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RESUMO 

Os rauissúquios constituem um grupo relacionado à linhagem pró-crocodiliana e 

apresentam um registro amplamente distribuído pelo mundo, com exceção da Austrália e 

Antártida. No Brasil, ocorrem apenas na Formação Santa Maria, Mesotriássico do Rio Grande 

do Sul. O material em estudo (UFRGS-PV-0152-T) constitui-se de elementos cranianos e pós-

cranianos que foram coletados no Município de Vale Verde, em níveis bioestratigráficos 

correspondentes à Z. A. de Dinodontosaurus, embora não existam registros do local exato do 

afloramento ou os dados de sua coleta. Após a descrição anatômica e um estudo comparativo 

com os demais rauissúquios, incluímos os dados morfológicos de UFRGS-PV-0152-T na 

matriz de dados de Butler et al. (2011), para testar suas relações filogenéticas. Um total de 32 

táxons tiveram 149 estados de caracteres recodificados e, como resultado, a árvore de 

consenso estrito mostrou UFRGS-PV-0152-T como um rauissúquio que expressa uma relação 

de grupo-irmão com o espécime BSPHG AS 1933L (holótipo de Prestosuchus chiniquensis) 

com base na presença de uma crista supra-acetabular do ílio que é ântero-dorsalmente 

inclinada. A análise revelou também duas autapomorfias para UFRGS-PV-0152-T: 1) o 

astrágalo exibe uma lâmina óssea separando a faceta tibial da margem posterior (sendo este 

caráter, porém, homoplásico com diversos integrantes do clado Pseudosuchia); 2) presença, na 

porção rostro-lateral do maxilar, de uma superfície tubercular sobresaliente, com aspecto de 

carretel, que serve para articulação com o processo póstero-dorsal do pré-maxilar. O exemplar 

diferencia-se de BSPHG AS 1933L por “possuir um o tubérculo calcaneal com um 

comprimento (ântero-posterior) um pouco maior do que a largura/espessura de sua base”. 

Difere dos demais espécimes de Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T e UFRGS-

PV-0629-T) por 6 características da caixa craniana e 3 maxilares, e de todos os espécimes 

(publicados) já atribuídos  a Prestosuchus chiniquensis por uma característica do ísquio e 

outra femural. Tais diferenças parecem não ter um significado tafonômico – devido ao 

excelente estado preservacional - ou ontogenético, pois apesar do menor tamanho, UFRGS-

PV-0152-T não exibe suturas soltas em seu esqueleto. Logo, tais diferenças podem ter um 

significado taxonômico, possibilitando uma denominação taxonômica distinta para UFRGS-

PV-0152-T. Além disso, o estudo comparativo do exemplar em questão com demais 

exemplares atribuídos a Prestosuchus revela uma grande diversidade anatômica nas formas 

reunidas sob esta denominação. 

Palavras-chave: Prestosuchus. Sistemática. Rauisuchia. Triássico. 



 

 

  

ABSTRACT 

 Rauisuchia is a group related to the pro-crocodilian lineage and present a record 

widely distributed throughout the world except Australia and Antarctica. In Brazil, it only 

occurs in the Santa Maria Formation, Mesotriassic of Rio Grande do Sul. The material under 

study (UFRGS-PV-0152-T) consists of cranial and post-cranial elements that were collected 

in the municipality of Vale Verde, in the corresponding biostratigraphic levels of 

Dinodontosaurus AZ, although there is no record of the exact location of the outcrop or data 

about your collection.  After the anatomical description and a comparative study with other 

rauisuchians, we include morphological data of UFRGS-PV-0152-T on the Butler et al.  

(2011)  data matrix, to test its phylogenetic relationships. A total of 32 taxa had 149 states of  

characters recoded and as a result, the strict consensus tree showed UFRGS-PV-0152-T as a 

rauisuchian that expresses a sister-group relationship with the specimen BSPHG AS 1933L 

(holotype of Prestosuchus chiniquensis) based on the presence of a crest dorsal to the 

supraacetabular crest/rim anterodorsally inclined. The analysis also revealed two 

autapomorphies for UFRGS-PV-0152-T: 1) astragalus with a thin lamina separating the tibial 

facet from the posterior edge (being this character, however, homoplasic with several 

members of the Pseudosuchia clade); 2) rostrolateral surface of maxilla with a salient 

tubercular surface (spool like surface) for the articulation with the posterodorsal process of the 

premaxilla. UFRGS-PV-0152-T differs from BSPHG AS 1933L by having "the calcaneal 

tuber longer (anteroposteriorly) than broad” and differs from other specimens of Prestosuchus 

chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T and UFRGS-PV-0629-T) in 6 features of the skull and 3 of 

jaws. It also differs from all specimens published as Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-

0156-T e UFRGS-PV-0629-T) by a feature of the ischium and other of the femur. Such 

differences do not seem to have a taphonomic significance - due to the excellent 

preservacional state - or ontogenetic because despite the smaller size, UFRGS-PV-0152-T 

does not display loose sutures in its skeleton. Therefore, such differences may have a 

taxonomic meaning, allowing a distinct taxonomic designation for UFRGS-PV-0152-T. 

Moreover, the comparative study of the exemplar in question with other specimens assigned 

to Prestosuchus reveals a great diversity in anatomical forms united under this name. 

 

Keywords: Crurotarsi. Systematic. Rauisuchia. Triassic. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os “rauissúquios” (= “Rauisuchia” sensu GOWER, 2000) constituem-se em um grupo 

paleontológico representado por formas que atingiram grande tamanho e que eram, na sua maioria, 

quadrúpedes, tendo alguns destes (segundo alguns autores) uma anatomia apropriada para adotar uma 

postura bípede durante a corrida. Em termos paleoecológicos, são interpretados como ocupantes do 

topo da cadeia ecológica do período Triássico, ao qual possuem registro restrito, sendo 

majoritariamente carnívoros. 

 A documentação dos táxons atribuídos a “Rauisuchia” está amplamente distribuída pelo 

mundo, com exceção da Austrália e Antártida. No Brasil, este registro restringe-se, praticamente, à 

Formação Santa Maria (Bacia do Paraná) no Estado do Rio Grande do Sul. 

A sistemática desse táxon sempre foi – e permanece sendo – um assunto controverso no foro 

científico, estando, por isso, em constante alteração. O único consenso existente é o de que estas 

formas teriam relação com o clado crurotarsiano, porém não há certeza quanto o monofiletismo do 

grupo ou quais espécies nele se incluem.  

Nesse contexto, para uma melhor compreensão sobre o histórico da classificação de 

Rauisuchia, apresenta-se no volume 1 desta tese uma síntese dos estudos realizados sobre este táxon, 

que tratam de sua classificação, paleobiogeografia, estratigrafia e o papel ecológico de seus 

representantes no período Triássico. Finalmente, no volume 2, consta-se a descrição osteológica do 

exemplar UFRGS-PV-0152-T feita por meio de comparações com materiais de “rauissúquios”, bem 

como a inclusão de seus dados morfológicos na análise filogenética de Butler et al. (2011) e em 

versões modificadas desta matriz. 

 Complementarmente, ao longo do texto, foram utilizados recursos de facilitação da 

compreensão textual, como um glossário (no qual são definidos os termos que estão representados 

em “sublinhado” ao longo do texto), uma lista resumida com as diferentes propostas de classificação 

dos rauissúquios (ANEXO 1 deste volume) e quadros esquemáticos que apresentam os caracteres 

diagnósticos dos táxons rauissuquianos (ANEXO 2 deste volume), para eventual consulta e 

esclarecimento, por parte do leitor. 

 Do ponto de vista do uso da terminologia taxonômica pertinente ao texto, seguiu-se o modelo 

proposto por Kischlat (2003), empregando um aportuguesamento dos termos taxonômicos com base 

na pronúncia fonética do nome latino. Esta proposta também padroniza a constituição dos vernáculos 

elaborados para todas as categorias de táxons. Como já existe, nos textos em português, uma 
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tendência no emprego de uma tradução com base na pronuncia fonética dos nomes originalmente 

latinos de grupo-família acrescentando o sufixo “o” (e.g. a família dos “tiranossaurídeos”, 

vernacularmente, é uma tradução proposta com base na pronúncia fonética do termo original latino 

da família Tyrannosauridae), este mesmo princípio foi estendido para os táxons propostos para 

categorias superiores a esta. Exemplificando, utilizou-se a denominação “arcossaurio” (vernáculo 

fonético obtido diretamente do termo latino Archosauria, um táxon de subclasse) em vez de 

“arcossauro”; “mamálios” (aportuguesamento de Mammalia) no lugar de “mamíferos”, e assim por 

diante. 

No que tange aos termos anatômicos, foram utilizadas as denominações “rostral” e “caudal” 

para as superfícies cranianas direcionadas ao rostro e à cauda, respectivamente, enquanto os termos 

direcionais “anterior” e “posterior” referem-se apenas para as estruturas pós-cranianas. A 

nomenclatura das fenestras temporais concorda com os termos direcionais (e.g. dorso-temporal e 

ventro-temporal), enquanto a fenestra situada rostralmente à órbita é referida como “pré-orbital”. 

Demos também preferência ao uso da denominação “espinho neural” em substituição ao termo 

“neurapófise”. 

 

1. 1. O Universo Reptiliano.   

A história evolutiva dos vertebrados tem como um dos seus principais eventos o surgimento 

do ovo amniótico, que possui três diferentes membranas que conferem alimentação, respiração e 

proteção ao embrião. Haeckel (1866) ao demonstrar que répteis, aves e mamálios compartilharam 

esta estratégia comum de reprodução, criou a denominação Amniota (nome que foi por muito tempo 

negligenciado - e.g. ZITTEL, 1902; OSBORN, 1903b; PIVETEAU, 1952; ROMER, 1966) na inclusão 

destes táxons. 

 Recentes descobertas paleontológicas (Fig. 1) reforçam a ideia de que a irradiação dos 

Amniota ocorreu logo após o seu surgimento, por volta de 320 milhões de anos atrás, no intervalo 

temporal conhecido como Neo-Carbonífero (VOIGT & GANZELEWSKY, 2010), sendo estes dados 

consonantes com a grande diversificação dos insetos, que teriam sido uma fonte de recurso 

energético para estes tetrápodes terrestres. 

 Uma imagem testável sobre as inter-relações dos amniotas, que emergiu na sequência do 

estabelecimento da cladística (e.g. GAFFNEY, 1980; REISZ, 1981; GARDINER, 1982; HEATON & REISZ, 

1986; GAUTHIER et al., 1988a, 1988b), demonstrou que esta diversificação originou duas grandes 

linhagens (e.g. GAUTHIER et al., 1988a; LAURIN & REISZ, 1995; MODESTO, 1999; MODESTO & 
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ANDERSON, 2004): uma que culminou nos mamálios (= Synapsida), e outra incluindo todos os 

amniotas não sinápsidos como as tartarugas, esfenodontídeos, serpentes, anfisbênias, lagartos, 

crocodilianos e aves (= Reptilia) (FIGURA 1). 

 

     

Figura 1- Estratocladograma acerca da filogenia de Tetrapoda modificado de Voigt & Ganzelewsky, 2010.  As barras 

escuras indicam os registros fósseis inequívocos, já os pontos 1 e 2, sobre a barra cinza, referem-se aos registro de 

pegadas de diadectomorfos e sinápsidos, respectivamente, encontrados na Formação Bochum (Alemanha ocidental). 

   

É comum que nomes consagrados pela sistemática clássica sejam reutilizados dentro do 

contexto atual das classificações obtidas pela sistemática filogenética. No caso de Reptilia, esta 

transposição resultou em uma condição não monofilética para este grupo, visto que foi erigido na 

exclusão de aves. Contudo, uma proposta satisfatória para Reptilia, que adotamos no presente 

trabalho, é a de Modesto & Anderson (2004) 
1
 que satisfaz os termos da sistemática filogenética atual 

ao assumir uma monofilia deste táxon na inclusão de aves (FIGURA 2). 

                                                 
1
  “We offer a new stem-based definition for Reptilia: the most inclusive clade containing Lacerta agilis Linnaeus 

1758 and Crocodylus niloticus Laurenti 1768, but not Homo sapiens Linnaeus 1758.” (MODESTO & ANDERSON, 2004, p. 

819) 
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Figura 2 - Proposta filogenética adotada neste trabalho, no reconhecimento de Reptilia como um grupo monofilético. 

Retirado de Modesto & Anderson (2004), 

  

 Entretanto, em sua origem, Reptilia foi proposto como uma classe (LAURENTI, 1768) para a 

inclusão dos tetrápodes que não eram mamálios nem pássaros. Após mais de um século, quando a 

teoria da fenestração de Cope e Baur (1892-94) foi estabelecida, Osborn (1903a; 1903b) sugeriu que 

Reptilia poderia ser subdividido em duas subclasses
2
: Os Synapsida (sem nenhuma ou apenas uma 

abertura temporal de cada lado do crânio) e os Diapsida (com duas fenestras temporais de cada lado 

do crânio), mas logo se viu que os sinápsidos seriam formas mais relacionadas aos mamálios do que 

aos “répteis” (e.g. BAUR, 1914). 

 Os Diapsida bifurcaram-se em duas linhagens (e.g. GAUTHIER et al., 1988; LAURIN & REISZ, 

1995; MODESTO & ANDERSON, 2004);  ainda no Neo-Carbonífero: os diápsidos basais (um ramo 

evolutivo sem descendentes atuais; e.g. Petrolacosaurus e Araeoscelis) e os Sauria (FIGURA 3).  

 Possivelmente já no Permiano (GAUTHIER, 1984; BENTON, 1985; EVANS, 1988; BENTON & 

CLARK, 1988; LAURIN & REISZ, 1995; DILKES, 1998), os saurios também divergiram em dois grandes 

grupos, denominados Lepidosauromorpha e Archosauromorpha.  

                                                 
2
  Smith Woodward (1898) e Broom (1901) anteciparam este trabalho de Osborn sobre a separação de Reptilia em 

dois grupos, com base na fenestração. Contudo a atribuição dos nomes Synapsida e Diapsida aos espécimes com uma e 

duas fenestras cranianas, respectivamente, deve-se à Osborn. 
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 Dentro de Archosauromorpha, os táxons mais basais são representados pelos rincossaurios – 

os répteis mais abundantes do Triássico – e pelos prolacertiformes, estes documentados a partir do 

Permiano, que inclui formas gráceis e carnívoras, de pescoço longo. 

  Já como grupo-irmão dos prolacertiformes, posiciona-se a grande linhagem dos 

Archosauriformes composta, em sua base, de diversos táxons extintos (e.g. Proterosuchidae e 

Erythrosuchidae) que deram origem ao clado-coronal Archosauria. Acredita-se que, entre o 

Neopermiano e o Eotriássico (BRUSATTE et al., 2010), o clado Archosauria sofreu uma grande 

fragmentação, gerando dois ramos evolutivos com representantes atuais: os Ornithodira e os 

Crurotarsi  (FIGURA 3).  

Historicamente, entre os arcossaurios, os Ornithodira têm atraído uma maior atenção dos 

pesquisadores, visto que a origem das aves a partir da linhagem dos dinossaurios terópodes tem sido 

um dos grandes focos de estudos evolutivos (e.g. GAUTHIER & GALL, 2001). Em contraste, os 

Crurotarsi têm recebido menor atenção, embora dentre eles tenham evoluído os crocodilianos. 

Como se pode observar na Figura 3, os “Rauisuchia” 
3
, alvo do presente trabalho, encontram-

se justamente dentro do clado Crurotarsi e proximamente relacionados aos Crocodylomorpha, de 

modo que quaisquer trabalhos que propiciem um aumento do conhecimento sobre os primeiros 

também se tornam úteis para uma melhor compreensão sobre a origem e evolução dos últimos. 

                                                 
3  Optou-se por utilizar a denominação “Rauisuchia” entre aspas para o sentido aqui empregado, que refere-se a 

todos os táxons comumente qualificados como representantes deste grupo, independente de se ter um consenso quanto ao 

seu estado monofilético. O mesmo é válido ao aportuguesamento “rauissúquio”. No entanto, as aspas não serão 

empregadas caso o termo refira-se a um táxon proposto por determinado autor. (e.g., Rauisuchia, sensu Bonaparte, 

1975b). 
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Figura 3 - Cladograma mostrando as possíveis relações dos Diápsidos (nesta proposta, os Testudines, que podem ser 

Diapsida, não estão representados). As barras em cinza indicam o registro fóssil dos táxons. As linhas escuras, abaixo das 

barras, demonstram somente hipóteses de inter-relação; elas não indicam os Períodos de divergência, tampouco a 

presença não registrada dos táxons no registro fóssil. Modificado de Pough et al., 2006. 
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1.2. Generalidades acerca de “Rauisuchia”. 

Dentre os Crurotarsi, os “Rauisuchia” compreendem um grupo paleontológico com um 

quadro mal resolvido de suas relações filogenéticas internas, não existindo consenso sobre quais 

táxons os compõem ou como este grupo deve ser definido (GOWER, 2000).  

Em diferentes trabalhos, os vários táxons que compõem o grupo dos “rauissúquios”, seja 

mono ou polifilético, têm sido historicamente divididos em diferentes famílias, de acordo com 

distintos autores: por exemplo, Rauisuchidae Huene, 1942; Prestosuchidae Romer, 1966; 

Poposauridae Nopcsa, 1928; Chatterjeeidae Long & Murry, 1995; Shuvosauridae Chatterjee, 1993 e 

Ctenosauridae Kuhn, 1964.  

Até que as análises filogenéticas se tornem mais robustas, a opção a ser considerada é a que 

inclui todos os táxons mais comumente referidos a esse grupo (sensu GOWER, 1999, 2000; BRUSATTE 

et al., 2010). Desta forma, o Quadro 1 apresenta uma lista atualizada das espécies usualmente 

referidas como os representantes deste conjunto taxonômico, independentemente deste táxon ser 

monofilético.  

