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Resumo 

 

A família Rallidae é representada por aves cosmopolitas popularmente conhecidas como 

saracuras, sanãs, carquejas, galinhas-d`água e frangos-d`água. Compreende cerca de 

135 espécies distribuídas em 33 gêneros, dos quais 13 são monotípicos. As relações 

filogenéticas baseadas em caracteres morfológicos e dados moleculares indicam 

diferentes afinidades entre os membros da família, principalmente na posição dos 

gêneros Rallus, Porphyrio, Gallinula e Fulica. Neste estudo, focado em espécies 

Neotropicais da família, uma nova análise filogenética baseada em caracteres 

osteológicos é proposta. Uma amostra de 100 esqueletos de 13 gêneros e 31 espécies foi 

analisada. No total 50 caracteres foram codificados, dos quais 17 são cranianos e 33 

pós-cranianos para a construção de uma matriz e subseqüente análise filogenética de 

acordo com o princípio da parcimônia. Foram calculados árvores de consenso estrito e 

consenso de maioria. A primeira gerou 151 árvores igualmente parcimoniosas com 99 

passos. A análise com método de pesagem sucessiva dos caracteres obteve melhores 

resoluções entre as espécies amostradas. A topologia do cladograma permite a validade 

de determinados gêneros como entidades monofiléticas, como Rallus, Porphyrio, 

Aramides, Gallinula e Fulica. O posicionamento de Porphyrio como um ramo basal 

dentro da subfamília Rallinae foi suportado e suas relações interespecíficas demonstram 

que as espécies do Novo mundo são mais proximamente relacionadas do que P. 

porphyrio, permitindo a inclusão taxonômica de Porphyrula. A relação próxima entre as 

espécies do gênero Gallinula e Fulica foi corroborada, no entanto, G. melanops é um 

ramo basal do clado que inclui as espécies de Fulica, indicando que uma mudança 

taxonômica é necessária. A relação entre as espécies de Rallus e Pardirallus é distante e 

não suporta a inclusão das espécies de Pardirallus em Rallus. As maiores discordâncias 

da filogenia proposta em comparação com estudos moleculares referem-se à posição 

interna dos membros de Porphyrio e suas relações com outros gêneros. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The family Rallidae is represented by cosmopolitan birds commonly known as wood-

rails, crakes, coots, gallinules and swamp hens. It comprises around 135 species, 

distributed in 33 genera, of which 13 are monotypics. The phylogenetic relationships 

based on morphological characters and molecular parameters indicate different affinities 

among family species, mainly the position of the genera Rallus, Porphyrio, Gallinula 

and Fulica. In this study, focused on the Neotropical species of the family, a new 

phylogenetic analysis based on osteological characters is proposed. A sample of 100 

skeletons of 13 genera and 31 species was analyzed. A total of 50 characters was 

codified, of which 17 were cranial and 33 post-cranial to provide a matrix construction 

and a subsequent phylogenetic analysis according to the principle of parsimony. A strict 

consensus and a majority rule consensus tree were calculated. The former generated 151 

equally parsimonious trees with 99 steps. The successive weighting approach analyses 

of characters obtained better resolutions around the sampled species. The cladogram 

topology allows the acceptance of some genera as valid monophyletic groups, such as 

Rallus, Porphyrio, Aramides, Gallinula and Fulica. The position of Porphyrio as a 

basal branch within the subfamily Rallinae was supported and the interspecific 

relationships show that New World species were more closely related than P. 

porphyrio, allowing the taxonomic inclusion of Porphyrula. The close relationship 

between the species of Gallinula and Fulica was corroborated, but G. melanops is a 

basal branch of a clade that includes Fulica species, indicating that a taxonomic change 

is needed. The relationship of Rallus and Pardirallus is distant and so does not support 

the inclusion of Pardirallus species in Rallus. The major discordances of the proposed 

phylogeny in comparison with molecular studies concern the internal position of the 

Porphyrio members and their relationships with other genera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

1.1. Gruiformes 

 

 Devido a aspectos morfológicos externos e hábitos terrestres, os representantes 

da ordem Gruiformes já foram relacionados aos Galliformes e Ciconiiformes (Seebohm, 

1895; Fürbringer, 1888; Hellmayr & Conover, 1942), no entanto, a maioria dos 

trabalhos suporta a hipótese de parentesco com Charadriiformes (Sharpe, 1894; Lowe, 

1931; Sibley & Ahlquist, 1990; Livezey, 1998; Ericson et al., 2006).  

