hemo-
parasitas. 

Em 17 de janeiro de 2009, registramos 
uma fêmea de C. flavescens saindo de 
uma cavidade (Figura 1) feita em um 
mourão de cerca, que dividia uma mata 
de cerrado. Ao investigar a cavidade, ou-
vimos sons vindo de dentro do local, que 
mais tarde comprovamos ser dos filho-
tes da espécie (Figura 2). A cavidade ti-
nha 5,8 cm de diâmetro, ficava a 45 cm 
em relação ao solo e 43 cm de profundi-
dade. 

A cavidade do ninho de Celeus flaves-
cens foi alargada o suficiente para que 
pudéssemos pegar os filhotes, obter suas 
medidas, fazer anilhamento e fotografá-
los com máquina digital Sony DSC-S60, 
que foi introduzida por dentro da cavida-
de e utilizado o flash para conseguir as fo-

Dados sobre a nidificação de 

no município de Pium, Tocantins
Celeus flavescens (Piciformes: Picidae) 

Figura 1. Mourão de cerca com ninho de Celeus flavescens.

Figura 2. Filhotes de Celeus flavescens dentro do ninho.
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