 

    TÁXON 

AUTOR HORIZONTE 

ESTRATIGRÁFICO 

IDADE LOCALI -

ZAÇÃO 

 

 

 

Teratosaurus suevicus 

V. Meyer, 1861; 

Interpretado como um 

rauissuquídeo incerto por 

Bonaparte (1981); e como 

um rauissúquio 

popossaurídeo por Chatterjee 

(1985) 

 

 

 

Stubensandstein 

 

 

 

Noriano 

 

 

 

S Alemanha 

 

Poposaurus gracilis 

Mehl, 1915; classificado 

como um Rauisuchidae 

por Bonaparte (1981) 

 

Fm. Popo Agie 

 

Meso-

Neocarniano à 

Eonoriano 

 

SW Estados 

Unidos 

 

Stagonosuchus nyassicus 

Huene, 1938b; 

classificado como um 

Rauisuchidae por Huene 

(1956) 

 

 

 

Fm. Manda 

 

 

Anisiano 

    

     África 

(Tanzânia) 

Decuriaschus 

quartacolonia 

 

França et al., 2011 

Fm. Santa Maria 

 ZA Dinodontosaurus 

Ladiniano S Brasil 

Rauisuchus tiradentes Huene, 1938a Fm. Santa Maria 

ZA Hyperodapedon 

Carniano S Brasil 

Prestosuchus chiniquensis Huene, 1938a Fm. Santa Maria 

 ZA Dinodontosaurus 

Ladiniano S Brasil 

Prestosuchus loricatus Huene, 1938a Fm. Santa Maria 

    ZA Dinodontosaurus 

Ladiniano S Brasil 

Procerosuchus celer Huene, 1938a Fm. Santa Maria 

 ZA Dinodontosaurus 

 

Ladiniano 

 

S Brasil 

 

Hoplitosuchus raui 

Huene, 1938a; 

classificado como um 

Rauisuchidae por Huene 

(1956) 

 

Fm. Santa Maria 

ZA Hyperodapedon 

 

 

Carniano 

 

S Brasil 
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Saurosuchus galilei 

Reig, 1959; classificado 

como um Rauisuchidae 

por Reig (1961) 

 

Fm. Ischigualasto 

 

Carniano 

NW 

Argentina 

Fenhosuchus cristatus Young, 1964 Fm. Ehrmaying superior Triássico Médio  

Ásia (China) 

Ticinosuchus ferox Krebs, 1965 “Grenzbitumenhorizont” e 

equivalentes 

Anisiano/ 

Ladiniano 

Suiça  

 N Itália 

Luperosuchus fractus Romer, 1971a Fm. Chañares Ladiniano NW 

Argentina 

 

Lotosaurus adentus 

Zhang, 1975; referido 

como um Rauisuchidae 

por Parrish (1993) 

 

Fm. Batung 

 

Triássico Médio 

 

Ásia (China) 

Fasolasuchus tenax Bonaparte, 1978 Fm. Los Colorados 

(La Esquina) 

Neonoriano NW 

Argentina 

Heptasuchus clarki Dawley, Zawiskie & 

Cosgriff, 1979 

Fm. Popo Agie Meso-

Neocarniano 

Wyoming, 

EUA 

Vjushkovisaurus 

berdjanensis 

Ochev, 1982 Donguz Svita Anisiano- 

Eoladiniano 

W Russia 

Bromsgroveia walkeri Galton, 1985 Fm. Bromsgrove Sandst. Anisiano Inglaterra 

Postosuchus kirkpatricki Chatterjee, 1985 Grupo Dockum Mesocarniano-

Noriano 

SW, EUA 

Arizonasaurus babbitti Welles (1947); incluso em 

Rauisuchia por 

Chatterjee, 1985  

 

Fm. Moenkopi  

 

Eo/Meso 

Triássico  

Arizona, 

EUA 

Jushatyria vjushkovi Kalandadze & Sennikov, 

1985 

Bukobay Svita Meso-

Neoladiniano 

W Russia 

Energosuchus garjainovi Ochev, 1986 Bukobay Svita Meso-Neo 

Ladiniano 

W Russia 

Tikisuchus romeri Chatterjee & Majumdar, 

1987 

Fm. Tiki Carniano Ásia (Índia 

Central) 

Vytshegdosuchus 

zheshartensis 

Sennikov, 1988 U. Yarenga (Horizonte) Neo - Olenekiano W Russia 

Dongusuchus efremovi Sennikov, 1988 Donguz Svita Anisiano-

Eoladiniano 

W Russia 

Tsylmosuchus jakovlevi Sennikov, 1990 U. Vetluga Super-

(Horizonte) 

Olenekiano W Russia 

Tsylmosuchus samariensis Sennikov, 1990 U. Vetluga Super-

(Horizonte) 

Olenekiano W Russia 

Tsylmosuchus donensis Sennikov, 1990 Horizonte Yarenga  Olenekiano W Russia 

Jaikosuchus magnus Sennikov, 1990 Horizonte Yarenga  Olenekiano W Russia 

Shuvosaurus inexpectatus 

(ex-Chatterjeea elegans). 

Um possível terópode 

 

(Chatterjee 1993) Long & 

Murry, 1995 

 

Grupo Dockum 

 

Eo/Mesocarniano-

Eonoriano 

 

SW, EUA 

Sillosuchus longicervix Alcober & Parrish, 1997 Fm. Ischigualasto Carniano NW 

Argentina 

Batrachotomus 

kupferzellensis 

(ex-“Kupferzeller 

Rauisuchier”) 

Wild, 1978a, 1980a, 

1980b, 1981; 

Formalmente descrito por 

Gower, 1999. 

 

Lettenkeuper 

 

Neoladiniano 

 

S Alemanha 

Polonosuchus silesiacus 

(ex- Teratosaurus 

silesiacus) 

 

(Sulej, 2005) Brusatte et 

al., 2009 

 

Krasiejów 

 

Neocarniano 

Europa        

Central 

(Polônia) 

Yarasuchus deccanensis Sen, 2005 Fm. Yerrapalli Anisiano Ásia (Índia)  
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Effigia okeeffeae 

 

Nesbitt & Norell, 2006 

 

 

Fm. Chinle  

Triássico 

Superior 

(?Rético) 

EUA (Novo 

México) 

Qianosuchus mixtus Li et al., 2006 Fm. Guanling  Triássico Médio 

(Anisiano) 

Ásia (China) 

Poposaurus langstoni 

(ex- parátipo de 

Postosuchus;  ex-

Lythrosuchus langstoni) 

(Chatterjee, 1985; Long 

& Murry, 1995) 

Weinbaum & 

Hungerbühler, 2007 

 

 

Grupo Dockum  

 

 

? Meso Carniano 

 

 

Texas, EUA 

Arganasuchus dutuiti Jalil & Peyer, 2007 Fm. Timezgadiouine Carniano África 

(Marrocos) 

Postosuchus alisonae Peyer et al., 2008 Associação de litofacies 

II 

Neocarniano – 

Eonoriano 

Carolina do 

norte, EUA 

 

Hypselorhachis mirabilis. 

(Charig, 1966) 

Butler et al., 2009 

Membro Lifua, 

Formação Manda 

Triássico Médio: 

?Anisiano 

Superior 

 

   África 

 (Tanzânia) 

Xilousuchus sapingensis  

 

Wu, 1981 Formação Heshanggou         

(Bacia Ordos, Provincia de 

Shanxi) 

Olenekiano ou 

Eoanisiana 

 

 

Ásia (China) 

 

Quadro 1- Sumário dos táxons mais referidos para “Rauisuchia”, listados em ordem cronológica de cima para baixo. Esta 

lista não é exaustiva e as inclusões são subjetivas, além de excluir alguns táxons de validade taxonômica questionável e 

táxons raramente citados para “Rauisuchia” [e.g. Dongusia HUENE, 1940; “Mandasuchus” CHARIG, 1956; Sinosaurus 

YOUNG, 1948; Spondylosoma HUENE, 1938a; Youngosuchus sinensis (= Vjushkovia sinensis YOUNG, 1973) SENNIKOV, in 

KALANDADZE & SENNIKOV, 1985; Smok wawelski GRZEGORZ  et al., 2012].  Adaptado de Gower (2000). Legenda: Fm = 

formação; N = norte; NW = noroeste; S = sul; SW = sudoeste; W = oeste ZA = Zona de Associação. 

 

 

Ainda em termos filogenéticos, o único acordo que parece existir é o de que “Rauisuchia” 

pertence ao ramo evolutivo crocodiliano em vez do aviário, tendo ambos origem  na dicotomia basal 

do grupo coronal dos arcossaurios.  

Muitos destes problemas no posicionamento filogenético incerto dos representantes 

rauissuquianos devem-se ao fato de ainda não serem conhecidas apomorfias inequívocas para este 

táxon. A ideia tradicional de que todas as formas carnívoras do período Triássico, com crânio grande 

e dentes recurvados, seriam “rauissúquios”, tem se mostrado ineficiente, pois estas características 

estão presentes também em alguns arcossauriformes (mais plesiomórficos) ou ainda ausentes em 

“rauissúquios” (e.g. existem formas rauissuquianas, como os shuvosaurídeos, que não apresentam 

dentes) (NESBITT et al., 2013). 

Paleobiogeograficamente, “Rauisuchia” apresenta uma distribuição virtualmente cosmopolita 

que vai do Eotriássico (Olenekiano) - incluindo Ctenosauriscus koeneni (Huene, 1902) (Alemanha), 

Vytshegdosuchus zbeshartensis Sennikov 1988 (Rússia) e Xilousuchus sapingensis Wu 1981 (China) 

- ao Neotriássico (Rético), com a espécie estadunidense Effigia okeeffeae Nesbitt & Norell 2006 

(FIGURA 4). 
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Figura 4 – Distribuição de “Rauisuchia” no Triássico durante o Pangeia. Modificado de Nesbitt et al. (2013). 
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Morfologicamente, os “rauissúquios” eram, de modo geral, de maiores dimensões que os 

primeiros dinossaurios que coexistiram no mesmo período. A maioria apresentava um hábito 

alimentar carnívoro, com exceção de Lotosaurus adentus, Effigia okeeffeae e Shuvosaurus 

inexpectatus, que por serem edêntulos, possivelmente incluíam plantas, invertebrados e ovos em sua 

dieta. Ocupando o topo da cadeia ecológica, os “rauissúquios” predavam, possivelmente, 

rincossaurios, cinodôncios, dicinodôncios e pequenos dinossaurios. Apresentavam também uma 

diversidade morfológica atestada pela presença tanto de formas quadrúpedes (e.g. Batrachotomus 

kuperferzellensis GOWER 1999, Postosuchus kirkpatricki CHATTERJEE 1985, Prestosuchus 

chiniquensis HUENE 1938a, Saurosuchus galilei REIG 1959, Fasolasuchus tenax BONAPARTE 1978), 

parcialmente aquáticas (e.g. Qianosuchus mixtus LI et al., 2006), ou com uma anatomia mais grácil e 

possivelmente bípede (e.g. Effigia okeeffeae NESBITT & NORELL 2006; Poposaurus gracilis MEHL 

1915; Postosuchus kirkpatricki CHATTERJEE 1985; Shuvosaurus inexpectatus CHATTERJEE 1993). 

Muitos deles possuíam ainda espinhos neurais alongados no tronco, formando um “leque” [e.g. 

Arizonasaurus babbitti WELLES 1947; Ctenosauriscus koeneni (HUENE, 1902) e Lotosaurus adentus 

ZHANG 1975] (FIGURA 5), característica esta que viria a aparecer também em alguns dinossaurios 

durante o Jurássico e Cretáceo (BRUSATE et al., 2008; NESBITT et al., 2013). 

Algumas evidências sugerem que estes animais apresentavam também um comportamento 

gregário. A divulgação de uma associação de nove indivíduos (Decuriasuchus FRANÇA et al., 2011, 

2013) foi interpretada como uma possível indicação de que seus representantes viviam em bando, um 

comportamento que, posteriormente, é tido como bem evidenciado na linhagem dos dinossauros (e.g. 

SANDER, 1992). Esta interpretação é consistente com a descoberta de outros “rauissúquios” como 

Batrachotomus kupferzellensis, Heptasuchus clarki, Postosuchus kirkpatricki, Effigia okeeffeae e 

Shuvosaurus inexpectatus que foram encontrados, separadamente, em associações de indivíduos que 

apresentavam diferentes fases de desenvolvimento. Além disso, outras associações já foram 

documentadas sendo constituídas por diferentes espécies de “rauissúquios”, como no caso dos 

holótipos de Postosuchus kirkpatricki e Shuvosaurus inexpectatus, que foram encontrados na mesma 

associação (Grupo Dockum – Estados Unidos - Triássico Superior). 
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Figura 5 - Exemplos da diversidade morfológica dos “rauissúquios”, exemplificada por A. Saurosuchus galilei (imagem 

modificada de MASTRANTONIO, 2010); B. Effigia okeeffeae (imagem retirada de NESBITT, 2007); C. Arizonasaurus 

babbitti (imagem retirada de NESBITT, 2005). As figuras estão normatizadas, e as escalas possuem a medida de 0,5 m. 
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2. O MUNDO DOS “RAUISSÚQUIOS” – O PERÍODO TRIÁSSICO. 

 

O sistema Triássico tem esse nome baseado em um conjunto de rochas que foi subdividido em 

três partes, na Alemanha, denominadas Bunter (=Triássico Inferior, com sedimentação continental), 

Muschelkalk (Médio, marinho) e Keuper (Superior, novamente continental), que correspondem, 

cronoestratigraficamente, aos períodos Eo, Meso e Neotriássico (SCHULTZ, 2005). 

O Triássico (252 - 201 M.a., WALKER et al., 2012) foi o Período caracterizado pela existência 

do supercontinente Pangeia (de acordo com a nomenclatura de Alfred Wegener)
4
 resultado da 

amalgamação da  Laurásia  e da Gonduana, que iniciou-se no Neopaleozoico (ZERFASS, 2003) 

(FIGURA 6). 

A área emersa da Pangeia superou, pela primeira vez na histórica geológica, a área oceânica, e 

essa aglutinação da crosta continental em uma única massa de terra desencadeou eventos que 

resultaram em uma mudança paleobiótica significativa. 

        

Figura 6 - Reconstituição da Pangeia. O Mar de Tétis constituía uma enseada dividindo o supercontinente em Gonduana e 

Laurásia. Modificado de Zerfass (2003). 

 

 

 

                                                 
4
 A primeira proposta de um supercontinente primitivo situa-se na obra “Physikalische Abhandlung von der 

vormaligen Verknüpfung und Absonderung der alten und neuen Welt, und der Bevölkerung Westindiens” (Dissertação 

física sobre a anterior união e separação do Velho e Novo Mundo e o povoamento das Índias Ocidentais)  de Johhan 

Wilhelm Karl Adolph von Honvlez-Ardenn , conhecido como barão von Hüpsch-Lonzen, em 1764, que relatava sobre a 

união e posterior cisão do Velho Mundo (Europa, Ásia e África) e do Novo Mundo (Índias Ocidentais ou América), bem 

como o povoamento deste último por homens e animais a partir do primeiro. Contudo, somente no início do século 20, a 

ideia de uma união de massas de terra em um supercontinente retornaria, através da teoria da deriva continental de A. L. 

Wegener (PAPAVERO et al., 2003). 
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Evidências sedimentológicas demonstram que, em contraste com a abundância de depósitos 

eólicos do limite Permo-Triássico da Bacia do Paraná, os depósitos do Meso e Neo-Triássico 

caracterizam-se por sistemas fluviais e lacustres, indicando condições mais úmidas para este intervalo 

(HOLZ & SCHERER, 1998). 

Além do aspecto paleogeográfico singular, houve, durante o Eotriássico, uma substituição 

gradual da Flora Glossopteris pela Flora Dicroidium (GUERRA-SOMER et al., 2000). Entre as 

paleofaunas, o Triássico também foi o período da irradiação dos arcossaurios (culminando com o 

surgimento dos primeiros dinossaurios) e da origem dos primeiros mamálios (ZERFASS, 1998), sendo 

que esta biota é documentada, no Brasil, somente nos sedimentos triássicos sul-rio-grandenses. 

 

2.1. Os “Rauisuchia” no contexto evolutivo da paleofauna triássica. 

 Antes da extinção Permo-Triássica (considerada o maior evento de extinção da história 

evolutiva da Terra), o Permiano era dominado por uma fauna tetrapodiana continental de sinápsidos. 

Entretanto, após esse evento extincional, os arcossauromorfos assumiram um papel importante na 

comunidade de vertebrados terrestres (BAKKER, 1977; BONAPARTE, 1982b; BENTON, 1983a; 

COLBERT, 1984).   

 Neste sentido, pode-se considerar o Triássico como um período singular, caracterizado por 

uma situação paleogeográfica única, não mais repetida após sua fragmentação, e pelo surgimento de 

uma fauna tetrapodiana diversificada (e.g. “rauissúquios”, parassúquios, aetossaurios e 

pterossaurios), na qual se situam as origens evolutivas de vários grupos biológicos de grande 

interesse (e.g. lissanfíbios, testudíneos, lepidossaurios, mamaliamorfos, crocodilomorfos e 

dinossaurios; BONAPARTE, 1982b; BENTON, 1983a; COLBERT, 1984; GAFFNEY, 1986; BONAPARTE et 

al., 2003; EVANS, 2003; BRUSATTE et al., 2008; M ARJAOVIC & LAURIN, 2008). 

Trabalhos paleoecológicos tradicionais defendem a presença de uma fauna tetrapodiana mais 

uniforme e cosmopolita (COLBERT, 1973; CRACAFT, 1974), espalhada por um único continente, onde 

existiam pouquíssimas barreiras geográficas, gerando um potencial sem paralelos para o intercâmbio 

biótico global (SHUBIN et al., 1991).  

Em contrapartida, propostas recentes apontam a existência de províncias paleofaunísticas com 

uma variação paleolatitudinal em sua distribuição (TUCKER & BENTON, 1982; BENTON, 1983a; 

SHUBIN & SUES, 1991; EZCURRA, 2006b; IRMIS et al., 2007; NESBITT et al., 2007).  Esta hipótese 

mostra-se consonante com a distribuição paleolatitudinal presente nas macrofloras do Laurásia e 

Gonduana, onde havia uma dominância de coníferas, cycadophytas e bennettitaleas no Norte, e de 
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Corystospermales (tendo o gênero Dicroidium como a forma mais representativa) no Sul (MEYEN, 

1987; DOBRUSKINA, 1993).  