 

 A ordem é um grupo diverso de aves terrestres tradicionalmente constituída por 

dez a doze famílias atuais: Mesitornithidae, Pedionomidae, Turnicidae, Gruidae, 

Aramidae, Psophiidae, Rallidae, Heliornithidae, Rhynochetidae, Eurypygidae, 

Cariamidae e Otididae (Beddard, 1898; Peters, 1934; Taylor, 1996; Livezey, 1998). 

Estudos baseados em caracteres morfológicos e moleculares apontam diferentes 

hipóteses de relacionamento, frequentemente propondo a inclusão de Pedionomidae e 

Turnicidae em outros táxons (Sharpe, 1984; Taylor, 1996; Livezey & Zusi, 2007; 

Ericson et al., 2006). 

 

 A tradicional composição da ordem tem seu monofiletismo questionado por 

diversos autores. A filogenia proposta por Livezey & Zusi (2006; 2007) baseada em 

2954 caracteres osteológicos, miológicos, siringiais e tegumentares propõe que 

Gruiformes seja constituído das famílias: Otididae, Cariamidae, Eurypygidae, 

Rhynochetidae, Psophiidae, Aramidae e Gruidae. As famílias Turnicidae e 

Mesithornithidae foram incluídas em sua própria ordem, Turniciformes. O estudo 

também corrobora a relação de grupo-irmão entre Rallidae e Heliornithidae suportada 

por diversos autores (Fürbringer, 1888; Beddard, 1898; Lowe, 1931; Livezey, 1998; 

Cracraft et. al, 2004; Ericson et al., 2006; Livezey & Zusi, 2007; Fain et al., 2007; 

Hackett et al., 2008), no entanto, este clado (Ralliformes) é grupo-irmão de 

Charadriiformes. 

 

 A maioria dos trabalhos baseados em dados moleculares (Sibley & Ahlquist, 

1990; Dyke & van Tuinen, 2006; Ericson et al., 2006; Fain et al., 2007; Hackett et al., 



2008) afirmam que as relações evolutivas da tradicional ordem Gruiformes são 

problemáticas e o grupo certamente não é monofilético.  Nas filogenias propostas por 

Ericson et al. (2006) e Hackett  et al. (2008) são encontrados quatro clados distintos: (1) 

Gruiformes, composto por Aramidae, Gruidae, Psophiidae, Heliornithidae e Rallidae; 

(2) Otididae como grupo-irmão do clado (Gruiformes + Cuculiformes); (3) um clado 

composto por Eurypygidae e Rhynochetidae, no qual é grupo-irmão dos 

Caprimulgiformes e (4) Cariamidae como grupo-irmão de um grande clado constituído 

por Passeriformes, Psittaciformes e Falconidae. Além disso, Hackett et al. (2008) 

questionam o monofiletismo da família Rallidae, uma vez que o gênero Sarothrura é 

mais proximamente relacionado a Heliornithidae. 

 

 Dentre as propostas filogenéticas mais fortemente corroboradas está a relação de 

grupo-irmão entre as famílias Eurypygidae e Rhynochetidae (Cracraft, 1982; Livezey, 

1998; Ericson et al., 2006; Livezey & Zusi, 2007; Fain et al. 2007; Hackett et al. 2008), 

relação próxima já refletida em trabalhos de classificação do século XIX (Bartlett, 1862; 

Sharpe, 1894) e a relação de grupo-irmão entre as famílias Gruidae e Aramidae, tendo 

Psophiidae como grupo externo formando um clado (Livezey, 1998; Ericson et al., 

2006; Livezey & Zusi, 2007; Hackett et al., 2008), também mencionadas por 

taxonomistas em trabalhos anteriores (Sharpe, 1891; Beddard, 1898; Peters, 1934; 

Hellmayr & Conover, 1942). 

