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RESUMO 

Este estudo propõe hipóteses das relações filogenéticas entre representantes da ordem 

Psittaciformes, com base em caracteres morfológicos (osteológicos, principalmente cranianos, e 

anatômicos da siringe), usando o princípio da parcimônia para análise dos dados.  

Como o conhecimento prévio da anatomia comparada da siringe na ordem ainda é restrito, com sua 

nomenclatura anatômica confusa, foi feito, primeiramente, estudo anatômico para possibilitar 

melhor compreensão dos caracteres siringeais utilizados posteriormente nas análises filogenéticas. 

Neste estudo anatômico é apresentada uma gama de variações antes desconhecidas, que são 

confrontadas com o conhecimento prévio da morfologia da siringe dos Psittaciformes. Das 

variações detectadas, parte ocorre em estruturas que, provavelmente, estão envolvidas na produção 

dos sons, o que deverá ser levado em consideração em futuros estudos de anatomia funcional.  

As análises filogenéticas efetuadas contaram com 215 siringes e 208 esqueletos, pertencentes 91 

espécies de Psittaciformes (distribuídas em 43 gêneros). Esse conjunto de espécimes foi separado 

em 53 táxons terminais (monofiléticos em relação ao universo amostrado); uma parte deles (11 ao 

todo) não tiveram sua siringe ou seu esqueleto estudados, e foram aqui denominados terminais 

incompletos, por possuírem muitos caracteres indeterminados (?). Ao todo foram codificados 101 

caracteres variáveis (62 siringeais e 49 esqueléticos), com os quais foram feitas análises com 

diferentes composições de terminais incompletos, buscando obter hipóteses filogenéticas mais 

precisas. Para cada análise principal, efetuada com parte dos caracteres multiestados ordenados, foi 

realizada análise adicional (com todos os caracteres considerados como não-ordenados) visando 

verificar a influência desses ordenamentos nas topologias.  

As hipóteses obtidas foram comparadas com as disponíveis na literatura, e diversas congruências 

foram encontradas, aumentando assim o "suporte" de inúmeros componentes recorrentemente 

resgatados. As opções de ordenamento afetam mais alguns componentes que outros, e as análises 

adicionais geraram hipóteses menos concordantes com as da literatura. Os caracteres aqui 

amostrados contêm inúmeras homoplasias, entretanto, a resolução das hipóteses, fortemente 

congruentes com as filogenias prévias, reforça a importância e a validade dos caracteres 

morfológicos para recuperações filogenéticas entre os Psittaciformes, ao contrário do alegado por 

alguns autores. Com base nas hipóteses aqui obtidas e compiladas, algumas recomendações são 

feitas para tornar a sistemática dos Psittaciformes mais informativa filogeneticamente: 

a. inclusão de N. nenday no gênero Aratinga; 

b. inclusão de A. xanthops no gênero Graydidascalus; 

c. Reconhecimento de duas famílias na ordem: Nestoridae (Nestor e Strigops) e Psittacidae (com os 

demais Psittaciformes, inclusive com os representantes da antiga família Cacatuidae). 
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ABSTRACT 

This study proposes hypothesis of phylogenetic relationships among representatives of the Order 

Psittaciformes, based on morphological characters (osteological, mainly from skull, and anatomical 

of syrinx), using the Principle of Parsimony for analysis of data.  

As previous knowledge on the compared anatomy of syrinx in the order is still restricted, with its 

anatomical nomenclature confused, an anatomical study was first conducted to yield a better 

comprehension of syrinx characters, used afterwards in phylogenetic analyses. In this anatomical 

study, an array of variations not known before is presented, which is compared with previous 

knowledge of syrinx morphology in Psittaciformes. Among detected variations, some occur in 

structures that are possibly involved in sound production, which will need to be taken into 

consideration in future functional anatomy studies.  

Phylogenetic analyses were based on 215 syrinxes and 208 skeletons, belonging to 91 species of 

Psittaciformes (distributed in 43 genera). This set of specimens was organized in 53 terminal taxa 

(monophyletic in relation to the sampled universe); part of them (11 in a whole) did not have their 

syrinx or skeleton studied and are regarded herein as incomplete terminals for processing many 

undetermined characters (?). In total, 101 variable characters (62 from syrinx and 49 from skeleton) 

were coded, with which analyses were made varying composition of incomplete terminals to find 

more precise phylogenetic hypothesis. For each main analysis, done with part of multi-state  

characters ordered, an additional analysis was done with all multi-state characters unordered to 

verify the influence of ordering in topologies.  