 No final do Triássico, novas mudanças faunísticas ocorreram na Pangeia, com o surgimento 

dos dinossaurios e pterossaurios, além de vários dos grupos de vertebrados que existem até os dias de 

hoje, incluindo os mamíferos, crocodilianos, tartarugas, etc. (PADIAN, 1986; FRASER & SUES, 1994a). 

Benton (1983a, 1986b, 1986c, 1991, 1993) sugeriu que um importante colapso do ecossistema 

ocorreu no Carniano Superior, quando os herbívoros dominantes (dicinodôncios, traversodontídeos e 

rincossaurios) desapareceram. Nos 10 milhões de anos seguintes, os dinossaurios irradiaram 

sensivelmente e assumiram os nichos herbívoros.  Ao longo deste período de turbulência, os 

“rauissúquios” continuaram como carnívoros de topo de cadeia com distribuição cosmopolita, 

provavelmente caçando primeiramente os terápsidas e rincossaurios (FIGURA 7), e, em seguida, os 

primeiros dinossaurios herbívoros do Noriano.  

Somente no final do Triássico é que as formas rauissuquianas desapareceram, deixando que os 

primeiros grandes dinossaurios terópodes evoluíssem para substituí-los no início do Jurássico. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Um “rauissúquio” (representado por Saurosuchus no topo) em postura bípede ao perseguir dois rincossaurios 

(modificado de BURNIE, 2001). 
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3. OS DEPÓSITOS TRIÁSSICOS NO SUL DO BRASIL. 

 

A Bacia sedimentar do Paraná, com uma área aproximada de 1.5000.000 Km
2
, e 8.000m de 

espessura, é uma típica Bacia intracratônica, situada no centro-leste da América do Sul, que abrange 

porções dos territórios do Brasil, Argentina
5
, Uruguai e Paraguai. Nesta área, foram depositadas 

várias sequências sedimentares e vulcânicas, num intervalo de tempo que abrangeu do Ordoviciano 

ao Cretáceo (FIGURA 8). 

                   
Figura 8 - Mapa Geológico da Bacia do Paraná mostrando as áreas de ocorrência de suas seis unidades aloestratigráficas e 

idades relativas (Modificado de MILANI et al., 2007). 

                                                 
5 Na extensão da Argentina, a Bacia é conhecida como Chaco-Paraná possuindo uma história geológica mais 

ligada ao ambiente de antepaís andino do que intracratônico, como ocorre no Brasil (MACHADO, 2008). 
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Contudo, esta Bacia não esteve isolada desde sua implantação, pois foi gerada como um golfo 

aberto para o Pantalassa, tendo um fechamento progressivo a partir da evolução fanerozoica, até sua 

continentalização completa (MILANI et al., 2007).  

Milani et al. (2007) estabeleceram uma divisão da referida Bacia em seis unidades 

aloestratigráfias de segunda ordem (supersequências). As Supersequências Rio Ivaí (Ordoviciano-

Siluriano), Paraná (Devoniano) e Gonduana I (Neocararbonífero- Eotriássico) constituem grandes 

ciclos transgressivos-regressivos de variação do nível de base, enquanto que as Supersequências 

Gonduana II (Mesotriássico-Neotriássico), Gonduana III (Neojurássico-Eocretáceo) e Bauru 

(Neocretáceo) documentam sucessões sedimentares continentais e rochas ígneas associadas. 

A Supersequência Gonduana II constitui-se em uma unidade de ocorrência restrita à região 

central do Estado do Rio Grande do Sul, na qual verifica-se a presença de uma peculiar paleofauna de 

vertebrados, que tem sido um importante elemento de correlação com sequências análogas na 

Argentina e na África (MILANI et al., 2007). 

Esta similaridade do pacote sul-rio-grandense com os dos locais supracitados influenciou 

hipóteses alternativas, como a de Zerfass (2003) que assumiu a sedimentação continental da região 

sul da América do Sul como sendo intimamente ligada a orogênese do Gondwanides (FIGURA 9), 

diferentemente da ideia tradicional, que relacionava o Triássico sul-rio-grandense à história 

sedimentar intracratônica da Bacia do Paraná.  

       
Figura 9 – A. A interação entre a crosta do Pantalassa e a crosta continental da Gonduana produziu um cinturão, composto 

por um arco magmático e uma faixa de dobramentos, denominada cinturão Gondwanides. Esta designação segue a 

proposta inicial de Keidel (1917). Contudo, na década de 1930, A. L. Dutoit redefiniu esta faixa orogênica, chamando-a 

de Samfrau (ZERFASS, 2003). B. Detalhe mostrando a área de influência do Cinturão Gondwanides e as pequenas bacias 

(onde se depositaram as Supersequências Santa Maria I e II), controladas tectonicamente, originadas pela ação do mesmo. 

Retirado de Zerfass (2003). 
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 3.1. A litoestratigrafia do Triássico sul-rio-grandense. 

 

Um dos primeiros trabalhos, no que tange a estratigrafia do Triássico sul-rio-grandense, foi o 

de Huene & Stahlecker (1931) que, ao avaliarem as áreas fossilíferas de Santa Maria e São Pedro do 

Sul (ZERFASS, 2003), caracterizaram o espesso pacote de “red beds” (com cerca de 400m segundo 

esses autores) no qual estavam incluídos os fósseis de tetrápodes como “uma possante alternância de 

argilas vermelhas e arenitos vermelhos e claros, mais ou menos argilosos” (BELTRÃO & NEUMAIER, 

1968).  

Para designar este pacote, Huene & Stahlecker (1931) utilizaram a nomenclatura proposta por 

White (1908)
6
, em Santa Catarina, na qual todo o pacote de “red beds” era denominado “Camadas 

Vermelhas do Rio do Rasto”(FIGURA 10).  

Segundo Huene & Stahlecker (1931), as Camadas Vermelhas do Rio do Rastro, no Rio 

Grande do Sul, seriam divididas em dois Membros: (1) inferior; afossilífero, com predominância de 

arenitos de origem fluvial, situada sobre a “Série Passa Dois” (embora não tenham observado este 

limite por falta de tempo); (2) superior; rico em tetrápodes fósseis - com rincossaurios, parassúquios, 

saurísquios, cinodôncios e dicinodôncios – além de crustáceos em suas camadas mais basais (com 

40-50m de espessura). Mais no topo (últimos 50m) passavam a ocorrer troncos silicificados de 

Araucarioxylon em uma matriz constituída por arenitos e argilitos fluviais e eólicos. 

Segundo Zerfass (1998) uma observação faciológica importante foi mencionada por Huene & 

Stahlecker: “A porção mais inferior é, em toda a parte, mais rica em arenitos que a superior”. 

(BELTRÃO & NEUMAIER, 1968, p. 42). Isto parece corresponder ao que, em trabalhos sequentes, foi 

chamado de “fácies Passo das Tropas”, por Bortoluzzi (1974), sendo, portanto, interpretada como a 

primeira referência a esta unidade. 

                                                 
6
 Este foi o primeiro trabalho sistemático sobre a estratigrafia das unidades que constituem a Bacia do Paraná no 

Estado de Santa Catarina. Foi apresentado sob a forma de um Relatório Final à Comissão de Carvão daquele Estado, no 

qual foi definido o “Sistema Santa Catarina”, tendo como seção-tipo a área aflorante ao longo da via da Estrada Nova do 

Rio do Rasto, à qual liga os Municípios de Lauro Muller e São Joaquim. Nesta proposta, houve a divisão do Sistema em 

três séries: Tubarão, Passa Dois e São Bento. A Série São Bento, era composta pelos pacotes denominados “Camadas 

Vermelhas do Rio do Rasto” em sua base [consideradas Triássicas em referência ao réptil Scaphonyx fischeri Woodward 

(1907), encontrado em sedimentos igualmente avermelhados no estado do Rio Grande do Sul], Grês de São Bento 

(atualmente Formação Botucatu) e “Eruptivas da Serra Geral” (FACCINI, 1989).  
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Figura 10 - Subdivisões das Séries Passa Dois e São Bento efetuada por Huene & Stahlecker (1931), conforme a proposta 

de White (1908). Modificado de Beltrão & Neumaier (1968). 

 

Posteriormente, outros autores limitaram a amplitude da Formação Santa Maria ao Membro 

superior fossilífero de Huene & Stahlecker (op. cit.), enquanto o Membro inferior passou a ter 

diversas denominações (FIGURA 11).  

       

 
Figura 11 – Alguns dos diferentes nomes que foram fixados para o “Membro Inferior afossilífero das Camadas Vermelhas 

do Rio do Rasto” de Huene & Stahlecker (1931). Modificado de Lavina (1982).  

 

 

 Gordon Jr. (1947), segundo as observações geológicas feitas nos Estados de Santa Catarina, 

Paraná e Rio Grande do Sul e de dados paleontológicos, propôs, a desvinculação das “Camadas Santa 

Maria” das do Rio do Rasto (FIGURA 12). A “Formação Rio do Rasto” ficou restrita ao Permiano; 

além disso, elevaram-se, pela primeira vez, as “Camadas de Santa Maria” à categoria de Formação, 

com idade triássica, ocorrendo apenas no Rio Grande do Sul. 
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Figura 12 - Proposta Estratigráfica de Gordon Jr. (1947) para o pacote Permiano-Triássico no sul da Bacia do Paraná. 

Modificado de Faccini (1989). 

 

Desde o trabalho de Huene & Stahlecker (1931) e Gordon Jr. (1947), diversas propostas 

litoestratigráficas específicas para o Triássico sul-rio-grandense foram geradas (e.g. GAMERMANN, 

1973; SCHNEIDER et al., 1974; BORTOLUZZI, 1974; ANDREIS et al., 1980) buscando um maior 

detalhamento das “red beds” deste Estado. 

No entanto, todos estes trabalhos exemplificados acima - sendo o último de ANDREIS et al., 

1980 - foram propostos dentro do paradigma da estratigrafia clássica, que tinha como objetivo a 

descrição e o empilhamento das camadas de rocha, não havendo uma preocupação em reconhecer o 

processo de gênese ou o mecanismo de controle da deposição desses estratos. Nesse contexto, 

frequentemente eram correlacionados pacotes com litologias semelhantes, acreditando que 

pertenciam ao mesmo evento de sedimentação, quando não o eram. Isto gerou uma pluralidade de 

propostas, muitas vezes antagônicas, como é o caso da Bacia do Paraná que, até 1974, teve cerca de 

25 colunas estratigráficas diferentes publicadas (HOLZ & SIMÕES, 2002). 

Faccini (1989) foi o primeiro autor a oferecer um estudo do arcabouço da Bacia do Paraná sob 

o prisma da estratigrafia de sequências, que reconhecia o clima, a tectônica e a eustasia como fatores 

de influência na sedimentação, e buscava reconhecer os mecanismos e as causas da ciclicidade 
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envolvidos na origem das sequências deposicionais (HOLZ & SIMÕES, 2002). Em seu trabalho, 

Faccini (1989) dividiu o pacote referente ao intervalo Neopermiano-Eocretáceo em quatro sequências 

deposicionais (QUADRO 2). 

         

 

Quadro 2 – Representação comparativa de cinco propostas estratigráficas referentes ao Triássco sul-rio-grandense. 

Gamermann (1973) relatou como ausentes no RS as camadas do Rio do Rasto. Contudo Schneider et al. (1974) 

assumiram o retorno das camadas Rio do Rasto, do Grupo Passa Dois, em sua coluna estratigráfica. Andreis et al.  (1980) 

fizeram referência a um possível contato da base da Fm. Sanga do Cabral (que tinha idade compreendida entre Permiano 

Superior e Triássico Médio) com as camadas vermelhas da Fm. Rio do Rasto em furos de sondagem. Faccini (1989), a 

modelo dos autores supracitados, reconheceu a presença da Fm. Rio do Rasto no Estado baseado na estratigrafia de 

sequências. Modificado de Faccini (1989). Legendas: Fm: formação; inf: inferior; JUR: Jurássico;  M.a.: milhões de anos; 

PERM: Permiano. 

 

Tanto a Sequência II como a III não foram consideradas correlacionáveis com outras unidades 

ocorrentes na Bacia do Paraná, principalmente no que se refere ao caso particular do seu conteúdo 

fossilífero. 

Para a Sequência I, Faccini (1989) reconheceu, diferentemente de Andreis et al. (1980), que a 

Fm. Sanga do Cabral e a Fm. Rio do Rasto possuíam um contato gradacional. Além disso, considerou 
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que a parte superior da Fm. Sanga do Cabral seria, em termos sedimentológicos, equivalente a 

Formação Pirambóia, apontando uma idade Eotriássica para as porções basais desta última nos 

Estados de São Paulo e Paraná, tomando como base os fósseis ocorrentes no topo da Sequência I. 

A Sequência II (Santa Maria) caracteriza-se pela presença de pelitos subaquosos vermelhos 

portadores de uma rica paleofauna de vertebrados (incluindo-se aí os “rauissúquios” objeto do 

presente trabalho), aos quais se interdigitam, na base e no topo, sedimentos arenosos, esbranquiçados, 

de origem fluvial. Essa sequência abrange toda a Formação Santa Maria e a parte basal da Formação 

Caturrita (sensu ANDREIS et al., 1980). 

Já a Sequência III, individualizada pela primeira vez como “Mata”, era constituída 

essencialmente por um conjunto de arenitos quartzosos, esbranquiçados, fluviais, contendo registro 

de troncos silicificados. Bortoluzzi (1974) havia se referido à presença destes níveis com troncos, que 

foram incluídos por ele na porção inferior da Formação Botucatu (QUADRO 2), sob a denominação 

de “Membro Caturrita” (Jurássico). 

Zerfass (2003) efetuou algumas alterações em sua proposta de 1998, ao renomear as suas 

sucessões 1, 2 e 3 chamando-as de Sequência Santa Maria 1, 2 e 3, respectivamente. Estas três 

Sequências integrariam uma única Supersequência Santa Maria. Além disso, Zerfass (2003) ampliou 

a extensão temporal da Sequência Santa Maria 2 ao Noriano, sendo que a mesma, no trabalho de 

1998, era restrita ao Carniano (FIGURA 13) 
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Figura 13 - Cronoestratigrafia proposta para o Mesozoico do sul do Brasil, associadas à bioestratigrafia proposta para esse 

intervalo (modificado de ZERFASS et al., 2003). Legenda: ZA; Zona de Associação 
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3.2.  A bioestratigrafia do Triássico sul-rio-grandense. 

 

Barberena (1977) estabeleceu, pela primeira vez, uma zonação bioestratigráfica para a 

Formação Santa Maria sensu Bortoluzzi (1974), percebendo que a área da cidade Santa Maria 

diferenciava-se substancialmente das de Pinheiros (Candelária) e Xiniquá
7
(São Pedro do Sul), devido 

à presença exclusiva de rincossaurios em Santa Maria e de terápsidos dicinodôncios em Xiniquá e 

Pinheiros. Neste trabalho três Zonas-associação foram propostas:  

 

1) Rhynchocephalia (pertencente à seção-tipo da Formação, na cidade de Santa Maria): rica 

paleofauna de rincossaurios e ausência de dicinodôncios e raras ocorrências de 

cinodôncios. Está fauna de tetrápodes estava exclusivamente contida na fácies Alemoa 

da Formação Santa Maria, entre as cotas de 90 a 115m. 

2) Therapsida (áreas de Pinheiro e Xiniquá)
8
: com abundância de terápsidos e tecodôncios e 

ausência de rincossaurios; 

3) Dicroidium (subjacente a segunda Zona-associação, na mesma área, relativo à fácies Passo 

das Tropas): representada por uma paleoflora dominada pelo gênero Dicroidium, além 

de crustáceos, insetos e restos de peixes, inexistindo registro de tetrápodes. 

 

Um diagrama quantitativo, demonstrando os porcentuais paleofaunísticos das localidades de 

Xiniquá
9
, Pinheiros e Santa Maria, efetuado por Barberena (1977) pode ser verificado na Figura 14. 

 

 

 

 

 

                                                 
7  Beltrão (1965) refere como sendo impróprio o uso do nome Xiniquá (Chiniquá na grafia antiga), já que as 

ravinas fossilíferas situam-se em Rincão dos Colorados, após o Cerro de Xiniquá, mas por ser um termo 

internacionalmente conhecido, Barberena (1977) manteve seu uso. 

 
8  A Zona-Associação de Therapsida tinha como área-tipo a região de Pinheiros devido à maior abundância de 

jazigos e melhor preservação em relação à Xiniquá. 

 
9  Até 1977, o conteúdo fossilífero da localidade de Xiniquá tinha sido descrito inteiramente por Huene (1935-

1942). 
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    TAFONOMIA         XINIQUÁ      PINHEIROS  SANTA MARIA 

COTYLOSAURIA  -Candelaria barbouri (PRICE, 

1947). 

 

 

THERAPSIDA 

Anomodontia 

Dicynodontia 

-Stahleckeria potens (HUENE, 1935); 

 

-Dnodontosaurus turpior (HUENE, 1935); 

 

-Dinodontosaurus tener (HUENE, 1935). 

-Jachaleria candelariensis 

(ARAÚJO & GONZAGA)10; 

-Dinodontosaurus turpior 

(HUENE, 1935); 

-Barysoma lenzii (ROMER & 

PRICE, 1944). 

 

 

 

THERAPSIDA 

Theriodontia 

Cynodontia 

 

-Chiniquodon theotonicus(HUENE, 1936); 

 

-Belesodon magnificus (HUENE, 1936); 

-Traversodon stahleckeri (HUENE, 1936); 

-Exaeretodon major (HUENE, 1936). 

 

-Chiniquodon sp.; 

 

-Belesodon sp.; 

 

-Massetognathus ochagaviae 

(BARBERENA, 1974). 

 

-Therioherpeton cargnini 

(BONAPARTE & BARBERENA, 1975); 

 

-Gomphodontosuchus brasiliensis 

(HUENE, 1928). 