 

  

1.2. Rallidae 

 

 A família Rallidae é representada por aves de hábitos terrestres popularmente 

conhecidas como saracuras, sanãs, carquejas, galinhas-d’água, frangos-d’água e pintos-

d’água (Pinto, 1978; Sick, 1997). Dentre as famílias de vertebrados terrestres, os 

ralídeos apresentam uma das maiores distribuições geográficas, ocorrendo em todos os 

continentes com exceção da Antártica, e em diversas ilhas oceânicas remotas (Olson, 

1973; Ripley & Beehler, 1985). A maioria das espécies ocorre em hábitats relacionados 

a ambientes aquáticos como regiões estuarinas e litorâneas, porém, certos gêneros 

ocupam desde florestas densas a savanas (Taylor & Perlo, 1998). 

 



Morfologicamente, é um grupo bastante homogêneo, com corpo curto e 

achatado lateralmente. Na maioria das espécies não existe dimorfismo sexual externo 

acentuado, sendo os machos ligeiramente maiores que as fêmeas. Apenas os gêneros 

africanos Sarothrura e os representantes de Rallina da Nova Guiné possuem plumagem 

sexualmente dimórfica (Taylor & Perlo, 1998). 

 

Devido à grande amplitude de hábitos alimentares, a forma do bico é bastante 

variada, sendo longa e levemente curvada para baixo nas espécies que forrageiam o 

alimento no solo úmido, até curta e robusta, nas espécies de hábitos vegetarianos. 

Galinhas-d’água e carquejas possuem um escudo frontal pronunciado e colorido na 

região proximal do bico, mais evidente durante o período reprodutivo (McFarlane, 

1975; Taylor & Perlo, 1998).  

 

Os ralídeos apresentam pernas longas e finas, com dedos relativamente curtos 

nas espécies terrestres e longos nas espécies semiaquáticas e aquáticas. Os 

representantes com hábitos aquáticos mais especializados possuem lobos laterais nos 

dedos, vestigiais nas galinhas-d’água e bastante desenvolvidos em carquejas (Fjeldså, 

1982; Taylor & Perlo, 1998). 

 

A maioria dos ralídeos possui plumagem críptica, de coloração marrom, cinza ou 

preta, porém, nos frangos-d’água, a coloração é predominantemente azul e verde 

iridescentes. As partes inferiores, em alguns gêneros, são listradas (ex: Porzana) ou 

uniformes (ex: Aramides). Em galinhas-d’água, carquejas e frangos-d’água, as 

coberteiras inferiores da cauda são brancas, de grande contraste com o restante da 

plumagem (Taylor & Perlo, 1998; Stang & McRae, 2009). 

 

Características relacionadas à perda da capacidade de voo são observadas 

frequentemente em ralídeos insulares, que compõem cerca de 25% das espécies atuais e 

extintas (Slikas et al., 2002). Este fator envolve redução da musculatura e dos 

componentes ósseos das asas e cintura escapular, degeneração das penas e maior 

desenvolvimento da musculatura da perna (Fedducia, 1996; Livezey, 2003). Estes 

caracteres evoluíram certamente por convergência e por isso possuem pouca 

importância filogenética (Diamond, 1991; Trewick, 1997). Olson (1973), Feduccia 
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(1996), Taylor e Perlo (1998) consideram a perda da capacidade de voo uma condição 

neotênica, que evolui rapidamente e envolve poucas modificações genéticas. 

 

Os ralídeos compõem a maior família de Gruiformes, representados por 33 

gêneros atuais, sendo 13 deles monotípicos, e 135 espécies (Taylor & Perlo, 1998). 

Diversas classificações anteriores foram propostas para a família, demonstrando sua 

complexidade taxonômica. Sharpe (1894) propõe 50 gêneros e 165 espécies; Peters 

(1934) considera 52 gêneros e 138 espécies; Olson (1973) reduz o número de gêneros 

para 35 e não produz uma lista de espécies. Morony et al. (1975) consideram 152 

espécies; Ripley (1977) reduz bruscamente o número de gêneros para 18 e 122 espécies; 

Sibley & Ahlquist (1990) listam 34 gêneros e 142 espécies, enquanto Taylor (1996) 

considera 33 gêneros e 133 espécies. Ainda, este último autor cita 33 espécies como 

ameaçadas, dentre elas, 16 provavelmente extintas desde 1.600. 

