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Os Galbulidae são aves arborícolas florestais com distribuição Neo-
tropical, com 18 espécies reconhecidas, e incluídos com os Bucconidade
na ordem Galbuliformes. A siringe, órgão responsável pela produção de
sons das aves, pode ser uma importante fonte de caracteres, tanto em
níveis específico e genérico, quanto naqueles mais abrangentes. Assim,
foram analisados 20 exemplares de Galbulidade, pertencentes às espé-
cies Galbula ruficauda, G. cyanicollis, G. dea, Jacamerops aureus e
Brachygalba lugubris. Após a retirada das siringes elas foram conservadas
em álcool 70% v/v e, para a análise da musculatura, os músculos foram
observados em estereomicroscópio e fotografados com câmera digital
acoplada. Para o estudo do suporte esquelético, o material foi corado com
azul de Alcian, diafanizados e corados com Vermelho de Alizarina.
Observou-se que a siringe nos Galbulidae é delimitada cranialmente pelo
timpanum, localizado na bifurcação do tubo respiratório, e formado pela
fusão dos elementos A mais caudais do tubo respiratório, em número va-
riável, o que indica variação intra- e interespecífica. Caudalmente ao tim-
panum segue a série de elementos B, em geral duplos e incompletos
medialmente, que sustentam os brônquios. Nesses casos, o espaço entre
as extremidades dos elementos B é ocupado pela membrana timpani-
forme medial, cuja presença ou ausência indica diferentes estados de
caráter. O músculo traqueolateral percorre lateralmente o tubo respiratório
desde a glote até o timpanum e a sua proporção em relação à traquéia,
em vista lateral, é fonte de variação intra-específica. O músculo ester-
notraqueal origina-se no esterno e se insere lateralmente na traquéia, em
sua porção torácica e próxima à siringe. A posição de inserção do múscu-
lo esternotraqueal, assim como sua proporção em relação à traquéia, em
vista lateral, também sofre variação intra-específica. Observa-se que com
exceção de B. lugubris o esternotraqueal insere-se de maneira assimétri-
ca na traquéia em Galbulidae.
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As famílias Grallaridae e Formicariidae, há pouco separadas por estudos
moleculares, são morfologica e ecologicamente muito semelhantes, e
dados anatômicos que as diferenciem são pouco conhecidos. O objetivo
deste trabalho foi o levantamento de aspectos osteológicos e siringeais,
visando a distinção morfológica entre tais famílias, baseado em revisão da
literatura e estudo de três esqueletos de Formicariidae (2 Formicarius
colma, 1 Chamaeza ruficauda) e sete de Grallaridae (4 Myrmothera cam-
panisona, 3 Hylopezus macularius), e de quatro siringes de Formicariidae
(1 F. analis, 2 F. colma, 1 C. ruficauda) e duas de Grallaridae (H. macula-
rius). Os resultados apontam sete diferenças osteológicas e três
siringeais. No palato, Grallaridae se diferencia de Formicariidae pelo Os
pterygoideum reto, ao invés de pouco curvado, pelo Proc. rostromedialis
palatini reduzido, ao invés de longo, e pela ausência de projeção na
margem caudal da Pars lateralis do Os palatinum, encontrada em
Formicarius. O Os ectethmoidale de Grallaridae é inflado e pneumatizado,
ao invés de laminar, como em Formicariidae. A região ventro-caudal da
Prominentia cerebellaris de Grallaridae é pneumatizada, homogênea ao
resto do crânio, enquanto em Formicariidae nota-se área quadrangular
delgada, sem pneumatização. Em Grallaridae, predomina o tipo esternal 6
(com dois pares de entalhes) e em Formicariidae, o tipo 3 (com um par de
entalhes). Em Grallaridae, os dois forâmens hipotarsais caudais são com-
pletos, enquanto em Formicariidae, um ou ambos são substituídos por sul-
cos. Na siringe de Grallaridae, há perda de 4 a 5 elementos na Mem. tra-
chealis ventral, os primeiros elementos A não são fusionados ou especial-
mente robustos e M. sternotrachealis se origina no Proc. craniolateralis
sterni. Já em Formicariidae, não há perda de elementos na Mem. tra-
chealis, ocorre fusão das extremidades cartilaginosas, ventral e dorsal,
dos primeiros 2-4 elementos A, bem como espessamento na sua face la-
teral, esta mais rígida que o resto do elemento, além da origem do M. ster-
notrachealis nos músculos intercostais.
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As relações filogenéticas de Tersina viridis ainda geram debate na lite-
ratura. Esta espécie já foi relacionada aos Cotingidae, aos Hirundinidae, e,
finalmente, aos “New World nine-primaried oscines” (NWNPO), grupo
composto principalmente por representantes das famílias Thraupidae e
Emberizidae. Tersina foi relacionada a este grupo principalmente por
causa da presença de nove primárias funcionais, embora evidências mo-
leculares também pareçam suportar esta classificação. Poucos estudos
avaliaram os caracteres osteológicos desta espécie, sendo sugerida a
criação de uma família monotípica dentro dos NWNPO ou uma subfamília
monotípica dentro dos Thraupidae. Análises filogenéticas de mtDNA
incluíram Tersina em Thraupidae, no clado Dacnis+Cyanerpes+Tersina. O
objetivo deste trabalho foi levantar caracteres potencialmente informativos
no esqueleto de Tersina viridis, com vistas a uma futura análise filogenéti-
ca. Desta forma, esqueletos completos de Tersina viridis e de espécies de
Cotingidae, Tityridae, Emberizidae e Thraupidae foram analisados. Três
estados de caracteres sugerem a inclusão de Tersina nos NWNPO: 1) pre-
sença de um evidente processo palatino da pré-maxila, com sua extremi-
dade caudal livre; 2) o processo maxilo-palatino do maxilar é delicado,
com sua extremidade alargada e bulbosa; e 3) a fossa tricipital do úmero
é dupla. Estes estados não foram observados nos Suboscines analisados.