 

 

 

 

THECODONTIA 

 

-Prestosuchus chiniquensis 

(HUENE, 1942); 

 

-Prestosuchus loricatus (HUENE, 1942) 

 

- Procerosuchus celer (HUENE, 1942). 

 

 

Materiais ainda não descritos 

-Cerritosaurus binsfeldi (PRICE, 

1946); 

-Hoplitosuchus raui (HUENE, 1942); 

-Rauisuchus tiradentes (HUENE, 

1942); 

-Rhadinosuchus gracilis (Huene, 

1942). 

SAURISCHIA -Spondylosoma absconditum (HUENE, 

1938a). 

Provável ocorrência -Staurikosaurus pricei (COLBERT, 

1970). 

RHYNCHOCEPHALIA 

Rhynchosauridae 

  -Scaphonyx fischeri (WOODWARD, 

1907). 

 

 

PERCENTUAIS  

PALEOFAUNÍSTICOS 

            

Figura 14 - Esta é a primeira proposta de zonação bioestratigráfica para o Triássico da Formação Santa Maria. Estampa 

retirada de Barberena (1977). Legendas: c:Cotylosauria; RHYNC: Rhynchocephalia; s: Saurischia; THEC: Thecodontia; 

TH: Therapsida. 

 

                                                 
10  Jachalaria candelariensis foi citado indevidamente por Barberena (1977), pois estes materiais só foram 

descritos formalmente em 1980 por Araújo & Gonzaga. Além disso, este fóssil não ocorre na localidade de Pinheiros e 

sim nas proximidades do Cerro Botucaraí, num nível estratigráfico muito mais alto. 

THEC. THEC. 

RHYNC. 



 

 

 

  

26 DESCRIÇÃO OSTEOLÓGICA E ANÁLISE FILOGENÉTICA DE UM NOVO MATERIAL DE RAUISUCHIA (ARCHOSAURIA, CRUROTARSI) DA FORMAÇÃO SANTA 

MARIA, TRIÁSSICO MÉDIO SUL-RIO-GRANDENSE, BRASIL. 

                                                                                                                                                                                         Tiago Raugust  
 

  A Zona-associação de Therapsida, para Barberena (1977), indicava uma idade-réptil
11

 

Chañarense Superior, na comparação com as paleofaunas argentinas; A mesma comparação sugeria 

que a Zona-associação de Rhynchocephalia teria idade-réptil Ischigualatense (Triássico Superior). 

Posteriormente, Barberena et al. (1985) procuraram refinar a sua zonação bioestratigráfica de 

Barberena (1977), através de um tratamento baseado no conceito de Faunas-locais
12

, visto que a 

presença de diferentes grupamentos fósseis ocorria em afloramentos afastados uns dos outros, de 

forma localmente restrita, sendo difícil o traçado de bio-horizontes. Utilizando o arcabouço 

litoestratigráfico de Andreis et al. (1980), os autores propuseram 7 Faunas-locais,  das quais havia 

seis no Rio Grande do Sul (a da Serra do Cadeado seria a única a ocorrer apenas no Estado do 

Paraná) (FIGURA 15). 

A Fauna presente nas litologias da Formação Caturrita (portanto, a de nível estratigráfico mais 

alto do Triássico da bacia do Paraná) era documentada nas proximidades do Cerro Botucaraí, em 

Candelária, e foi denominada de Fauna-local de Botucaraí.  Já a Fauna-local de Alemoa teria 

composição semelhante à da Zona-associação de Rhynchocephalia (sensu BARBERENA, 1977), 

situando-se no topo dos sedimentos da Formação Santa Maria e temporalmente situada do Neo-

chañarense ao Eo-ischigualastense [baseado em opinião pessoal de BARBERENA et al. (1985),  

modificando sua proposta de 1977, referente à idade da Zona-associação de Rhynchocephalia]. Por 

seu turno, tanto a Fauna-local de Pinheiros, como a de Xiniquá, revelavam a presença da Cenozona
13

 

de Therapsida (sensu BARBERENA, 1977), de idade Chañarense. Finalmente, a Fauna-local de 

Catuçaba estaria inclusa nos sedimentos correspondentes à Formação Sanga do Cabral (Eotriássico).  

                                                 
11

  No que se refere à organização cronoestratigrafica do Triássico, consta-se uma subdivisão totalmente baseada 

em invertebrados marinhos, principalmente amonóides e conodontes, por serem séries bem documentadas e com uma 

espessura sedimentar ampla. Nesse sentido, alternativamente, iniciou-se a utilização dos tetrápodes para fins de 

correlação devido a maior abundância e cosmopolitismos desse grupo presentes em estratos da América do Sul, Antártica, 

África, Austrália, Ásia, Europa e América do Norte, sendo uma dessas propostas erigidas por Bonaparte (1966a, 1966b, 

1967, 1973, 1982b) ao utilizar um sistema de coarctação do Triássico, o qual denominou de Idade-Réptil. 

 
12  Barberena et al. (1985) propuseram as Faunas-Locais segundo o conceito de Simpson (1971), em que a Fauna-

local traduz um parâmetro bioestratigráfico informal. Ela abrange a totalidade de espécies coletadas em algum 

afloramento ou conjunto de afloramentos, devendo representar elementos que viveram no mesmo tempo geológico e na 

mesma área, mas não devem representar a totalidade de fósseis de uma determinada unidade estratigráfica. 

 
13  Barberena et al. (1985) usou pela primeira vez o termo “Cenozonas” para se referir às suas Zonas-associação 

(BARBERENA, 1977).  
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Figura 15 – Esquema retirado de Barberena, et al. (1985) no qual foram propostas 7 Faunas-local dos quais apenas uma 

não ocorria no Rio Grande do sul  (e.g. A Fauna-local da Serra do Cadeado é documentada apenas no Estado do Paraná). 

Estes autores ao erigirem este conceito de Fauna-local fizeram uso da coluna estratigráfica proposta por Andreis et al. 

(1980). Modificado de Barberena, et al. (1985). 

 

 

 

 Na época, os “rauissúquios”, incluindo os materiais atribuídos por Huene (1935-42) a 

Prestosuchus chiniquensis, Prestosuchus loricatus e Procerosuchus celer, eram documentados 

principalmente para a Fauna-local de Xiniquá, no Município de São Pedro do Sul, enquanto somente 

o espécime UFRGS-PV-0156-T (o Prestosuchus chiniquensis de BARBERENA, 1978) integrava a 

Fauna-local de Pinheiros, que ocorre no Município de Candelária. Estas duas Faunas-locais, como já 

mencionado, fariam parte da Cenozona de Therapsida (Barberena, 1985). Já os “rauissúquios” 

Rauisuchus tiradentes e Hoplitosuchus raui  provinham da Fauna-local de Alemoa, em Santa Maria, 

nos níveis associados à Cenozona- Rhychocephalia (sensu BARBERENA, 1985). 

Scherer (1994), ao estudar a região de Candelária, argumentou que a Fauna-local de Botucaraí 

(sensu BARBERENA et al., 1985), representada pelos táxons Jachaleria candelariensis,  

Proterochampsa nodosa, Scaphonyx sulcognathus,  Exaeretodon sp, e um dente de arcossaurio 

(DORNELLES, 1990) poderia ser cindida em dois níveis distintos. Tanto o dicinodôncio Jachaleria 

candelariensis como o dente de arcossaurio, ocorreriam em um novo nível superior, denominado 
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Intervalo de Jachaleria
14

; os outros três táxons, por sua vez, foram inclusos nos níveis superiores da 

Cenozona de Rhynchosauria
15

. 

 Historicamente, todas as propostas bioestratigráficas colocavam, por correlação com o que 

ocorria na Argentina, a presença de um hiato entre as Cenozonas de Therapsida e Rhynchosauria. 

Abdala et al. (2001), ao se deterem na descrição de uma fauna peculiar, proveniente de um 

afloramento nos arredores de Santa Cruz do Sul (o chamado afloramento Schoenstadt), propuseram 

uma nova associação paleofaunística denominada Biozona de Traversodontídeos, que viria preencher 

esta lacuna (FIGURA 16). Reichel et al.(2005) e Bertoni-Machado & Holz (2006) avaliaram ainda 

que haveria uma semelhança, tanto no padrão diagenético quanto na similaridade do sistema 

deposicional, entre os afloramentos de Santa Cruz do Sul e de Venâncio Aires - separados cerca de 

100km entre si - ampliando a distribuição geográfica desta Biozona. Esta fauna, dominada pela 

predominância de cinodôncios herbívoros, além de um único proterocampsídeo (interpretado como 

Chanaresuchus bonapartei por RAUGUST & SCHULTZ, 2009), até o presente momento não teve 

registrada a presença de “rauissúquios”. 

                                         

                                                 
14  O número diminuto de fósseis coletados para o Intervalo de Jachaleria e a reduzida extensão lateral do 

afloramento em questão não satisfaziam as exigências do Código de Nomenclatura Estratigráfica para a proposição de um 

bio-horizonte formal. Desta forma, o Intervalo de Jachaleria foi proposto como uma unidade bioestratigráfica informal 

(SCHERER, 1994).  

 
15  Neste trabalho também, utiliza-se, pela primeira vez, a nomeação Cenozona de “Rhynchosauria” em vez de 

Zona-associação de Rhynchocephalia, já que o último não incluiu mais os rincossaurios. 
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Figura 16 – Imagem modificada de Abdala et al. (2001), e sua proposta da Biozona de Traversodontídeos. Neste trabalho 

as idades tomaram como base o trabalho de Ross et al. (1994). 

 

Rubert & Schultz. (2004), baseados em outras descobertas paleontológicas, propuseram um 

novo horizonte de correlação para a parte superior da Sequência II de Faccini (= porção basal da 

Formação Caturrita sensu ANDREIS et al., 1980), denominado Cenozona de Ictidosauria, que incluía e 

ampliava o Intervalo de Jachaleria de Scherer (1994). Nesses níveis, além do já conhecido material 

de Jachaleria candelariensis (ARAÚJO & GONZAGA, 1980) e dos dentes de arcossaurios 

indeterminados (DORNELLES, 1990), foram identificados o dinossaurio Guaibasaurus candelariensis 

Bonaparte et al., 1999, parte do rostrum de um fitossaurio (KISCHLAT & LUCAS, 2003) e uma 

abundante fauna de microvertebrados [esta dominada por cinodôncios ictidossaurios (especialmente 

Riograndia guaibensis), esfenodontídeos (FERIGOLO, 2000), e um procolofonídeo avançado (Soturnia 

caliodon CISNEROS & SCHULTZ 2003)].  

Schultz & Soares (2006) propuseram uma mudança nomenclatural para a Cenozona de 

Ictidiosauria, por este ser um nome constituído com base em preceitos pré-cladísticos, alterando-o 

para Cenozona de Mammaliomorpha que refletiria melhor o estatus filogenético dos pequenos 
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cinodôncios não-mammaliaformes (e.g. Riograndia, Irajatherium, Brasilodon, Brasilitherium) 

pertencentes a aquele nível estratigráfico. No entanto, Soares et al. (2011a) propuseram a 

denominação “Zona de Associação de Riograndia” para este mesmo nível estratigráfico, haja visto 

que Riograndia guaibensis  é o táxon mais representativo desta fauna.  Seguindo este mesmo critério 

de denominar de uma zona bioestratigráfica de acordo com o gênero mais significativo, Soares et al. 

(2011a) também aplicaram as denominações “Zona de Associação de Hyperodapedon”,  “Zona de 

Associação de Santacruzodon” e “Zona de Associação de Dinodontosaurus”, em substituição aos 

nomes  Cenozona de Rhynchosauria, Biozona de Traversodontídeos e Cenozona de Therapsida, 

respectivamente. 

Por fim, no que se refere ao que é figurado à bioestratigrafia triássica do Rio Grande do Sul, 

através da compilação dos trabalhos de Barberena et al. (1993), Scherer (1994),  Schultz (1995), 

Schultz et al. (2000), Abdala et al. (2001), Rubert & Schultz. (2004), Schultz et al. (1994) e Schultz 

& Soares (2006), efetuada por Schultz & Langer (2007), é possível distinguir cinco distintas 

associações paleofaunísticas listadas abaixo, da mais recente para a mais antiga: 

 

1.  Zona de Associação de Riograndia (Carniano). (incluída na Formação Caturrita sensu ANDREIS et 

al., 1980 = Cenozona de Mammaliomorpha sensu Schultz & Soares, 2006 = porção superior da 

Sequência II de FACCINI = porção superior da Sequência Santa Maria 2 de ZERFASS, 2003). Os táxons 

válidos atualmente conhecidos para esta Cenozona são: 

- Procolofonídeo: 

 Soturnia caliodon CISNEROS & SCHULTZ 2003. 

- Esfenodonte (Lepidosauria): 

 Clevosaurus brasiliensis BONAPARTE & SUES 2006. 

- Anfíbio Temnospondyli: 

 Mastodonsauroidea? indet. DIAS-DA-SILVA et al., 2009. 

- Dicinodôncio: 

 Jachaleria candelariensis ARAÚJO & GONZAGA 1980 

- Cinodôncios: 

 Riograndia guaibensis BONAPARTE et al., 2001; 

 Irajatherium hernandezi MARTINELLI et al., 2005; 

 Brasilodon quadrangularis BONAPARTE et al., 2003; 

 Brasilitherium riograndensis BONAPARTE et al., 2003. 

-Arcossaurios: 

 Fitossaurio indet. KISCHLAT & LUCAS 2003; 

 Guaibasaurus candelariensis BONAPARTE et al., 1999; 

 Unayasaurus tolentinoi LEAL et al., 2004; 
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 Sacisaurus agudoensi FERIGOLO & LANGER 2006; 

 Dentes de arcossaurios indeterminados DORNELLES 1990. 

 

 

 

 

2. Zona de Associação de Hyperodapedon (Neotriássico – Carniano). Também conhecida como 

Biozona de Scaphonyx (BARBERENA et al., 1985 b) e Cenozona de Rhynchosauria (SCHERER, 1994) 

está inserida nos níveis referentes ao Membro Alemoa (BORTOLUZZI, 1974), base da Sequência II 

(FACCINI, 1989) ou porção média da Sequência Santa Maria 2 de Zerfass (2003). Inclui os seguintes 

táxons válidos: 

- Rincossaurios (Archosauromorpha): 

 Hyperodapedon mariensis
16

 (= Macrocephalosaurus mariensis TUPI-CALDAS 1933); 

 H. sanjuanensis SILL 1970; 

 H. huenei  LANGER & SCHULTZ 2000b; 

 Scaphonyx sulcognathus AZEVEDO & SCHULTZ 1987; 

-Arcossauriformes: 

 Proterochampsa nodosa BARBERENA 1982; 

 Cerritosaurus binsfeldi PRICE 1946; 

 Rhadinosuchus gracilis HUENE 1938a. 

-Arcossaurios: 

 Aetosauroides sp. DESOJO & BAEZ 2005; 

 Rauisuchus tiradentes HUENE 1938a; 

 Hoplitosuchus raui HUENE 1938a; 

 Staurikosaurus pricei COLBERT 1970; 

 Saturnalia tupiniquim LANGER et al., 1999; 

 Pampadromaeus barberenai CABREIRA et al., 2011. 

-Cinodôncios:  

 Therioherpeton cargnini BONAPARTE & BARBERENA 1975; 

 Prozostrodon brasiliensis BARBERENA  et al., 1987 [ BONAPARTE & BARBERENA 2001 ]; 

 Gomphodontosuchus brasiliensis HUENE 1928; 

 Exaeretodon riograndensis ABDALA et al., 2002; 

 Charruodon tetracuspidatus ABDALA & RIBEIRO 2000; 

 Trucidocynodon riograndensis OLIVEIRA et al., 2010. 

 

 

 

 

                                                 
16   Este táxon foi originalmente por Tupi-Caldas (1933) como Macrocephalosaurus mariensis, foi reavaliado por 

Langer & Schultz (2000b) como Hyperodapedon mariensis. 
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3.  Zona de Associação de Santacruzodon (Mesotriassico = Neoladiniano - Eocarniano). Esta zona 

era conhecida como Biozona de Traversodontídeos (ABDALA et al., 2001). A Fauna representada nesta 

Cenozona inclui os seguintes táxons válidos: 

-Cinodôncios:  

 Santacruzodon hopsoni ABDALA & RIBEIRO 2003; 

 Traversodontidae indet. ABDALA et al., 2001; 

 Chiniquodon sp. ABDALA  com. pess; 

 Probainognathus SOARES et al., 2011b; 

 Menadon sp. MELO et al., 2009. 

-Dicinodôncios:  

 ? Dinodontosaurus SCHULTZ, obs pess; 

-Arcossauriforme: 

 Proterochampsidae indet. [BERTONI-MACHADO & KISCHLAT 2003; material interpretado por 

RAUGUST & SCHULTZ (2009) como Chanaresuchus bonapartei]. 

 

 

 

 

4. Zona de Associação de Dinodontosaurus (Mesotriássico – Eoladiniano). Inserida em litogias que 

correspondem à base da Sequência II de Faccini (1989) ou base da Sequência Santa Maria 1 de Zerfass 

(2003). Esta Associação era tradicionalmente conhecida por Zona-associação de Therapsida 

(BARBERENA, 1977), mas também como Cenozona de Therapsida (BARBERENA et al., 1985) e Zona de 

Dinodontosaurus (BARBERENA et al., 1985b;  ABDALA et al., 2001) e os táxons válidos referidos a ela 

são: 

  - Procolofonídeo: 

 Candelaria barbouri PRICE 1947; 

-Dicinodôncios:  

 Stahleckeria potens HUENE 1938a; 

 Dinodontosaurus pedroanum [(TUPÍ-CALDAS 1933; ROMER 1943) = Dinodontosaurus turpior 

COX, nov. com. 1965]. 

-Cinodôncios:  

 Massetognathus ochagaviae BARBERENA 1981; 

 Chiniquodon theotonicus HUENE 1938a; 

 Traversodon stahleckeri HUENE 1938a; 

 Luangwa sudamericana ABDALA & SÁ-TEIXEIRA 2004; 

 Protheriodon estudianti BONAPARTE et al., 2006. 