 

Com exceção do estudo de Hackett et al. (2008), os demais autores suportam a 

hipótese filogenética que a família seja monofilética, não havendo discussões sobre a 

inclusão ou exclusão de seus representantes para outros táxons (Livezey, 1998; Fain et 

al., 2007). Entretanto, o contexto histórico da organização das espécies em subfamílias 

apresenta controvérsias. Peters (1934) divide os Rallidae em duas subfamílias: 

Fulicinae, representados por espécies do gênero Fulica, e Rallinae, contendo todas as 

demais espécies. Verheyen (1957) propõe cinco subfamílias, porém, sem justificativas 

anatômicas convincentes para esta divisão. Brodkorb (1967) sugere três subfamílias: 

Rallinae, Gallinulinae e Fulicinae, também de maneira arbitrária e sem fundamentação 

morfológica.  

 

Com base em métodos de hibridação DNA-DNA, Sibley & Ahlquist (1985, 

1990) sugerem que os representantes do gênero Sarothrura sejam incluídos em uma 

família a parte, Sarothruridae, e em sua própria superfamília Sarothruroidea, devido a 

divergirem do restante do grupo há cerca de 60 milhões de anos, no Paleoceno. No 

entanto, a maioria dos trabalhos baseados em dados morfológicos (Olson, 1973; 

Livezey, 1998) suportam a hipótese de que Sarothrura seja relacionado aos gêneros 

Rallina, Coturnicops e Micropygia. 

 



A classificação mais recente baseada em caracteres osteológicos proposta por 

Olson (1973) e corroborada por Livezey (1998) reduz o número de subfamílias para 

somente duas: Himantornithinae, contendo apenas uma espécie do Velho Mundo e 

Rallinae, incluindo todas as demais espécies. Previamente a Peters (1934), apenas Gray 

(1871) validou o gênero Himantornis em sua própria subfamília. 

 

Olson (1973) e Ripley (1977) consideram Himantornis o ralídeo mais distinto 

devido à plumagem juvenil diferenciada e caracteres osteológicos cranianos e pós-

cranianos semelhantes a Psophia. Taylor & Perlo (1998) também apontam Himantornis 

como o único representante de Rallidae a não possuir uma glândula uropigiana e por 

convergência, apresenta asas eutáxicas (quinta secundária presente), observadas apenas 

no gênero Amaurolimnas. 

 

 

1.3. Taxonomia 

 

A etimologia da palavra “ralídeo” provém da obra francesa L’ Histoire de La 

nature des oiseaux (Belon, 1555 apud Ripley, 1977), que descreve Coturnix coturnix 

como “rei dos faisões” devido a seus hábitos migratórios. A palavra inglesa “rail”, 

traduzida para o português, significa trilho, e diversos autores, como Ripley, 1977, 

relacionaram “rail” a denominação “fino como um trilho”, devido à forma do corpo 

curta e compressa lateralmente. Entretanto, em sua descrição, Ray (1713 apud Ripley, 

1977) argumenta que a palavra “rail” pode ter sido originada do sentido de realeza em 

francês, réel. 

 

O conhecimento dos ralídeos teve início desde que os primeiros catalogadores e 

naturalistas começaram a publicar compêndios nos séculos dezesseis, dezessete e 

dezoito. A obra Synopsis Methodica Avium (Ray, 1713) cita seis gêneros e doze 

espécies, entre elas as carquejas, galinhas-d’água, Rallus aquaticus e Crex crex, além de 

citar erroneamente os jaçanãs, membros da ordem Charadriiformes, devido as suas 

semelhança morfológicas. Todas são descritas como aves semelhantes a faisões 

(Phasianidae), capazes de nadar, mas sem membranas interdigitais.  

 



O gênero tipo Rallus, empregado por Linnaeus (1758) foi utilizado para a 

espécie da região Paleártica Rallus aquaticus, cujo epíteto específico esta relacionado ao 

seu hábitat. Outros ralídeos originalmente descritos por Linnaeus (1758), como 

Porphyrio porphyrio, Crex crex, Porzana carolina, Gallinula chloropus e Fulica atra 

fortalecem a percepção dos ralídeos como aves de comportamentos crípticos que 

habitam manguezais e áreas alagadas (Livezey, 2003). 

 

Os representantes da avifauna Neotropical são bastante comprometidos com as 

divergências taxonômicas infrafamiliares. De acordo com Taylor & Perlo (1998), a 

família é representada por 50 espécies, distribuídas em 13 gêneros. Três espécies 

(Laterallus jamaicensis, Porzana spiloptera e Gallinula angulata) foram recentemente 

incluídas (CBRO, 2009), provavelmente, devido a registros casuais. 