Os caracteres 1 e 2 já haviam sido brevemente citados para Tersina,
enquanto que o caráter 3 é relatado aqui pela primeira vez. Além disso,
foram observados processos na spina interna e no labrum dorsale do
esterno, também presentes em alguns dos NWNPO. Esses caracteres
sugerem que Tersina pertença aos NWNPO, mas ainda não permitem
inferências sobre suas relações dentro do clado, o que só pode ser feito
com uma análise filogenética mais detalhada. 
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Os gaviões buteoninos são de distribuição cosmopolita, com evidente pre-
dominância na região Neotropical e constituem um grupo de monofiletismo
discutido dentro de Accipitridae. Nas classificações mais tradicionais,
essas aves compõem a subfamília Buteoninae representada pelos
gêneros Buteo, Busarellus, Buteogallus, Geranoaetus, Geranospiza,
Harpyhaliaetus, Leucopternis e Parabuteo. Recentes estudos agregaram
a este grupo os gêneros Ictinia e Rosthramus, historicamente, tratados
como pertencentes a outro agrupamento da família, mais conhecido como
“kites”. Neste trabalho foi realizado um estudo da anatomia comparada do
esqueleto craniano de representantes da família Accipitridae e, entre eles,
amostrados táxons historicamente relacionados aos buteoninos. Para
tanto, foram analisados 98 esqueletos cranianos, totalizando 45 espécies
de representantes da ordem Falconiformes, sendo selecionadas 34 como
espécies terminais para as análises filogenéticas. Foram descritos e codi-
ficados 59 caracteres do esqueleto em uma matriz, sendo esta submetida
às análises de parcimônia. Foram encontradas 240 hipóteses filogenéti-
cas, de 195 passos, e a partir delas calculados diagramas de consenso e
realizados procedimentos de ponderação sucessiva dos caracteres. Os
resultados permitem o reconhecimento da subfamília Buteoninae susten-
tada por quatro sinapomorfias e composta pelos gêneros: Buteo,
Geranoaetus, Buteogallus, Harpyhaliaetus Leucopternis e Parabuteo. O
resultado obtido discorda de propostas mais recentes, fundamentadas em
sua maioria em marcadores moleculares, uma vez que os gêneros Ictinia
e Rosthramus não aparecem como componentes deste clado. Em relação
à composição mais tradicional de Buteoninae, o resultado aponta para a
exclusão dos gêneros Geranospiza e Busarellus, sendo que o último
aparece como o táxon mais basal do componente irmão de Buteoninae
representado pelo clado (Busarellus(Haliaeetus(Harpia(Spizaetus,
Aquila)))).
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O pitiguari (C. gujanensis) é silvícola, de bico forte, alto e adunco, com-
primido lateralmente. Trata-se de uma ave neotropical com ampla va-
riedade de presas, capaz inclusive de dilacerar presas maiores, como
lagartos e anuros. São raros os estudos sobre a anatomia desta espécie,
e, motivados pela sua maneira particular de alimentação, objetivou-se
descrever a miologia craniana e análise morfofuncional para esta espécie.
O estudo foi realizado com base em dois espécimes de C. gujanensis.
Foram descritos os músculos do crânio focando principalmente aqueles
que movimentam as maxilas. Dessa forma descreveu-se o m. adductor
mandibulae externus rostralis temporalis, m. adductor mandibulae exter-
nus rostralis lateralis, m. pseudotemporalis superficialis, m. pseudotempo-
ralis profundus, m. depressor mandibulae, m. pterygoideus ventralis late-
sralis, m. pterygoideus dorsalis lateralis, m. pterygoideus dorsalis medialis,
m. pterygoideus retractor, m. protactor pterygoidei et quadrati e m. bran-
quiomandibularis caudalis. O primeiro, com a função de elevação da
mandíbula, apresentou-se bastante desenvolvido, particularmente em sua
origem na porção caudal da fossa temporal, onde abrange a porção late-
ral da caixa craniana. Outro músculo bastante desenvolvido é o m. depres-
sor mandibulae. O m. pterygoideus e suas porções dorsalis lateralis e dor-
salis medialis forçam o quadrado para a elevação da maxila e se encontra
robusto nesta espécie. Esses resultados explicam porque essa ave possui
uma força considerável em suas maxilas, podendo dilacerar presas
maiores, como supracitado. Isto é possível através de forte musculatura
associada aos ossos bem desenvolvidos das maxilas e dos largos ossos
cranianos que alojam estas robustas musculaturas. Estes resultados
servirão para futuras abordagens filogenéticas dentro dos Vireonidae. 
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