-Rincossaurio: 

 Rincossaurio de Mariante SCHULTZ & AZEVEDO 1990. 

-Arcossauriforme: 

 Chanaresuchus bonapartei ROMER 1971b; [documentado para esta biozona por DORNELLES, 

1995]. 
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-Arcossaurios: 

 Prestosuchus chiniquensis HUENE 1938a; [documentado para esta biozona por BARBERENA, 

1978; e MASTRANTONIO, 2010]; 

 Procerosuchus celer HUENE 1938a; 

 Barberenasuchus brasiliensis MATTAR 1987; 

 Spondylosoma absconditum HUENE 1938a; 

 Decuriasuchus quartacolonia FRANÇA et al., 2011, 2013. 

 

 

 

Uma síntese litoestratigráfica e bioestratigráfica dos trabalhos sobre o pacote Meso-

Neotriássico sul-rio-grandense, representando o estágio atual do conhecimento sobre este assunto, é 

apresentada abaixo (FIGURA 17). 

 

Figura 17 – Síntese lito e bioestratigráfica do estágio atual do conhecimento do Triássico de Brasil e Argentina. As idades 

em milhões de anos são provenientes de Walker et al. (2012) e os dados isotópicos marcados com astericos são da 

proposta de Martínez et al. (2011). A subdivisão presente na Zona de Associação de Hyperodapedon foi baseada no 

trabalho de Oliveira & Schultz (2007) os quais apontam uma possível cisão desta Zona em duas, pois, a modelo do que é 

figurado para a porção média da Formação Ischigualasto, no afloramento de Agudo (Formação Santa Maria), há um 

predomínio de Exaeretodon (cinodôncio) sobre Hyperodapedon (rincossaurio). Contudo, esta tendência deve ser 

consubstanciada por meio de uma maior amostra e descoberta de novos afloramentos. Legendas: ZA, Zona de 

Associação. 
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4.  A ORIGEM DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DOS “RAUISSÚQUIOS” 

SOB O CONTEXTO DA SISTEMÁTICA TRADICIONAL.  

 

 

 
 Embora Meyer (1861) e Mehl (1915) tenham descrito espécies (Teratosaurus suevicus e 

Poposaurus gracilis, respectivamente) que foram ulteriormente referidas a “Rauisuchia” (GOWER, 

2000), o Rio Grande do Sul possui um importante papel no histórico de classificação deste grupo, 

visto que os primeiros trabalhos neste sentido foram efetuados com base nos fósseis de vertebrados 

coletados nesta região pelo Barão Friedrich von Huene, que efetuou uma grande expedição de 

prospecção e coleta ao Estado, nos anos de 1928-29. Os resultados dos estudos efetuados por von 

Huene sobre estes materiais foram publicados por partes, entre os anos de 1935 e 1942, sendo que a 

parte referente à descrição dos materiais de  arcossaurios foi a público em 1938. Neste trabalho 

(HUENE, 1938a), foram descritos e propostos formalmente os táxons Prestosuchus chiniquensis, P. 

loricatus, Rauisuchus tiradentes, Procerosuchus celer, Hoplitosaurus (=Hoplitosuchus) raui, 

Rhadinosuchus gracilis e Spondylosoma absconditum (este último um Saurischia).  

  Entretanto, os nomes de alguns destes táxons já havia aparecido antes numa outra publicação 

do próprio Huene, que tinha um cunho mais taxonômico. No caso desta publicação pretérita, Huene 

(1936
17

) erigiu Rauisuchinae (constituída por Rauisuchus
18

 e Prestosuchus), como uma subfamília de 

Stagonolepidae, em referência ao gênero Rauisuchus.  Já em Huene (1938a), os seguintes táxons 

foram inclusos na ordem Pseudosuchia: Rauisuchus tiradentes, Hoplitosaurus raui e Rhadinosuchus 

gracilis provenientes da cidade de Santa Maria (em níveis da ZA de Hyperodapedon - Carniano), 

Prestosuchus chiniquensis, P. loricatus e Procerosuchus celer, todos provenientes da região de 

Xiniquá, próxima a São Pedro do Sul (em níveis da ZA de Dinodontosaurus - Ladiniano). 

                                                 
17 Reig (1961) relatou que, de acordo com a concepção de Huene (1936), a superfamília Pelycosimioidea 

(composta pelas famílias Stagonolepidae, Proterosuchidae e Erithrosuchidae) estava inclusa na subordem Pseudosuchia. 

Já a família Stagonolepidae (HUENE, 1936) seria composta pelas subfamílias Rauisuchinae (para Rauisuchus e 

Prestosuchus), Stagonolepinae (para Stagonolepis), Desmatosuchinae (Desmatosuchus, Acampsosaurus e – 

duvidosamente - Hoplitosaurus) e Episcoposaurinae (para Episcoposaurus e - de modo duvidoso - Stegomus); colocando 

Procerosuchus em uma subfamília inominada. 

 
18  Segundo Beltrão (1965), a derivação nominal do gênero Rauisuchus, bem como de suas categorias mais 

inclusivas (e.g., Rauisuchinae e Rauisuchidae), foi dada por Huene em homenagem ao médico oftalmologista e 

otorrinolaringologista Wilhelm (Guilherme) Rau. Ao chegar em Santa Maria, em 1910, o Dr. Rau se destacou como um 

naturalista nato que, além de auxiliar na prospecção e coleta de fósseis de vertebrados, publicou artigos relacionados ao 

estudo da paleobotânica. Foi colaborador constante de Huene e Stahlecker, e de Huene mereceu também a homenagem 

de lhe ser dedicada a espécie Hoplitosaurus raui (mencionada deste modo no seu trabalho de 1936 e de 1938a, que 

depois teve o gênero renomeado em 1942 para Hoplitosuchus). 
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Posteriormente, em 1942, Huene propôs que estes mesmos táxons deveriam ser submetidos a uma 

família por ele denominada de Rauisuchidae (FIGURA 18) em substituição ao nomen nudum 

Rauisuchinae Huene (1936)
 
(como citado em KREBS 1976, p. 71). 

 

Huene (1942) 

 

 

 

 

 

ORDEM Pseudosuchia 

SUPERFAMÍLIA Stagonolepoidea 

 

FAMÍLIA Stagonolepidae:          ? Hoplitosuchus raui 

 

 

FAMÍLIA Rauisuchidae:        Rauisuchus tiradentes,       

Prestosuchus chiniquensis, Prestosuchus loricatus,          

Rhadinosuchus gracilis 

 

 

?FAMÍLIA:               Procerosuchus celer 

 

Figura 18 - Esquema classificatório proposto por Huene (1942) ao erigir a família Rauisuchidae.  

  

 

Hoffstetter (1955) efetuou diversas alterações no esquema classificatório de Huene (1942). 

Entre estas, destaca-se a retirada da espécie Rhadinosuchus gracilis Huene 1938a de Rauisuchidae 

Huene 1942, colocando-a em outra família, por ele nomeada de Rhadinosuchidae, que incluía ainda 

Cerritosaurus binsfeldi Price 1946 (FIGURA 19). 
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Hoffstetter (1955) 
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SUBORDEM SUPERFAMÍLIA FAMÍLIA 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudosuchia Zittel 1890 (= 

Aetosauria Nicholson et 

Lydekker 1889) 

Proterosuchoidea Camp 

1945 

   Proterosuchidae Huene 1908-1914 

   Erytrosuchidae Watson 1917 

Elachistosuchoidea 

Huene (manuscr.) 

 

   Elachistosuchidae Huene (manuscr.)  

 

 

Stagonolepoidea 

Huene 1942 

   Aetosauridae Baur 1887 

   Stagonolepidae Huene 1911 

   Desmatosuchidae Case 1920  (=                     

Episcoposauridae Camp 1933) 

   Rauisuchidae Huene 1942 

 

 

Ornithosuchoidea 

nov. 

   Euparkeriidae Huene 1920 

   Ornithosuchidae Huene 1908-1914 

   Scleromochlidae Huene 1914 

   ? Stegomosuchidae Huene 1922 

   Rhadinosuchidae fam. Nov. 

 

Sphenosuchoidea  nov. 

   Sphenosuchidae Huene 1922 

   Pedeticodauridae van Hoepen 1915 

Phytosauria (Jaeger 1828) 

Baur 1894 (=Parasuchia 

Huxley 1875 part. 

=Belodontia Marsh 1896) 

    

    Phytosauridae (Jaeger 1828) Lydekker 

1888 (= Belodontidae Baur 1886) 

Figura 19 - Prosta de classificação da ordem Thecodontia de Hoffstetter (1956) no qual há retirada da espécie 

Rhadinosuchus gracilis von Huene 1938a, da família Rauisuchidae. 

 

Alternativamente, Romer (1956) propôs, com dúvidas (apenas marcando com “?” o táxon, 

não apresentando argumentos para esta orientação), que os gêneros Prestosuchus, Procerosuchus e 

Rauisuchus – até aquele momento histórico incluídos em Rauisuchidae - fossem colocados na família 

Ornithosuchidae (FIGURA 20). Além disso, manteve Hoplitosaurus na família Stagonolepidae, sem 

fazer referência ao táxon Rauisuchidae. Salienta-se aqui que este arranjo de Romer constitui-se na 

primeira proposta que tenta desvincular as formas rauissuquianas dos estagonolepidídeos, 

depreendendo que os ornitossuquídeos eram formas originadas a partir de Euparkeria. Este trabalho 

de Romer foi um dos primeiros a defender que o táxon Proterosuchia seria constituído por espécimes 

(e.g. Chasmatosaurus e Erythrosuchus) mais primitivos que os contidos em Pseudosuchia. 

É possível perceber que, desde Romer (1956) em diante, ao menos duas escolas bem distintas 

traçaram seu caminho quanto à interpretação ancestral-descendente dos arcossaurios, uma delas 
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defendendo que os pseudossúquios seriam um ramo divergente dos proterossúquios e a outra que os 

pseudossúquios teriam uma história evolutiva independente dos proterossúquios. Estas posições 

divergentes contribuíram numa crise classificatória das formas rauissuquianas, durante grande parte 

do período pré-cladístico, que oscilava, dentro dos esquemas da sistemática tradicional, nas duas 

subordens. 

 

Romer (1956) 
O
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SUBORDEM FAMÍLIA GÊNERO 

 Proterosuchia 

(Pelycosimia) 

Eythrosuchidae 

(Proterosuchidae) 

Chasmatosaurus,Chasmatosuchus, Elaphrosuchus, 

Erythrosuchus, Proterosuchus 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudosuchia 

 

Euparkeriidae 
 
 

 Ornithosuchidae 
 
 
 
 

 Sphenosuchidae   
 Scleromochlidae                

 
Aetosauridae 

 
Stagonolepidae 

 
 

Incertae sedis 

Browniella,   ?Dongusia,    Euparkeria 

Cerritosaurus, Erpetosuchus, Hesperosuchus, Ornithosuchus, 

?Parringtonia, ?Prestosuchus, ?Procerosuchus, 

?Rauisuchus, ?Rhadinosuchus, Saltoposuchus, 

?Stagonosuchus,?Stegomosuchus 

Sphenosuchus 

Scleromochlus 

Aetosaurus, Stegomus 

Desmatosuhus, ?Dolichobrachium, Hoplitosaurus, 

Stagonolepis,Typothorax 

?Anisodontosaurus, Arizonasaurus, Elachistosuchus. 

 

 

Parasuchia 

(Phytosauria) 

   

  

 Phytosauridae 

Angistorhinopsis, Angistorhinus, Brachysuchus, Clepsysaurus, 

Ebrachosaurus, Francosuchus, Leptosuchus, Lophoprosopus, 

Machaeroprosopus, Mesorhinus, Mystriosuchus, Paleorhinus, 

Phytosaurus, Promystriosuchus, Rileya, Rutiodon 

Figura 20 - Proposta classificatória da subclasse Archosauria (ordem Thecodontia) de Romer (1956) o qual, ao 

negligenciar o táxon Rauisuchidae, coloca os gêneros já referidos a ele (e.g. Prestosuchus, Rauisuchus e Procerosuchus) 

duvidosamente na família Ornithosuchidae. 

 

 

 Huene (1956) ampliou a composição de sua família Rauisuchidae ao incluir nesta diversos 

táxons, como por exemplo, a espécie Stagonosuchus nyassicus Huene 1938b. Contudo, a concepção 

utilizada por Huene (1956) se mostrou confusa por mesclar um critério de classificação icnológico 

com categorias sistemáticas estritamente zoológicas, agrupando as três famílias Stagonolepidae, 

Rauisuchidae e Aetosauridae na superfamília Chirotherioidea (termo icnológico) (FIGURA 21). 

Outro problema, como demonstrado previamente por Gregory (1953), é que tanto Episcoposaurus 
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como Typothorax são sinônimos (tendo o segundo prioridade). 

 

Huene (1956) 

 

SUBORDEM Pseudosuchia 

 
SUPERFAMÍLIA Chirotherioidea 

 

                FAMÍLIA Rauisuchidae:        

Rauisuchus, Episcoposaurus, Typothorax, 

Cerritosaurus, Prestosuchus, Hoplitosaurus, 

Dolichobrachium, Procerosuchus, Stagonosuchus, 

Chirotherium 

Figura 21 - Proposta Classificatória de Huene (1956) na ampliação do número de táxons que compõem a família 

Rauisuchidae. 

 

 

 

4.1. A criação da família Prestosuchidae como alternativa à família Rauisuchidae. 

 

 Charig (1956) em sua tese de Ph.D. (não publicada) descreveu “Mandasuchus”
19

 (da 

Formação Manda, Tanzânia) e, em 1957, num resumo, propôs que a família Prestosuchidae (que já 

tinha aparecido, pela primeira vez, na própria tese de CHARIG) incluiria “Mandasuchus”, 

Prestosuchus, Stagonosuchus e Spondylosoma absconditum (um táxon também descrito por HUENE -

1938a- para a Formação Santa Maria, e incluído por este na ordem Saurischia). 

 Reig (1959) ao descrever Saurosuchus galilei (da Formação Ischigualasto, Argentina – PVL 

2062), inseriu-o na família Ornithosuchidae. Pouco depois, Reig (1961), em um trabalho sobre a 

revisão do posicionamento sistemático da família Rauisuchidae (FIGURA 22), concordou com 

Romer (1956) em separar os rauissuquídeos dos estagonolepidídeos. Entretanto, diferente de Romer 

(op. cit.) que incluiu as diversas formas na época reconhecidas como rauissuquídeas dentro da família 

Ornithosuchidae, Reig (1961) optou pelo uso da família Rauisuchidae para abarcar os gêneros 

Rauisuchus, Prestosuchus, Stagonosuchus e Saurosuchus. Além disso, ao utilizar a denominação 

Ornithosuchia – originalmente proposta por Huene (1908) - colocou nesta subordem de Thecodontia 

as famílias Rauisuchidae e Ornithosuchidae.   

 

 

                                                 
19  “Mandasuchus” é considerado um nomen nudum, visto que não foi publicado formalmente. 
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Reig (1961) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEM 

THECODONTIA 

 

SUBORDEM 

Proterosuchia 

 

FAMÍLIA    Proterosuchidae Huene,1908-1914. 

       “          Erytrosuchidae Watson, 1917 

       “     Garjainiidae Ochev, 1958 

       “     Vjushkoviidae Huene, 1960 

 

 

 

 

SUBORDEM 

Ornithosuchia 

 

 

FAMÍLIA    Euparkeriidae Huene, 1920 

      “     Ornithosuchidae Huene, 1908-14 

      “     Erpetosuchidae Huene, 19 

      “     Rhadinosuchidae Hoffstetter,1955 

      “     Rauisuchidae Huene, 1942 

      “     Stegomosuchidae Huene, 1922 

      “     Scleromochilidae, Huene, 1914 

      “     Sphenosuchidae, Huene, 1922. 

      “     Pedeticodauridae,van Hoepen,1915 

      “     Elachistosuchidae Huene, 1956 

 

 

SUBORDEM                     

Desmatosuchia 

 

FAMÍLIA     Aetosauridae Baur, 1887 

      “     Stagonolepidae Agassiz, 1843 

 

SUBORDEM 

Parasuchia 

 

FAMÍLIA     Phytosauridae Lydekker, 1888 

Figura 22 - Esquema classificatório de Reig (1961) em que houve inclusão da família Rauisuchidae na subordem 

Ornithosuchia. 

 

 Hughes (1963) dividiu Proterosuchia em duas famílias, denominadas Chasmatosauridae (com 

registro do Permiano Superior até a parte inferior do Eotriássico) e Erythrosuchidae (com registro da 

parte superior do Eotriássico até o Mesotriássico), baseado em critérios estratigráficos. Além disso, 

Hughes (1963) incluiu na família Erythrosuchidae alguns gêneros citados em trabalhos anteriores 

como rauissuquídeos (e.g. Hoplitosaurus, e duvidosamente Rauisuchus
20

 e Saurosuchus), junto a 

outras formas como Euparkeria, Erythrosuchus e, duvidosamente, Shansisuchus. Esta proposta, que 

relacionava formas afins aos Rauisuchidae com os Erythrosuchidae constituiu-se numa tendência que 

veio a ser defendida por outros autores que trataram da sistemática dos tecodôncios (e.g. ROMER, 

1972; BONAPARTE 1975a, 1975b, 1984). 

                                                 
20 Hughes (1963) colocou Rauisuchus em Erythrosuchidae por possuir vértebras e uma pélvis semelhantes às de 

Erythrosuchus.  
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 Krebs (1963) ao descrever a estrutura dos tarsos de Ticinosuchus ferox (espécie que seria 

publicada de modo válido apenas em 1965) e de Rauisuchus tiradentes observou que a complexa 

estrutura da rotação dos tarsos desses espécimes seria homóloga à dos crocodilianos (FIGURA 23). 

Considera-se esse trabalho como pioneiro na distinção entre a junção do tornozelo do tipo crurotarsal 

e mesotarsal no grupo dos arcossaurios. 