 

O gênero Coturnicops, Gray, 1855, compreende três espécies, C. exquisita e C. 

noveboracensis do Velho Mundo e C. notata, restrita a América do Sul. Da mesma 

maneira que o gênero monotípico Micropygia, Bonaparte, 1856, são frequentemente 

relacionados a Sarothrura devido a semelhanças na plumagem e acentuado dimorfismo 

sexual externo, ausente nos demais representantes da família (Olson, 1973; Ripley, 

1977; Taylor, 1996). No entanto, a hipótese filogenética de Livezey (1998) demonstra 

que estes gêneros são relacionados a certos representantes de Porzana, que não constitui 

um grupo monofilético. 

 

O gênero Laterallus compreende um grupo heterogêneo e, possivelmente, não 

monofilético de ralídeos de pequeno porte, restritos ao Novo Mundo. Diferente de 

Peters (1934) e Ripley (1977), Sharpe (1894) e Stresemann & Stresemann (1966) 

incluem a espécie fasciatus no gênero Anurolimnas devido a semelhanças na plumagem 

com A. castaneiceps. Olson (1973) também sugere a inclusão de viridis em 

Anurolimnas, argumentando que desta forma o gênero Laterallus provavelmente, 

formaria um grupo monofilético. 

 

Não existem questionamentos na literatura sobre o monofiletismo de Aramides, 

Pucheran, 1845 de distribuição Neotropical. No entanto, suas relações evolutivas 

intrafamiliares ainda não estão bem compreendidas. Ripley (1977) aponta que não 

existem diferenças morfológicas suficientes para tratar as espécies de ralídeos florestais 



em gêneros distintos, incluindo as espécies do Novo Mundo de Aramides e 

Amaurolimnas no gênero Eulabeornis. A hipótese filogenética de Livezey (1998) 

aponta as espécies de Aramides como grupo-irmão de Amaurolimnas, corroborando 

propostas anteriores (Olson, 1973). 

 

Os representantes do gênero Pardirallus, Bonaparte, 1856 são ralídeos de 

distribuição restrita à região Neotropical, caracterizados pelo bico longo e amarelo 

esverdeado (Taylor & Perlo, 1998). O gênero inclui a espécie de plumagem rajada P. 

maculatus Noddaert, 1738 e duas espécies de coloração uniforme, P. nigricans Viellot, 

1819 e P. sanguinolentus Swainson, 1838.  

 

As espécies de Pardirallus são frequentemente incluídas no gênero Rallus, 

Linné, 1758 por diversos autores (Pinto, 1963; 1978; Sclater, 1868; Ripley & Beehler, 

1985; Sick 1997), porém, estudos filogenéticos apontam que Pardirallus não possui 

parentesco próximo aos representantes de Rallus (Livezey, 1998; Livezey & Zusi, 

2006). 

 

As relações evolutivas entre as espécies de Pardirallus não são bem 

compreendidas. Peters (1934) e Hellmayr & Conover (1942) incluem nigricans e 

sanguinolentus no gênero Ortygonax e a espécie maculatus no gênero monotípico 

Pardirallus, devido a sua plumagem com barras brancas ventrais e manchas brancas no 

corpo. Entretanto, Dickerman & Parkers (1969) e Dickerman & Haverschmidt (1971) 

descrevem que a plumagem negra no juvenil de maculatus é semelhante a 

sanguinolentus e nigricans, e que a plumagem rajada de branco é evidentemente uma 

condição derivada recente. Segundo a filogenia proposta por Livezey (1998), as três 

espécies são proximamente relacionadas, porém, foram demonstradas por meio de uma 

politomia e suas relações de parentesco não foram esclarecidas. 

 

As espécies popularmente conhecidas como frangos-d’água-azul também têm 

sua taxonomia discutida. Sclater (1868), Olson (1973) e Taylor & Perlo (1998) 

consideram apenas um único gênero, Porphyrio Brisson, 1760, para reunir estas aves de 

distribuição cosmopolita, caracterizadas pela coloração azul e verde brilhosa, com 

artelhos longos adaptados à vida paludícola. 