Obtained hypothesis were compared with the ones from literature and many congruencies were 

found, increasing the “support” of innumerous components recurrently retrieved. Options of 

ordering affect more some components than others, and additional analyses generated hypothesis 

with less agreement with the ones from literature. Characters herein sampled contain various 

homoplasies but resolution of hypothesis strongly congruent with previous phylogenies reinforces 

the importance of morphological characters to retrieve phylogenies among Psittaciformes, contrary 

to what is affirmed by some authors. Based on hypothesis obtained herein, some recommendations 

are pointed out to make systematics of Psittaciformes more phylogenetic informative: 

a. inclusion of N. nenday in the genus Aratinga; 

b. inclusion of A. xanthops in the genus Graydidascalus; 

c. Recognition of two families in the order: Nestoridae (Nestor and Strigops) and Psittacidae (with 

remaining Psittaciformes, including representatives of the former family Cacatuidae). 
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APRESENTAÇÃO  

Este estudo tem como objetivos principais investigar, comparativamente, a anatomia da siringe dos 

Psittaciformes e, com base em caracteres siringeais e cranianos, apresentar hipóteses de relações 

filogenéticas entre alguns representantes dessa ordem. Para atingir esses objetivos de forma clara e 

modular, este estudo foi dividido em três capítulos como descritos abaixo. 

O Capítulo 1 apresenta, de maneira ampla, a diversidade da ordem Psittaciformes, as diferentes 

propostas classificatórias e hipóteses filogenéticas mais abrangentes que existem na literatura para o 

grupo.  

Como o conhecimento prévio da anatomia comparada da siringe dos Psittaciformes ainda é restrito, 

e como a nomenclatura para as estruturas anatômicas deste órgão não é padronizada, optou-se por 

apresentar no Capítulo 2 um estudo anatômico comparativo para possibilitar a melhor compreensão 

dos caracteres siringeais utilizados nas análises filogenéticas. Uma parte deste capítulo foi 

recentemente publicada (Gaban-Lima e Höfling, 2006). 

O Capítulo 3 apresenta as análises filogenéticas realizadas com os caracteres siringeais, cranianos e 

alguns outros descritos de maneira clara na literatura. O conhecimento relativamente amplo da 

osteologia e a sua nomenclatura adequadamente padronizada pela Nomina Anatomica Avium 

(Baumel et al., 1993) possibilitam o pronto reconhecimento das homologias primárias, ao contrário 

do que se verifica quanto a nomenclatura referente à siringe. Esse fato possibilitou que se 

apresentasse, no Capítulo 3, os caracteres osteológicos com os diferentes estados utilizados para as 

inferências filogenéticas, sem descrições prévias mais detalhadas como foi feito para a siringe no 

Capítulo 2. As hipóteses filogenéticas obtidas são confrontadas com as demais hipóteses existentes 

na literatura � na sua totalidade baseadas em dados moleculares � e com grupamentos de algumas 

propostas classificatórias anteriores. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSÕES 

Estudo anatômico da siringe aqui apresentado indica relativa constância do padrão morfológico do 

órgão nos Psittaciformes, sendo possível reconhecer, facilmente, as principais estruturas homólogas 

entre os táxons analisados. 

Pelo que foi aqui avaliado, o sistema nomenclatural para o suporte esquelético da siringe proposto 

por Ames (1971) mostra-se mais adequado para o reconhecimento das estruturas homólogas na 

siringe dos Psittaciformes, desde que sejam empregados outros critérios para a identificação das 

séries de elementos.  

A siringe dos Psittaciformes possui padrão geral exclusivo, não encontrado em nenhum outro grupo 

de aves, o que acarreta a existência de diversas características diagnósticas da ordem neste órgão (e. 

g. o M. sternotrachealis originando-se no septo oblíquo, a presença dos músculos siringeais 

superficial e profundo, placas timpânicas e processos caudais do tympanum). Tais características, 

em um contexto filogenético, onde a ordem é claramente monofilética, mostram-se como 

sinapomorfias dos Psittaciformes 

Este estudo evidencia ainda a existência de várias características que variam no universo amostrado, 

até então desconhecidas. O reconhecimento de tais variações fornece nova gama de informações 

importantes tanto para estudos da anatomia funcional da siringe dos Psittaciformes, quanto para 

aqueles que utilizam as diferenças entre os táxons para a proposição de hipóteses filogenéticas.  

Nas análises filogenéticas dos Psittaciformes, efetuadas com caracteres siringeais e osteológicos, foi 

possível concluir que: 

1. A escolha de se ordenar ou não parte dos caracteres afetou mais alguns componentes que outros. 

Comparando os grupos obtidos nas análises com e sem o ordenamento de parte dos caracteres, com 

aquelas hipóteses existentes na literatura, verifica-se que, de forma geral, o não-ordenamento dos 

caracteres produz filogenias mais incongruentes.  

2. De maneira geral, a inclusão de terminais incompletos diminui a resolução das topologias 

obtidas. Alguns terminais incompletos embutem mais informações incongruentes com os demais 

terminais que outros, mas as análises onde se incluiu apenas um terminal incompleto de cada vez 

tiveram sucesso em formular hipóteses mais precisas da relação destes com o universo amostrado. 
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3. Os caracteres aqui amostrados, freqüentemente, mostraram-se homoplásticos. Entretanto, a 

resolução das filogenias aqui recuperadas, que são congruentes em muitos pontos com as hipóteses 

filogenéticas prévias, demonstram firmemente a valia dos caracteres morfológicos para 

recuperações filogenéticas dos Psittaciformes.  