 
Figura 23 – Comparativo entre astrágalo (as) e calcâneo (ca) de: (A), crocodilos (Alligator mississippiensis) e, (B), 

“rauissúquios” (Ticinosuchus ferox). Vista anterior do astrágalo e calcâneo direito. Retirado de Liparini, 2010 (apud 

KREBS, 1963). 

 Pouco depois, Krebs (1965) descreveu Ticinosuchus ferox, um rauissuquídeo cujo o holótipo é 

constituído por um esqueleto parcialmente completo (PIZ T2817) e o parátipo (PIZ T2471) formado 

pelo conjunto de 6 vértebras caudais articuladas com osteodermos, sendo ambos coletados em níveis 

referentes ao Triássico (Anisiano) da Suíça (horizonte ‘Grenzbitumen’, Monte San Giorgio), e 

propôs, diferentemente de Hueghes (op. cit.), que a família Rauisuchidae (segundo KREBS composta 

por Ticinosuchus, Rauisuchus, Prestosuchus, Procerosuchus e Stagonosuchus) seria um grupo amplo 

e distinto de arcossaurios cujas afinidades estariam relacionadas aos "pseudossúquios", e não com os 

“proterossúquios”. 

  Romer (1966) foi o primeiro a subdividir a ordem Thecodontia em quatro subordens 

(FIGURA 24): Proterosuchia, Pseudosuchia, Aetosauria e Phytosauria, sendo este um padrão seguido 

por diversos autores (e.g. ROMER, 1968, 1972; BONAPARTE, 1971c, 1975a, 1975b; CHATTERJEE, 

1982). Além disso, Romer (1966) é considerado o autor que estabeleceu formalmente a família 

Prestosuchidae (subordem Pseudosuchia), para incluir nela Prestosuchus e – duvidosamente - 

Procerosuchus, ''Mandasuchus'' e Stagonosuchus. Contudo, escolheu por posicionar (marcando com 

dúvidas – “?”), Rauisuchus e Saurosuchus dentro de Erythrosuchidae (subordem Proterosuchia). 

Ressalta-se que a classificação de Romer (op. cit.) não apresentou uma justificativa pela escolha dos 

táxons que classificou e tampouco uma definição ou diagnose para Prestosuchidae e Erythrosuchidae, 



 

 

 

  

41 DESCRIÇÃO OSTEOLÓGICA E ANÁLISE FILOGENÉTICA DE UM NOVO MATERIAL DE RAUISUCHIA (ARCHOSAURIA, CRUROTARSI) DA FORMAÇÃO SANTA 

MARIA, TRIÁSSICO MÉDIO SUL-RIO-GRANDENSE, BRASIL. 

                                                                                                                                                                                         Tiago Raugust  
 

famílias nas quais colocou os táxons de interesse para este trabalho. 

 

Romer (1966)  

 

 

 

 

 

ORDEM 

THECODONTIA 

 

 
 
 

 

 

SUBORDEM Proterosuchia 

FAMÍLIA     Chasmatosauridae 

      “      Erythrosuchidae 

 

 

 

SUBORDEM Pseudosuchia 

 

 

FAMÍLIA     Euparkeriidae 

      “            Erpetosuchidae  

      “      Teleocrateridae 

      “      Elachistosuchidae 

      “      Prestosuchidae 

 

 

SUBORDEM Aetosauria 

 

FAMÍLIA      Aetosauridae (Stagonolepidae) 

 

 

SUBORDEM Phytosauria 

 

FAMÍLIA     Phytosauridae 

Figura 24 - Arranjo classificatório de Romer (1966) onde há uma subdivisão da ordem Thecodontia em quatro subordens 

(Proterosuchia, Pseudosuchia, Aetosauria e Phytosauria). Ele interpretou a família Prestosuchidae como componente de 

Pseudosuchia, contudo posiciona duvidosamente Rauisuchus e Saurosuchus dentro de Erythrosuchidae (subordem 

Proterosuchia). 

 

 Grassé (1970), a modelo de Romer (1966), utilizou a família Prestosuchidae, também dentro 

da subordem Pseudosuchia, contudo para abarcar somente os gêneros Prestosuchus, Saurosuchus e 

Ticinosuchus. 

 Reig (1970) ao assumir, semelhante a propostas anteriores (e.g. ROMER, 1956; REIG, 1968), 

que os Proterosuchia seriam o estoque basal do qual evoluíram as demais formas de arcossaurios 

(FIGURA 25), interpretou, assim como Romer (1956), que os rauissuquídeos provavelmente teriam 

evoluído a partir dos euparkeríideos (p. 267). Além disso, Rauisuchidae foi proposto por ele com uma 

composição que integrava os seguintes gêneros: Ticinosuchus, Fenhosuchus, Stagonosuchus, 

Saurosuchus, Prestosuchus e Rauisuchus.  
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Figura 25 - Esquema evolutivo de Reig (1970) que, semelhante a propostas anteriores (e.g. ROMER, 1956; REIG, 1968), 

reconhecia que os Proterosuchia seriam o estoque basal do qual divergiram as demais formas de arcossaurios. Modificado 

de Reig (1970). 

  

 

 Bonaparte (1971c), ao tomar como base o sistema classificatório de Romer (1966, 1968), 

justificou que a infraordem Pseudosuchia seguramente teria origem em distintos integrantes de 

Proterosuchia (p. 418), e colocou, com dúvidas, a família Rauisuchidae dentro da infraordem 

Ornithosuchia (FIGURA 26). 
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Bonaparte (1971c) 
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Figura 26 - Esquema classificatório de Bonaparte (1971c) que, apoiado nas propostas de Romer (1966, 1968) defendia 

uma origem de Pseudosuchia a partir de Proterosuchia e subordinava, com dúvidas, a família Rauisuchidae à infraordem 

Ornithosuchia. 

   

Romer (1971a) ao descrever um grande crânio incompleto (PULR 04) da Formação Los 

Chañares – Argentina - nomeou este material como Luperosuchus fractus. Este novo táxon foi 

interpretado como uma forma mais avançada do que os proterossúquios e, por isso, classificado como 

um Pseudosuchia da família Rauisuchidae (que, segundo o autor, era essencialmente o mesmo que 

Prestosuchidae), junto aos gêneros Ticinosuchus, Fenhosuchus, Shansisuchus, Stagonosuchus, 

“Mandasuchus”, Rauisuchus e Prestosuchus. Também efetuou uma breve discussão acerca do 

posicionamento das formas rauissuquianas. Ao abordar a hipótese erigida por Reig (1970) - que 

defendia os rauissuquídeos como um ramo originado a partir do estoque basal dos pseudossúquios - 

Romer (1971a) levantou três possibilidades a respeito da evolução dos rauissuquídeos: 1. Eles teriam 

evoluído paralelamente a partir dos proterossúquios; 2.  Poderiam constituir-se numa linhagem 

estéril, sem descendentes; e 3. Talvez dessem origem aos Sauropoda.  
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 Charig (1972) avaliou que todos os arcossaurios poderiam ser classificados, de acordo com 

características de tornozelo e pélvis, em três categorias que fletiriam discretos padrões posturais: 

planígrados (e.g. Proterosuchia), mesógrados (e.g. pseudossúquios, aetossaurios, fitossaurios e 

Crocodilia) e ortógrados (e.g. dinossaurios e aves), assumindo que os pseudossúquios e crocodilianos 

teriam um “tarso crocodilóide” em comum. Além disso, argumentou que deveria existir uma 

sequência evolutiva destes tipos de locomoção, partindo de um padrão planígrado, passando por 

formas mesógradas até culminar em formas ortógradas. Apesar de o autor não situar os espécimes 

rauissuquianos neste estudo, considera-se este trabalho como um dos primeiros a tentar efetuar uma 

distinção dos Pseudosuchia e Crocodilia em relação aos Saurischia e Ornithischia, sendo que estes 

últimos teriam uma postura totalmente ereta. 

 Mais tarde Romer (1972) mostrou uma preferência pelo nome Prestosuchidae em vez de 

Rauisuchidae e, como justificativa, argumentou que este segundo termo baseava-se no pouco 

conhecido gênero Rauisuchus. Reconheceu que os prestossuquídeos, possivelmente, seriam um grupo 

anatomicamente heterogêneo e voltou a comentar sua hipótese de que a linhagem eritrossuquídea-

prestossuquídea poderia ter culminado nos saurópodes, excluindo a possibilidade do grupo ter sido 

ancestral dos orinitísquios, crocodilianos, pterossaurios e aves. Neste trabalho, Romer adotou a 

família Prestosuchidae (subordem Proterosuchia)
 

como sendo composta por Prestosuchus, 

Rauisuchus, Saurosuchus, Luperosuchus, Ticinosuchus, “Mandasuchus”, Cuyosuchus, Shansisuchus, 

Hoplitosaurus [Hoplitosuchus], Fenhosuchus, Stagonosuchus, Pallisteria e duvidosamente 

Spondylosoma, colocando, também de modo duvidoso, o gênero Procerosuchus, dentro da família 

Proterochampsidae.  

 Ao comparar os trabalhos de Romer (1971a e 1972), vislumbra-se uma síntese do momento 

crítico que repousava sobre a classificação de pseudossúquios e proterossúquios, (por conseguinte do 

próprio posicionamento das espécies rauissuquianas) neste contexto. Esta crise, decorrência da 

ausência de critérios definidores dos grupos, se evidencia ao analisarmos as propostas totalmente 

dissonantes que permearam os arranjos sistemáticos oferecidos durante todo o período pré-cladístico, 

que alternava constantemente em considerar os “rauissúquios” ora como pseudossúquios (e.g. 

ROMER, 1966, 1971a; BONAPARTE, 1971c) ora como proterossúquios (e.g. ROMER, 1972; 

BONAPARTE, 1975a, 1975b). Ao que parece, esta situação era agravada pela própria hierarquização da 

sistemática clássica, visto que muitos autores interpretavam os pseudossúquios como um grupo 

divergente do estoque basal dos proterossúquios, sendo ambos comumente posicionados dentro da 

mesma categoria (grupo-subordem), obscurecendo esta relação ancestral-descendente (e.g. ROMER, 
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1956, 1971a, 1972; REIG, 1970; BONAPARTE, 1971c, 1975a, 1975b, 1981, 1984). Contudo, não é 

menos verdade que existiam propostas alternativas, como a de Charig (1976) que avaliava os 

Pseudosuchia como um táxon não natural e independente dos Proterosuchia. 

  Sill (1974), ao descrever um novo material argentino de Saurosuchus galilei Reig, 1959, o 

colocou na família Rauisuchidae (o autor comentou que a escolha deste nome, deveu-se ao fato de ele 

possuir prioridade sobre Prestosuchidae na inclusão de Rauisuchus) junto aos gêneros Rauisuchus, 

Prestosuchus, Luperosuchus, Ticinosuchus, e “Mandasuchus”. Ao contrário de Romer (1971a, 1972), 

Sill relatou a inexistência de boas evidências que apoiem a ideia de que os rauissuquídeos tivessem 

originado os dinossaurios. 

 Krebs (1974:21), que ao corroborar a hipótese de Charig (1972) de que os Pseudosuchia e 

Crocodilia seriam taxons relacionados, criou o grupo Suchia (“... Pseudossúquios e crocodilianos, no 

sentido atribuído por Henning, são grupos-irmãos” 
21

), visto que estes arcossaurios teriam um tipo de 

junção do tornozelo similar, figurando apenas Ticinosuchus como um “pseudossúquio”. 

 

 

4.2. A origem do táxon Rauisuchia. 

 

 Bonaparte (1975b), a modelo de hipóteses de outros autores (e.g. HUGHES, 1963; ROMER, 

1972) que defendiam uma evolução dos rauissuquídeos a partir dos eritrossuquídeos, colocou estas 

duas famílias sob a denominação Rauisuchia (subordem Proterosuchia) (FIGURA 27). Esta mesma 

proposta havia sido aplicada pelo mesmo autor, no mesmo ano, em outro trabalho (BONAPARTE, 

1975a), contudo sem fazer referência ao nome Rauisuchia. 

 

                                                 
21 Traduzido do original, em alemão “(...) Pseudosuchier und Krokodilier im Sinne von Hennig 

Schwestergruppen.”(KREBS, 1974, p. 21). 
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Figura 27 - Dendrograma retirado de Bonaparte (1975b) onde há, pela primeira vez, a referência ao táxon Rauisuchia, que 

abrigava as famílias Rauisuchidae e Erythrosuchidae. Modificado de Bonaparte (1975b). 

  

É importante salientar que quando Huene (1942) erigiu a família Rauisuchidae, não houve 

atribuição de um espécime-tipo para cada espécie contida neste táxon. Esta tarefa só foi executada 

por Krebs (1976), que designou lectótipo e paralectótipo para cada uma das espécies documentadas 

por Huene (1938a e 1942), sugerindo ainda que Prestosuchus chiniquensis e P. loricatus poderiam 

ser sinônimos, mas que seria necessária uma revisão de ambos.  A interpretação de Krebs (1976) para 

a família Rauisuchidae (subordem Pseudosuchia) é abrangente, visto que ela contempla os seguintes 

gêneros: “Mandasuchus”, Prestosuchus, Stagonosuchus, Ticinosuchus, Luperosuchus, 

Procerosuchus, Rauisuchus e Saurosuchus, definidos com base em 12 caracteres (ANEXO 2 deste 

volume, Quadro 1). Neste trabalho Krebs (1976:72) considerou que a espécie chinesa Fenhosuchus 

cristatus Young 1964, talvez não fosse um Rauisuchidae, tendo em vista a precária condição do 
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material, e justificou também que alguns fragmentos de osteodermos referidos a tal espécime talvez 

nem pertencessem a Pseudosuchia.  

 Após cerca de 40 anos da publicação de Huene, o próximo registro de rauissúquio para o Rio 

Grande do Sul teve como autor Barberena (1978) que se deteve na descrição de um grande sincrânio 

(UFRGS-PV-0156-T) com vértebras associadas que foi interpretado como um Prestosuchus 

chiniquensis. Barberena acreditava que a espécie em questão teria uma posição intermediária entre 

Luperosuchus e Saurosuchus. Além disso, repetiu a proposta de Krebs (1976) ao designar 

Prestosuchus chiniquensis, como o espécime-tipo do gênero Prestosuchus, além de ter abordado a 

possibilidade que tanto Prestosuchus chiniquensis como Prestosuchus loricatus poderiam constituir a 

mesma espécie. 

 Uma diferença entre o material de Prestosuchus chiniquensis descrito por Barberena (op. cit. - 

UFRGS-PV-0156-T) e o do Huene (1938a) reside na localidade das descobertas. Apesar de ambos 

pertencerem à ZA Dinodontosaurus, o espécime descrito por Barberena (op. cit.) foi coletado 

próximo ao Município de Candelária, na Sanga Pascual (localidade de Pinheiros), enquanto que o 

material de Huene foi coletado no Município de São Pedro do Sul (localidade de Xiniquá). 

Posteriormente, Barberena et al. (1985) relataram que, embora a associação faunística existente na 

região de Candelária (Fauna-local de Pinheiros) ser similar àquela de São Pedro do Sul (Fauna-local 

de Xiniquá), poderiam indicar idades razoavelmente diferentes, sendo a segunda (incluindo o 

material de Prestosuchus descritos por HUENE, 1938a) mais jovem. 

 Cruickshank (1979) representa sob a forma de uma árvore filogenética, a ideia pretérita de 

Charig (1972) que defendia os Pseudosuchia como formas relacionadas aos crocodilianos devido à 

presença de uma articulação no tornozelo do tipo “crocodilo-normal” (FIGURA 28). 
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Figura 28 - Árvore filogenética retirada de Cruickshank (1979) que expressa a evolução dos arcossaurios com base em 

características do tornozelo. Os termos “crocodilo-normal” e “crocodilo-reverso” foram utilizados para descrever as duas 

condições contrastantes existentes na evolução dos tecodôncios. Modificado de Cruickshank (1979). 

 

 Dawley et al. (1979) descreveram o primeiro registro de um rauissuquídeo para a América do 

Norte, o Heptasuchus clarki do Triássico Superior (Formação Popo Agie, Grupo Chugwater – E.U.A. 

- do Wyoming). Consideraram que a família Rauisuchidae (pertencente à ordem Pseudosuchia) seria 

composta pelos gêneros Ticinosuchus, Stagonosuchus, “Mandasuchus”, Luperosuchus, Rauisuchus, 

Prestosuchus e Saurosuchus.  

  

 

4.3. O princípio da inclusão de Poposaurus (Família Poposauridae) no contexto 

dos “rauissúquios”. 

 

 Generalisticamente, observa-se desde a primeira vez que se cunhou o termo Rauisuchidae 

Huene, 1942 - ex Rauisuchinae - uma inclinação em classificar todo tecodôncio terrestre, de grande 

porte, carnívoro, quadrúpede, com crânio alto e estreito, encontrado em sedimentos do Triássico 

Médio ou Superior de qualquer localidade do mundo, dentro da família Rauisuchidae (e.g. 
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Saurosuchus galilei REIG 1959; Fenhosuchus cristatus YOUNG 1964
22

; Ticinosuchus ferox KREBS 

1965; Luperosuchus fractus ROMER 1971a; Heptasuchus clarki DAWLEY et al., 1979) ou 

Prestosuchidae (e.g. “Mandasuchus” CHARIG 1956; Saurosuchus galilei REIG 1961). 

 Seguindo em parte esta tendência, Bonaparte (1981), ao repetir o mesmo esquema 

classificatório de Bonaparte (1975b), classificou o novo táxon Fasolasuchus tenax, da Formação Los 

Colorados (Neonoriano da Argentina) como um Rauisuchidae (subordem Proterosuchia)
23

. Esta 

família seria composta por formas do Triássico Inferior (e.g. Fenhosuchus), Triássico Médio (e.g. 

Teratosuchus, Prestosuchus, Luperosuchus, Ticinoschus, Stagonosuchus, exemplar de Kupferzell e 

Warwick
24

) e do Triássico Superior (e.g. Fasalosuchus, Poposaurus, ? Heptasuchus, Saurosuchus e 

Rauisuchus).  Contudo, não parece claro a distinção entre a família Rauisuchidae e a infraordem 

Rauisuchia nesse trabalho, pois ele utilisou ambos os termos variavelmente ao longo do texto para se 

referir ao mesmo conjunto de espécies. 