 



Devido a adaptações morfológicas relacionadas ao ambiente aquático, os 

representantes de Porphyrio já foram relacionados aos gêneros Gallinula e Fulica e 

inseridos em sua própria subfamília, Fulicinae, por Sclater (1868). Posteriormente, 

Verheyen (1957) designa a subfamília Porphyriinae, agrupando apenas as espécies do 

gênero.  

 

As espécies meridionais alleni, martinica e flavirostris são frequentemente 

inseridas no gênero Porphyrula Blyth, 1849 devido ao menor porte e bico mais delgado 

(Peters, 1934; Hellmayr & Conover 1942; Pinto, 1964; 1978; Livezey, 1998; Sick, 

1998). De maneira semelhante, a espécie de grande porte com asas reduzidas da Nova 

Zelândia, mantelli, é designada em um gênero monotípico, Notornis Owen, 1848 

(Owen, 1848; Forbes, 1923; Peters, 1934). De acordo com a filogenia de Livezey 

(1998), os representantes de Porphyrio formam um clado em que as espécies 

meridionais são um grupo monofilético, podendo ser designadas ao gênero Porphyrula. 

 

De distribuição cosmopolita, porém com um número considerável de espécies na 

região Neotropical, os gêneros Gallinula e Fulica têm sido historicamente relacionados 

desde catálogos anteriores ao século XX (Linnaeus, 1758; Sharpe, 1894). Gallinula 

Brisson, 1760, caracterizado por sua plumagem de coloração escura, branca nos flancos 

e bico colorido com escudo frontal (Taylor & Perlo, 1998), foi primariamente descrito 

por tautonimia como Fulica Linné, 1758. Além disso, autores como Sclater & Salvin 

(1868) já trataram estes dois gêneros em uma subfamília à parte, Fulicinae, e a maioria 

das análises filogenéticas suportam a hipótese de que sejam grupo-irmão (Livezey, 

1998; Livezey & Zusi, 2003; Fain et al., 2007). 

 

Estudos baseados em dados morfológicos (Boyd & Alley, 1947; Fjeldså, 1982), 

comportamentais (Navas, 1960) e ecológicos (McFarlane, 1975) apontam Fulica 

rufifrons como a espécie menos especializada do gênero, assim como proposto por 

estudos filogenéticos morfológicos e moleculares (Livezey, 1998; Livezey & Zusi, 

2006; Fain et al., 2007), em que F. rufifrons é o representante mais basal. 

 

 Existe extrema controvérsia quanto à taxonomia da espécie Porphyriops 

melanops Sharpe, 1894, previamente designada como Rallus melanops Vieillot, 1819. 

Sclater (1868), Peter (1934), Hellmayr & Conover (1942), Pinto (1978) e Sick (1997) 
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consideram melanops em um gênero monotípico, Porphyriops. Entretanto, Olson 

(1973), Ripley (1977), Ripley & Beehler (1985) e Taylor & Perlo (1998) incluem a 

espécie no gênero Gallinula. As hipóteses filogenéticas demonstram que Porphriops é 

um ramo basal do clado que compreende as espécies de Gallinula. 

 

 

1.4. Osteologia 

 

Estudos osteológicos são de grande importância para o entendimento da relação 

de parentesco entre as espécies de ralídeos (Owen, 1882; Shufdeldt, 1919; Olson, 1973; 

Ripley, 1977; Kuroda, 1993; Livezey, 1998). 

 

A família é caracterizada por apresentar crânio esquizognato, ou seja, os 

vômeres são completamente fusionados e formam um osso único longo que impede o 

contato dos ossos maxilopalatino (Sharpe, 1894). Os ossos nasais, que circundam a 

região posterior da cavidade nasal não se estendem até a sutura frontal – pré-maxilar, 

condição nomeada holorrina (Ripley, 1977) e na maioria das espécies há uma fina 

membrana óssea separando as narinas. 

 

O lacrimal é bastante desenvolvido e se articula quase totalmente com o frontal 

ou com a barra nasal em alguns gêneros. O tamanho do processo supraorbital é variável 

e o processo descendente pode tocar na barra jugal em alguns representantes (ex: 

Himantornis). O ectetmoide é moderadamente desenvolvido e não se articula ao 

lacrimal nos representantes de todos os gêneros, com exceção de Himantornis (Cracraft, 

1968). Algumas espécies, como a saracura-matraca (Rallus longirostris) e Porzana 

carolina apresentam glândulas de sal supraorbitais bastante desenvolvidas, assim como 

as espécies extintas Atlantisia elpenor e Fulica chathamensis, onde é observada uma 

estreita ponte interorbital e depressões na região supraorbital do crânio (Bang, 1968). 