4. Alguns componentes e algumas relações recorrentemente recuperadas (aqui e em estudos 

anteriores) merecem destaque: 

a. O gênero Pyrrhura mostra-se monofilético e com a seguinte relação entre os terminais aqui 

considerados (P. cruentata (P. complexo perlata, P. complexo picta)). 

b. A subfamília Loriinae mostra-se monofilética, com Trichoglossus como grupo-irmão de Eos e 

Charmosyna com posição basal a todos os terminais de Loriinae amostrados.  

c. A tribo Arini mostra-se monofilética caso o posicionamento de (Cacatua, Probosciger) em seu 

interior seja tido como fruto de ruído nos caracteres amostrados.  

d. Dentro da tribo Arini quatro componentes principais são recuperados com as relações entre eles 

ainda controversas: "Arini 1" (Anodorhynchus, Ara, Orthopsittaca, Propyrrhura, Diopsittaca, 

Guarouba, Aratinga, Cyanoliseus, Deroptyus, Pionites, Pyrrhura, Nandayus); "Arini 2" 

(Pionopsitta, Gypopsitta, Pionus, Triclaria, Amazona, Alipiopsitta, Graydidascalus); "Arini 3" 

(Brotogeris, Myiopsitta); e "Arini 4" (Touit, Forpus). 

e. Foi recuperada relação entre dois dos três gêneros da tribo Psittacini (Poicephalus, Psittacus), 

com o terceiro (Coracopsis) não relacionado. 

f. Relação de Cacatua com Probosciger foi obtida. 

5. Algumas recomendações de alterações nomenclaturais são feitas para tornar a sistemática dos 

Arini mais informativa filogeneticamente. 

a. Recomenda-se a inclusão de Nandayus nenday no gênero Aratinga, como Aratinga nenday.  

b. Reforça-se o reconhecimento do gênero Gypopsitta, conforme recomendado por Ribas et al. 

(2005). 

c. Recomenda-se a inclusão de A. xanthops no gênero Graydidascalus (como Graydidascalus 

xanthops) para deixar expressa na classificação a relação robusta desta espécie com G. brachyurus. 

6. Algumas atualizações na hierarquia e composição de alguns táxons mais inclusivos de 

Psittaciformes foram feitas, frente às hipóteses filogenéticas ora obtidas e compiladas:  

Recomenda-se o reconhecimento, na ordem Psittaciformes, de duas famílias: Nestoridae (Nestor, 
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Strigops); Psittacidae (contendo os demais Psittaciformes). 

Dentro da família Nestoridae, pode-se manter as tribos Nestorini e Strigopini. 

Na família Psittacidae (com essa nova composição, incluindo as cacatuas), com monofiletismo 

recorrentemente corroborado, recomenda-se o uso das tribos: Loriini, Cacatuini, Arini, Psittacini 

(sem Coracopsis), e Psittrichadini (agora com Psittrichas e Coracopsis).  

As tribos (Psittaculini e Platycercini) não tiveram seu monofiletismo comprovado em nenhuma 

análise, entretanto a carência de análises com amostragem mais completas desses grupos faz com 

que não se possa construir propostas de novos grupamentos com os terminais dessas duas tribos.  

Recomenda-se, assim, a seguinte proposta classificatória para a ordem: 

Ordem Psittaciformes 

 Família Nestoridae  

    Tribo Strigopini - Strigops. 

    Tribo Nestorini - Nestor. 

 Família Psittacidae 

    Tribo Psittacini - Psittacus, Poicephalus. 

    Tribo Arini - Anodorhynchus, Cyanopsitta, Ara, Orthopsittaca, 

Propyrrhura, Diopsittaca, Rhynchopsitta, Ognorhynchus, Guarouba, Aratinga (inclui A. 

nenday), Leptopsittaca, Cyanoliseus, Pyrrhura, Enicognathus, Myiopsitta, Psilopsiagon, 

Bolborhynchus, Forpus, Brotogeris, Nannopsittaca, Touit, Pionites, Pionopsitta, Gypopsitta, 

Hapalopsittaca, Graydidascalus (inclui G. xanthops), Pionus, Amazona, Triclaria, Deroptyus. 

    Tribo Cacatuini - Calyptorhynchus, Probosciger, Nymphicus, Cacatua, 

Callocephalon. 

    Tribo Loriini - Chalcopsitta, Eos, Pseudeos, Trichoglossus, Psitteuteles, 

Lorius, Phigys, Vini,Glossopsitta, Charmosyna, Oreopsittacus, Neopsittacus. 

    Tribo Psittrichasini - Psittrichas, Coracopsis. 

    Tribo Platycercini - Eunymphicus, Cyanoramphus, Purpureicephalus, 

Barnardius, Platycercus, Northiella, Psephotus, Neophema, Lathamus, Melopsittacus, 

Pezoporus, Geopsittacus. 

    Tribo Psittaculini - Prosopeia, Psittinus, Psittacella, Geoffroyus, 

Prioniturus, Tanygnathus, Eclectus, Alisterus, Aprosmictus, Polytelis, Psittacula, Loriculus, 

Agapornis, Bolbopsittacus, Mascarinus. 

    Tribo Cyclopsittacini - Cyclopsitta, Psittaculirostris. 

    Tribo Micropsittini - Micropsitta. 

 