Bonaparte (1981) comentou, em relação à Fenhosuchus, que esta espécie chinesa é altamente 

problemática devido ao seu precário estado de preservação, o que dificulta uma diagnose segura 

dentro do universo da família Rauisuchidae, argumentando que os osteodermos deste espécime 

seriam distintos dos figurados para a citada família.  

Já o espécime Poposaurus gracilis Mehl 1915 (família Poposauridae NOPCSA, 1923), foi 

classificado como um Rauisuchidae
25

, de modo inédito, por Bonaparte (1981), baseado na 

                                                 
22 Young (1964) ao descrever o espécime Fenhosuchus cristatus, da China, colocou-o, duvidosamente, como 

integrante da família Rauisuchidae.   

 
23

  Bonaparte (1975b, 1981) considerava que a subordem Proterosuchia seria o estoque basal da ordem 

monofilética de Thecodontia do qual divergiram as demais subordens Pseudosuchia, Aetosauria, Phytosauria e 

Sphenosuchia. Bonaparte (1981:94) ao considerar que Pseudosuchia (grupo que teria originado Saurischia e Ornithischia) 

poderia fazer um grupo monofilético com Crocodilia, sendo este grupo denominado Suchia (táxon preteritamente 

proposto por KREBS, 1974), não chegou a relacionar os rauissúquios com estas subordens. Em suma, Bonaparte (1975b, 

1981) manteve a interpretação de que sua infraordem Rauisuchia seria um grupo descendente de Proterosuchia, e 

dividiria-se em duas famílias: a Erythrosuchidae e Rauisuchidae, sendo que a primeira teria dado origem à segunda. 

 
24  O exemplar de Kupferzell foi citado ineditamente por Wild (1978a) como um “räuberischer Thecodontier” 

(tecodôncio predador). O mesmo autor referiu-se posteriormente a este material como um “rauissuquídeo semelhante à 

Ticinosuchus” (1980a) e como o Kupferzeller Rauisuchier (1980b). Este material, que foi também figurado como um 

“tecodôncio rauissuquídeo” por Galton (1985), é o atual Batrachotomus kupferzellensis Gower 1999. Já o exemplar de 

Warwick foi formalmente identificado nomenclaturalmente como Bromsgroveia walkeri Galton 1985. 

 
25 Bonaparte (1981) ao colocar Poposaurus gracilis na família Rauisuchidae, tentou  invalidar Poposauridae Nopcsa, 

1928 (que tinha como síntese tipológica Poposaurus). Não se sabe o motivo de Bonaparte não ter incluído a família 

Poposauridae em sua infraordem Rauisuchia ou utilizar apenas Poposauridae em vez de Rauisuchidae, já que o primeiro 

nome tem prioridade sobre o segundo. Isto possivelmente se deve ao uso indiscriminado, no texto, que Bonaparte (1981) 

fez dos termos Rauisuchidae e Rauisuchia como referência ao mesmo conjunto de espécies. O holótipo de Poposaurus está 

catalogado como CFMNH UR 357 e constitui-se de duas vértebras dorsais, uma vértebra caudal, o ílio esquerdo, a porção 

proximal do fêmur esquerdo, o fêmur direito e a porção distal do ísquio (esta que era considerada originalmente por Mehl 
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semelhança do ílio e do púbis deste com os de Saurosuchus. A espécie Poposaurus gracilis já havia 

sido considerada um dinossaurio (COLBERT, 1961), e reconhecida por Galton (1977) como um 

pseudossúquio. Além disso, comentou que Heptasuchus clarki Dawley et al. (1979) poderia ser 

sinonimizado com Poposaurus, ambos da  Formação Popo Agie de  Wyoming (E.U.A). 

 O trabalho de Bonaparte (1981) também mostrou-se pioneiro na asserção do táxon 

Teratosaurus suevicus Meyer, 1861 como um possível rauissuquídeo, visto que, até esse momento 

histórico, a referida espécie era relacionada aos dinossaurios, entretanto ele não expôs maiores 

detalhes pela escolha desta orientação. 

  Já em 1982a, Bonaparte ao efetuar um trabalho específico sobre a classificação de 

Thecodontia (FIGURA 29), manteve sua proposta prévia (e.g. BONAPARTE, 1975b, 1981) que 

reconhecia a infraordem Rauisuchia como constituída pelas famílias Erythrosuchidae e Rauisuchidae.  

 

Bonaparte (1982a) 
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Figura 29 - Proposta classificatória de Bonaparte (1982a) no qual manteve suas propostas anteriores (e.g. BONAPARTE 

1975b, 1981) que reconhecia a infraordem Rauisuchia (subordem Proterosuchia) como sendo composta pelas famílias 

Erythrosuchidae e Rauisuchidae.  

 

 

Chatterjee (1982), seguindo trabalhos que de alguma maneira apresentaram uma tendência em 

classificar os arcossaurios com base nas características da articulação do tornozelo (e.g. WALKER, 

                                                                                                                                                                    
como o púbis). 
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1964; KREBS, 1963, 1974; CHARIG, 1972; CRUICKSHANK, 1979; BONAPARTE, 1971b
26

), propõe para 

os arcossaurios quatro tipos básicos de articulação do tornozelo (FIGURA 30). 

(1) articulação mesotarsal primitiva (MP): é a mais primitiva, exemplificada por 

Proterosuchus e rincossaurios, no qual o astrágalo e o calcâneo estão firmemente articulados entre si 

e o movimento de “dobradiça” ocorre transversalmente, entre as fileiras de elementos proximais e 

distais do tarso. Este tipo de articulação ocorre em formas que exibem uma postura planígrada 

(“sprawling”). 

(2) articulação “crocodilo-normal” (CN): é típica dos crocodilianos, mas é encontrada 

também em outros arcossaurios incluindo os rauissuquídeos, estagonolepidídeos, parassúquios, 

esfenossuquídeos, Gracilisuchus e em popossaurídeos. O astrágalo possui um pino (“peg”) que se 

articula dentro de uma embocadura (“socket”) do calcâneo. Este tipo de articulação é flexível, 

permitindo um grande grau de rotação entre astrágalo e calcâneo. A modificação da articulação 

mesotarsal primitiva (MP) para a articulação “crocodilo-normal” (CN) está associada a uma 

modificação da postura planígrada para a condição mesógrada. 

(3) articulação “crocodilo-reversa” (CR): o tipo de movimento no tornozelo é equivalente ao 

do tipo CN, contudo difere pelo posicionamento do pino, que agora, está no calcâneo, e a 

embocadura no astrágalo. Bonaparte (1971b) foi o primeiro a reconhecer este tipo de articulação nos 

ornitossuquídeos. Cruickshank (1979) sugeriu que este tipo de articulação estaria presente em 

Chanaresuchus (Proterochampsidae), contudo Chatterjee (1982) colocou em dúvida essa hipótese, ao 

argumentar que nada poderia ser afirmado nesse sentido devido o estado fragmentário desta 

articulação neste táxon. 

Segundo Chatterjee (1982) este tipo de articulação também está associado à condição 

mesógrada, mas difere funcionalmente da articulação CN, por ser um mecanismo que proporciona 

mais estabilidade, além de ser mais adaptado para suportar o peso do corpo. 

 Os táxons que possuem articulações móveis entre o astrágalo e calcâneo (seja Crocodilo-

Normal ou Crocodilo-Reversa) são agrupados sob a denominação Crurotarsi. 

 (4) articulação mesotarsal avançada (MA): esta é funcionalmente similar à articulação 

mesotarsal primitiva (MP), em que o movimento em “dobradiça” ocorre entre a fileira proximal e a 

distal do tarso. No entanto, o astrágalo é alongado médio-lateralmente, com um processo dorsal 

ascendente que se articula firmemente com a tíbia, enquanto o calcâneo é reduzido, além disso, o 

                                                 
26  Bonaparte (1971b) foi o primeiro a reconhecer dois tipos distintos de junções astrágalo-calcanear no grupo dos 

tecodôncios, tomando como base as posições relativas da embocadora (do inglês “socket”) e pino (do inglês “peg”). 
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forame perfuratório é ausente. Esta articulação é encontrada em todos os dinossaurios, sendo um 

padrão para os arcossaurios bípedes. 

                                                     

 

 

Figura 30 - Esquema evolutivo dos arcossaurios, baseado na evolução do tornozelo e suas implicações nos padrões 

posturais retirado de Mastrantonio, 2010 (apud CHATTERJEE, 1982). Legendas: MP, articulação mesotarsal primitiva (e.g. 

Proterosuchus); CN, articulação “crocodilo-normal” (e.g. popossaurídeos); CR, articulação “crocodilo-reversa” (e.g. 

Riojasuchus); MA, articulação mesotarsal avançada (dinossaurios); MA-R, articulação mesotarsal avançada reversa 

(Allosaurus); MA-N, articulação mesotarsal avançada normal (e.g. Albertosaurus). À direita estão as posturas associadas 

com a estrutura do tornozelo correspondente. Abreviaturas: as, astrágalo; ca , calcâneo; T , tíbia; F , fíbula.  

 

 Chatterjee (1982) propôs duas hipóteses na evolução da articulação (MA). A primeira delas 

aceitava que este tipo de articulação poderia ter evoluído diretamente a partir do tipo MP. Já a 

segunda proposta defendia que a sua origem remontaria uma articulação crurotarsiana (seja ela CN 

ou CR), tendo em vista a presença de vestígios do “pino” e da “embocadura” em algumas formas de 

arcossaurios mais derivados. Nesse sentido foram distinguidos dois subtipos a partir da articulação 
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MA: o primeiro tipo denominado articulação mesotarsal avançada reversa (MA-R) é representado 

por Lagosuchus (CHATTERJEE, 1982), saurópodes e carnossaurios (CRUICKSHANK, 1979), no qual o 

calcâneo apresenta um pino rudimentar fixo a uma embocadura do astrágalo. Por fim, o segundo tipo 

conhecido como articulação mesotarsal avançada normal (MA-N) foi observado em coelurossaurios, 

ornitísquios e prossaurópodes (CRUICKSHANK, 1979). 

 Outrossim, Chatterjee (1982) ao representar as relações dos táxons internos de arcossaurios 

(FIGURA 31) reconheceu a infraordem Rauisuchia como sendo representada pelas famílias 

Rauisuchidae e Poposauridae.  Entretanto ele não fez referência à Bonaparte, que já tinha proposto a 

subordem Rauisuchia (e.g. BONAPARTE, 1975b, 1981, 1982a) nem a sua hipótese precedente que 

qualificava Poposaurus como um Rauisuchia (BONAPARTE, 1981). 

 

 
 

 Figura 31 - Estratodendrograma modificado de Chatterjee (1982). Semelhante ao modelo de Bonaparte (1981), que havia 

reconhecido Poposaurus como um Rauisuchia, Chatterjee (1982) interpretou a família Poposauridae, junto aos 

Rauisuchidae, como representantes da infraordem Rauisuchia. Modificado de Chatterjee, 1982. 

 

      Já Bonaparte (1984) efetuou alguns ajustes em sua proposta de 1982a. Neste esquema 

classificatório é possível observar que ele tentou explicitar a natureza ancestral de Proterosuchia, ao 

colocá-la como uma subordem restrita à família Proterosuchidae (FIGURA 32). Além disso, propôs 

que as infraordens Rauisuchia e Proterochampsia deveriam pertencer à subordem Erythrosuchia, 
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sendo esta caracterizada por formas quadrúpedes e plantígradas, possuidoras de um tarso crurotarsal, 

sem tendência ao bipedalismo. 

Na concepção de Bonaparte (1984), a família Rauisuchidae compunha-se dos gêneros 

Fenhosuchus, Ticinosuchus, Stagonosuchus, Luperosuchus, Prestosuchus, Rauisuchus, Saurosuchus, 

Heptasuchus, Fasolasuchus, “Mandasuchus”, Poposaurus e, possivelmente, Teratosaurus.  Além 

disso, considerou que a interpretação oferecida por Charig (1982) seria apenas um dos diferentes 

caminhos desenvolvidos pelos arcossaurios no alcance de uma postura verticalizada dos membros 

pélvicos. Nesse sentido, Bonaparte sugeriu que o aprimoramento locomotor nos rauissuquídeos foi 

estabelecido por meio de ao menos dois diferentes caminhos em Thecodontia: 

 (1) Retenção de uma posição vertical do ílio: isto teria resultado numa posição lateral do 

acetábulo (e.g. Euparkeriidae, Ornithosuchidae, Lagosuchidae, e Saurischia e Ornithischia), 

acompanhado de uma especialização do fêmur proporcionando uma mudança de postura plantígrada 

para digitígrada, que por sua vez, foi acompanhada de importantes mudanças no tornozelo. 

 (2) Desenvolvimento de um ílio lateralmente inclinado com um acetábulo orientado 

ventralmente: Este padrão é o que se verificou em Rauisuchidae, no qual há retenção de um tarso 

crurotarsal associado a uma postura plantígrada. 

 

Bonaparte (1984) 

 

 

ORDEM 

THECODONTIA 

 

SUBORDEM 

Proterosuchia 

 

 

 

FAMÍLIA          Proterosuchidae 

 

SUBORDEM 

Erytrosuchia 

 

infraordem Rauisuchia 

FAMÍLIA          Erytrosuchidae 

      “           Rauisuchidae 

 

 infraordem Proterochampsia 

FAMÍLIA          Cerritosauridae 

      “                 Proterochampsidae 

 

Figura 32 - Proposta de Bonaparte (1984) o qual fez alterações sugeridas preteritamente por ele no trabalho de 1982a. 

Acreditava que a família Rauisuchidae derivava de Erythrosuchidae, baseado no que é sugerido por Romer (1972). A 

família Rauisuchidae compunha-se dos gêneros Fenhosuchus, Ticinosuchus, Stagonosuchus, Luperosuchus, Prestosuchus, 

Rauisuchus, Saurosuchus, Heptasuchus, Fasolasuchus, Poposaurus, possivelmente Teratosaurus e “Mandasuchus”. 

 

 

5. OS RAUISSÚQUIOS NO CONTEXTO CLADÍSTICO. 

A primeira proposta consonante com os termos da sistemática filogenética (cladismo) foi a 

análise sobre a ancestralidade arcossauriana de Benton (1985) (FIGURA 33), o qual assegurou a 
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monofilia do clado que ele nomeou de Neodiapsida (referente a todos os répteis diápsidos, salvo 

Petrolacosaurus) constituído por lepidosauromorpha e archosauromorpha (Archosauria + 

Rynchosauria + Prolacertiformes). Apesar de não ter relatado a situação dos “rauissúquios”, percebe-

se que Benton, assim como Gauthier em sua tese sobre a filogenia de diápsidos de 1984, ajudaram a 

inaugurar a ideia de se adotar um sentido mais amplo para Archosauria (incluindo os 

proterossúquios) e um mais restrito (que abrange somente o ancestral mais recente de crocodilianos e 

aves)
27

. Isto evidencia-se ao observarmos sua postura na interpretação do clado Archosauria - 

constituído por “tecodôncios”, crocodilianos e dinossaurios – e ao seu clado menos inclusivo que ele 

nomeou como Neoarchosauria comportando as duas linhagens com representantes atuais: os Suchia 

(Pseudosuchia + Crocodilia) e os Dinossauromorpha (ornitossuquídeos, dinossaurios e aves). 

 

Figura 33 - Primeira proposta filogenética elucidando as relações entre os arcossaurios basais. Retirado de Benton (1985).  

                                                 
27 Esta postura levou diversos autores a tratarem sob o mesmo nome dois agrupamentos: “arcossaurios ancestrais” 

(early archosaurs) e os “arcossaurios estritos” (crown-group archosaurs/later archosaurs), ou Archosauria sensu lato e 

Archosauria sensu stricto. 
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Contudo, os “rauissúquios” aparecem dentro de um contexto filogenético, pela primeira vez, 

no trabalho de Gauthier & Padian (1985) (FIGURA 34), já que Benton (1985) não os incluira em sua 

análise. Gauthier & Padian (1985) aplicaram uma definição por base-nodal para Archosauria 

(“including crocodiles, birds, and all fossil taxa that share their most recent common ancestor”), e - 

semelhante ao que foi proposto por Benton (1985) para o seu clado Neoarchosauria - discerniram 

duas grandes linhagens dentro de Archosauria. O clado pró-aviário denominado como Ornithosuchia 

constituiria o grupo-irmão do clado pró-crocodiliano que tem o nome Pseudosuchia
28

, sendo os 

rauissúquios interpretados como integrantes desta última linhagem. Contudo, apesar da aparente 

monofilia de Rauisuchia, os autores não esclareceram quais os padrões de distribuição do grupo-

interno, tampouco as espécies que estariam reunidas sob esta denominação, ficando subentendido que 

deveria ser similar a de Bonaparte (1981) e Krebs (1967), baseado no que está exposto na Tese de 

Doutorado de Gauthier (1984).  

        

 

Figura 34 - Primeiro tratamento dos “rauissúquios” nos rigores da sistemática filogenética. Neste cladograma há o 

reconhecimento, dentro de Archosauria, de duas linhagens com representantes atuais. Estas duas linhagens tiveram os 

nomes reaproveitados de Zittel (1887-90:644) e Huene (1908) e definidos por base ramal sendo denominados, 

respectivamente,  Pseudosuchia (clado pró-crocodiliano) e Ornithosuchia (clado pró-aviário). Retirado de Gauthier & 

Padian (1985). 

 

                                                 
28

 Gauthier & Padian (1985:189) transferiram Pseudosuchia Zittel (1887-90:644), de modo inédito para a filosofia 

cladista, definindo-o por base ramal como  “crocodiles and all archosaurs closer to crocodiles than to birds”. 
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 Chatterjee (1985), em um trabalho de cunho descritivo, publicou a espécie Postosuchus 

kirkpatricki (Grupo Dockum – Estados Unidos - Triássico Superior), interpretada como um 

Pseudosuchia, por possuir um tornozelo com articulação do tipo “crocodilo-normal”. Este táxon foi 

baseado num material composto por 12 indivíduos, no qual dois que apresentavam um esqueleto 

parcialmente completo [TTU-P 9000 (holótipo) e TTU-P 9002] eram maiores (4-6 metros). Os 

demais (TTU-P 9003-9011 e TTU-P 9001) foram considerados como formas juvenis portadoras de 

apenas material pós-craniano. O táxon Postosuchus foi definido como um predador de médio porte, e 

classificado como um Poposauridae (uma família estreitamente ligada à Rauisuchidae).  