 

Os ralídeos possuem esterno longo e estreito, triangular, com um par de 

processos laterais posteriores equivalentes à metade ou 1/3 do comprimento total do 

esterno (Sharpe, 1894; Olson, 1973). A cintura pélvica é mais variável devido a espécies 

com hábitos mergulhadores (ex: Fulica), nas quais é bastante alongada e afilada. Os 



representantes de hábitos mergulhadores também apresentam o tarsometatarso 

comprimido lateralmente (Olson, 1973; Ripley, 1977). 

 

A perda da capacidade de voo também implica em várias modificações 

osteológicas, principalmente na redução dos ossos das asas e cintura escapular. A quilha 

do esterno é completamente ausente ou reduzida e há um aumento considerável do 

ângulo entre a escápula e o coracoide, como também observado por convergência em 

aves paleognatas (Owen, 1882; Fedducia, 1996; Livezey, 1990; 2003).  

 

 

1.5. Registros fósseis 

 

Os primeiros fósseis relacionados aos ralídeos datam do Eoceno Inferior, há 

cerca de 50 milhões de anos. Todas as cinco espécies desse período são baseadas em 

porções distais do tibiotarso, pouco contribuindo para o esclarecimento de suas relações 

com espécies atuais (Olson, 1974). Com base em estudos de hibridação DNA-DNA, 

Sibley & Ahlquist (1985) sugerem que os ralídeos podem ter se originado há cerca de 

86 milhões de anos, equivalente ao Cretáceo Superior. Apenas fósseis do Oligoceno 

Superior e Mioceno Inferior, há cerca de 20 a 30 milhões de anos, apresentam materiais 

diagnosticáveis e semelhantes aos ralídeos modernos (Olson, 1977; Mourer-Chauviré et 

al., 2004; Mayr, 2009). 

 

Ralídeos continentais fósseis são comuns em depósitos do Terciário da Europa, 

Ásia e América do Norte e a maioria dos fósseis do Plioceno e do Pleistoceno têm sido 

incluídos em gêneros atuais, assim como uma grande quantidade de fósseis encontrados 

em ilhas oceânicas (Olson, 1974; Boles, 2005; Mayr, 2009). A maioria destas espécies 

insulares foi extinta recentemente, há cerca de 500 anos, devido à intensa exploração 

marinha europeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusões 

 

As relações filogenéticas entre os representantes de Rallus não puderam ser 

totalmente compreendidas, no entanto observa-se na topologia que o gênero não é 

proximamente relacionado às espécies de Pardirallus, não corroborando classificações 

que incluem os membros de Pardirallus no gênero Rallus. 

 

O posicionamento filogenético dos representantes do gênero Porphyrio como 

um grupo-irmão de todos os outros representantes da subfamília Rallinae foi 

corroborado no presente trabalho, assim como outras hipóteses filogenéticas com base 

em caracteres morfológicos.  

 

As relações evolutivas interespecíficas dos membros de Porphyrio foram 

esclarecidas, sendo a espécie P. martinica grupo-irmão de P. flavirostris, o que 

corrobora a hipótese de relacionamento próximo dos representantes de pequeno porte do 

gênero. Desta forma, a validade do gênero Porphyrula é consolidada, corroborando 

classificações anteriores. 

 

O posicionamento basal da espécie Gallinula melanops em relação as espécies 

do gênero Fulica aqui encontrado, sugere uma mudança taxonômica, no entanto, visto 

que as relações mais profundas deste clado estão representadas por uma tricotomia e 

que não foram amostradas todas as espécies reconhecidas para estes gêneros, tornam-se 

necessários estudos filogenéticos adicionais utilizando outras fontes de caracteres. 

 

Segundo as informações filogenéticas obtidas, Fulica rufifrons é um terminal 

basal de um clado que contém as demais espécies do gênero amostradas. 

 

 Conclui-se que os caracteres osteológicos contribuíram para o compreendimento 

das relações de parentesco entre os terminais amostrados e a constatação de 

determinados gêneros como entidades monofiléticas, corroborando estudos 

filogenéticos anteriores e indicando mudanças nomenclaturais.  
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