Apesar de não ter efetuado um tratamento cladístico, Chatterjee (1985) considerou, 

igualmente ao que é apresentado em outros trabalhos (e.g. BONAPARTE, 1981; CHATTERJEE, 1982; 

BENTON, 1984, 1986a), que tanto a família Poposauridae [e.g. Postosuchus, Poposaurus, 

Teratosaurus, Arizonasaurus e o arcossaurio de Warwick (= Bromsgroveia walkeri GALTON, 1985)] 

(FIGURA 35) como Rauisuchidae (e.g. Rauisuchus tiradentes, Prestosuchus chiniquensis, 

Procerosuchus celer, “Mandasuchus” tanyauchen, Stagonosuchus nyassicus, Luperosuchus fractus, 

Saurosuchus galilei, Fasolasuchus tenax, Heptasuchus clarki e Ticinosuchus ferox), constituiriam a 

infraordem Rauisuchia (ANEXO 2 deste volume, Quadro 2), sendo os popossaurídeos  as formas 

mais avançadas dentro desta infraordem.  

                              
Figura 35 - Árvore filogenética de Poposauridae sugerida por Chatterjee (1985). 
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Chatterjee (1985) argumentou que esta similaridade de Postosuchus com os componentes da família 

Rauisuchidae era assegurada pela presença de uma fenestra subnarial e outra pré-orbital, dentes 

serrilhados, placas interdentais e um pós-crânio nitidamente similar. Entretanto o ílio de Postosuchus 

- vertical com o acetábulo dotado de uma pequena perfuração – e o púbis, com uma expansão distal 

em forma de gancho (observado em vista lateral), são diferentes dos apresentados pelos 

rauissuquídeos. Estas distinções poderiam ser reflexo de diferentes padrões posturais, nesse sentido 

Chatterjee (1985) concluiu que Postosuchus não deveria ser acomodado na família Rauisuchidae que 

era formada por seres eminentemente quadrúpedes e robustos. 

 Além disso, Chatterjee (1985) compreendeu que a família Tyrannosauridae (dinossaurios 

carnossaurios) teria evoluído a partir de Poposauridae (bípedes facultativos), baseado nas 

semelhanças de crânio, pélvis e tornozelo.  

 Galton (1985), tal como Bonaparte (1981) e Chatterjee (1985), ratificou a interpretação de 

Teratosaurus suevicus Meyer 1861 (do Stubensandstein, Eonoriano, Alemanha) como um Rauisuchia 

(ANEXO 1 deste volume). Além disso, identificou um ílio
29

 coletado no mesmo estrato que o 

holótipo do gênero Teratosaurus (BMNH R38646), como um material também atribuído a esta 

espécie.  Galton (1985) determinou que Teratosaurus suevicus seria um rauissúquio (por apresentar 

um processo supra-acetabular) e integrante da família Poposauridae, por ter um ílio verticalizado 

(logo com um acetábulo direcionado lateralmente). Além disso, ele descreveu Bromsgroveia walkeri 

(da Formação “Bromsgrove Sandstone”, em Warwick, Inglaterra), que foi igualmente interpretado 

como um Rauisuchia, entretanto classificado como um Rauisuchidae por apresentar um ílio 

horizontalizado e, por consequência, portador de um acetábulo ventro-lateralmente direcionado.  

 Gauthier (1986) em um trabalho ampliado de Gauthier & Padian (1985) no qual realizou uma 

análise cladística dos diápsidos, reconheceu a similaridade apontada por Chatterjee (1985) entre 

Poposaurus e carnossaurios, no entanto considerou que estas semelhanças deveriam ser resultado de 

convergência. Além disso, assim como a proposta anterior de Gauthier & Padian (1985), concluiu 

que o grupo Rauisuchia (de conteúdo não determinado) constituiria um grupo monofilético com o 

clado Crocodylomorpha suportado por cinco caracteres (ANEXO 2 deste volume, Quadro 3). 

 Benton (1986a) ao reanalisar o espécime Teratosaurus suevicus Meyer 1861, assegurou que o 

holótipo deste material, que se baseia em um maxilar direito com dentes (BMNH R38646), é 

                                                 
29  Este ílio que tinha sido diagnosticado originalmente como Phytosaurus kapffi Meyer 1861. 

 



 

 

 

  

59 DESCRIÇÃO OSTEOLÓGICA E ANÁLISE FILOGENÉTICA DE UM NOVO MATERIAL DE RAUISUCHIA (ARCHOSAURIA, CRUROTARSI) DA FORMAÇÃO SANTA 

MARIA, TRIÁSSICO MÉDIO SUL-RIO-GRANDENSE, BRASIL. 

                                                                                                                                                                                         Tiago Raugust  
 

seguramente um rauissúquio e que somente os demais fragmentos ósseos de pós-crânio, 

historicamente
30

 referentes à Teratosaurus, podem ser de dinossaurios prosaurópodes, sendo esta 

postura semelhante à de Bonaparte (1981), Chatterje (1985) e Galton (1985). Além disso, Benton 

(1986a) argumentou que os Pseudosuchia (logo, também os Rauisuchia) não teriam nenhuma relação 

filogenética com dinossaurios. 

 Chatterjee & Majumdar (1987) descreveram um novo gênero Tikisuchus romeri, sendo 

considerado o primeiro rauissúquio documentado na Ásia (Formação Tiki, Índia). Estes autores 

reconheceram, com base nos estudos de Chatterjee (1985), duas famílias distintas dentro de 

Rauisuchia: por um lado estariam os gráceis e bípedes Poposauridae, e por outro lado os quadrúpedes 

e robustos Rauisuchidae. O exemplar Tikisuchus foi enquadrado como um representante 

Rauisuchidae, junto aos gêneros Saurosuchus, Ticinosuchus, Fasolasuchus, Stagonosuchus, 

Luperosuchus, Rauisuchus, Prestosuchus e Heptasuchus. 

 Benton & Clark (1988), em outra análise acerca dos arcossaurios, utilizando Youngina, 

Hyperodapedon, Trilophosaurus e Prolacerta como grupos externos, referiu-se aos Proterosuchidae, 

Erythrosuchida, Proterochampsidae, Euparkeria e Doswellia como arcossaurios primitivos (basais) 

fora do grupo de arcossaurios coronais (clado E) ao qual se relacionam as linhagens das aves e dos 

crocodilos (FIGURA 36).   

 

                                                 
30  Após a publicação do holótipo de Teratosaurus suevicus Meyer 1861, diversos fragmentos pós-cranianos e 

alguns dentes encontrados em rochas do Triássico Médio e Superior da Alemanha foram identificados como Teratosaurus 

(e.g., HUENE, 1908, 1915, 1932). Autores subsequentes (e.g., COLBERT, 1964; WALKER, 1964; CHARIG et al., 1965) 

interpretaram aqueles fragmentos ósseos referidos a Teratosaurus como similares aos dos dinossaurios prosaurópodes, 

classificando a família Teratosauridae (baseada em Teratosaurus) em Prosauropoda ou “Saurischia incertae 

sedis”(CHARIG et al.,1965). Pouco depois Colbert (1970:26) chegou a erigir a infraordem Teratosauria, composta pelos 

gêneros Ammosaurus, Palaeosauriscus e Teratosaurus, defendendo afinidades dinossauriformianas.  
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Figura 36 - Proposta filogenética de arcossaurios basais e detalhamento das relações do clado pró-crocodiliano 

(Crocodylotarsi) de Benton & Clark (1988).  As letras A, B, C, D, E, e G não tiveram originalmente denominações 

específicas no cladograma, contudo os autores deixam claro no texto que há uma divisão entre arcossaurios basais e 

arcossaurios coronais (clado E). As formas historicamente reconhecidas como rauissuquianas apareceram como um 

grupamento parafilético representada pelos táxons terminais Rauisuchidae e Postosuchus (um Poposauridae), não 

havendo, utilização do nome Rauisuchia. Modificado de Benton & Clark (1988). 

 

 Benton & Clark (1988) mantiveram o nome Ornithosuchia em referência ao clado pró-aviário, 

que contrapunha-se ao pró-crocodiliano, ao qual propuseram, baseados em caracteres anatômicos do 

pes, o nome de  Crocodylotarsi (= Pseudosuchia sensu lato, GAUTHIER & PADIAN, 1985; GAUTHIER, 

1986)  que incluia Phytosauridae (=Parasuchia), Gracilisuchus, Crocodylomorpha, Pseudosuchia e 

Poposauridae. O clado Pseudosuchia ficou restringido a duas famílias
31

: os Stagonolepididae 

(aetossaurios) e os Rauisuchidae.  

Em relação às formas rauissuquianas, Benton & Clark (1988) reconheceram um grupamento 

parafilético constituído por dois táxons terminais distintos: Rauisuchidae (representado por 

Ticinosuchus e Saurosuchus) incluídos na linhagem dos pseudossúquios, e Poposauridae 

(representados por Postosuchus) que figurou como grupo-irmão de Crocodylomorpha (ANEXO 2 

                                                 
31

  Esta escolha de um sentido mais restritivo para Pseudosuchia, segundo Benton & Clark (1988), tinha a intenção 

de manter semelhança ao sentido original de Zittel (1887-90) em que o grupamento foi proposto para a inclusão de 

apenas alguns aetossaurios, e não para toda uma linhagem pró-crocodiliana (sensu GAUTHIER & PADIAN, 1985; 

GAUTHIER, 1986).  
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deste volume, Quadro 4). 

 Murry & Long (1989), ao contrário da visão tradicional (e.g. CHATTERJEE, 1985; GALTON, 

1985; BENTON & CLARK, 1988), avaliaram que Postosuchus seria um rauissuquídeo. Além disso, 

denominaram preliminarmente como Chatterjeea elegans o material que tinha sido considerado 

originalmente como juvenil (TTU-P 9001, 9003-9011) de Postosuchus por Chatterjee (1985), 

incluindo Chatterjeea em Poposauridae. Entretanto os autores não exemplificaram nenhum 

tratamento filogenético para tais atitudes.   

 Sennikov (1990) publicou diversos táxons atribuídos a Rauisuchia encontrados no oeste da 

Rússia. Entre estes, um novo gênero denominado Tsylmosuchus, com três espécies, além de ter 

descrito material adicional de Vytshegosuahus zheshartensis e Dongusuahus efremovi que já estavam 

descritos em 1988 pelo mesmo autor. Sennikov defendeu dois grupos dentro da linhagem dos 

rauissúquios: um grupo seria constituído por formas mais robustas com acetábulo bem dirigido 

ventralmente (e.g. Prestosuchus, Saurosuchus e Stagonosuchus) enquanto o outro (mais derivado), 

que daria origem aos popossaurídeos, seriam formas de pescoço mais alongado, gráceis e portadoras 

de um acetábulo dirigido mais lateralmente do que ventralmente (e.g. Tsylmosuchus, Jaikosuchus, 

Vytshegdosuchus, Dongusuchus, Energosuchus e “Mandasuchus”). 

 Sereno & Arcucci (1990), ao revisarem trabalhos sobre as relações dos arcossaurios 

propuseram algumas mudanças nomenclaturais com base no cladograma que eles obtiveram 

(FIGURA 37). Pela primeira vez, os ornitossúquios, foram retirados da linhagem pró-aviária, 

passando a ser incluídos na pró-crocodiliana. Deste modo, o nome Ornithosuchia, que se baseava no 

gênero Ornithosuchus, perdeu a utilidade, e com isso eles utilizaram apenas a denominação 

Ornithodira proposta anteriormente por Gauthier (1986). Há ainda, a criação do nome Crurotarsi para 

a tricotomia de Ornithosuchidae, Parasuchia e Suchia, já que Crocodylotarsi (sensu BENTON & 

CLARK, 1988) contrapunha-se aos Ornitosuchia
32

.  

 

                                                 
32  Sereno & Arcucci (1990) consideraram que o clado o clado Ornithodira seria constituído por formas com o tarso 

do tipo mesotarsal-avançado. Já o clado Crurotarsi seria formado por táxons com articulação do tornozelo do tipo 

crocodilo-reversa (e.g., ornitossúquios) e crocodilo-normal (e.g., Parasuchia e Suchia), contudo existiria a possibilidade 

de que Parasuchia e Suchia não constituíssem um grupamento monofilético. 
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Figura 37 - Proposta filogenética de Sereno & Arcucci (1990) na qual os ornitossúquios foram retirados da linhagem pró-

aviária e incluídos na linhagem pró-crocodiliana. Houve também a criação do nome Crurotarsi em oposição ao clado 

Ornithodira e o posicionamento, pela primeira vez, de Proterochampsidae como grupo-irmão de Archosauria (na exclusão 

de Euparkeria). O clado Suchia foi utilizado no mesmo sentido atribuído por Benton & Clark (1988) na inclusão das 

espécies rauissuquianas. Modificado de Sereno & Arcucci (1990). 

 

 Mais tarde, Sereno (1991) ao eliminar a politomia do clado Crurotarsi (sensu SERENO & 

ARCUCCI, 1990) identificou que o clado Suchia (definido como o clado que inclui Gracilisuchus 

stipanicicorum, Aetosauria, Rauisuchia, Poposauridae, Crocodylomorpha e todos os descendentes do 

seu antecessor comum) seria definido por apenas uma sinapomorfia craniana previamente erigida por 

Benton & Clark (1988): barra temporal (constituída pelo pós-orbital e esquamosal) curta crânio-

caudalmente, resultando em um formato subtriangular da fenestra ventro-temporal.  Baseado nisto, 

Sereno (1991) retirou de Suchia (e, por conseguinte de Rauisuchia sensu CHATTERJEE, 1985) o 

espécime UFRGS-PV-0156-T identificado por Barberena (1978) como Prestosuchus chiniquensis, já 

que este não apresentaria esta sinapomorfia (FIGURA 38), apesar de reconhecer que tanto 

Prestosuchus como o clado Suchia poderiam ser relacionados com base em caracteres do esqueleto 

pós-craniano.  

Concorda-se com a opinião de Mastrantonio (2010) que avaliou como problemática esta 

orientação de Sereno (1991) na retirada de Prestosuchus de sua análise, tendo em vista que ele se 

baseou apenas no material UFRGS-PV-0156-T. Além disso, Mastrantonio (2010) observou que 

Sereno (1991) ao não ilustrar a região temporal de qualquer rauissuquideo (sensu CHATTERJEE, 1985) 

para fins de comparação acabou obscurecendo ainda mais a sua justificativa na retirada de 
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Prestosuchus, já que tanto Heptasuchus como Saurosuchus [táxons que já tinham sido descritos à 

época do trabalho de Sereno (1991) e subentendidos como integrantes de seu clado Rauisuchia] 

possuem o formato da fenestra ventro-temporal semelhante ao apresentado por Prestosuchus 

chiniquensis (Barberena, 1978). 

 

 

Figura 38 – Na estampa A., diagrama filogenético mostrando a barra temporal encurtada e a fenestra ventro-temporal 

triangular de integrantes Suchia, na comparação com três “grupos-externos” próximos (retirado de SERENO, 1991). B., 

detalhe desta característica em Prestosuchus chiniquensis (desenho modificado de BARBERENA, 1978, Escala: 10cm), 

utilizada para excluí-lo de Rauisuchia. Legendas: A, angular; Ar, articular; D, dentário; F, frontal; J, jugal; L, lacrimal; 

M, maxilar; N, nasal; P, parietal; Pf, pós-frontal; Pmx, pré-maxilar; Po, pós-orbital; Prf, pré-frontal; Pro, proótico; Ps, 

paraesfenóide; Pt, pterigóide; Q, quadrado; Qj, quadrado-jugal; Sq, esquamosal; V, vômer. Modificado de Mastrantonio 

(2010). 
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 Azevedo (1991) efetuou uma redescrição, em sua tese de doutorado não publicada, do 

sincrânio de Prestosuchus chiniquensis (sensu Barberena, 1978) (UFRGS-PV-0156-T), além das 

vértebras cervicais e truncais deste material que não tinham sido originalmente descritas. 

 Parrish (1993) (FIGURA 39) em sua proposta filogenética concluiu que os ornitossuquídeos 

seriam um clado basal e grupo-irmão de parassúquios e súquios, utilizando então ambos os nomes: 

Crurotarsi e Crocodylotarsi, sendo o primeiro mais inclusivo para a linhagem pró-crocodiliana. 

  Por sua vez, as formas rauissuquianas apareceram como um grupamento polifilético, com as 

famílias Rauisuchidae [composta por Rauisuchus tiradentes Huene 1938a, Fasolasuchus, 

Lotosaurus
33

 , um material proveniente de Kupferzell (Alemanha)
34

] e Poposauridae (representada 

pelos táxons Poposaurus, Postosuchus, Teratosaurus e Bromsgroveia) reunidas junto a outros táxons 

sequenciais isolados sob a designação Rauisuchia. Já a família Prestosuchidae, mais basal e menos 

relacionada com as duas outras famílias rauissuquianas (um não Rauisuchia), poderia ser na opinião 

de Parrish (1993) um grupamento parafilético. Prestosuchidae tinha como constituintes Prestosuchus, 

Ticinoschus e Saurosuchus que eram unidos por uma única característica: osteodermas paramediais 

com processo articular anterior; contudo presente também em Rauisuchidae e alguns 

Crocodylomorpha (ANEXO 2 deste volume, Quadro 5). 

Parrish (1993) reuniu sob o nome Prestosuchus o crânio descrito por Barberena (1978) e o 

holótipo de Huene (1938a, 1942), codificando-os separadamente. Também argumentou que 

Prestosuchus loricatus seria o mesmo que Prestosuchus chiniquensis, e referiu que o material MCZ 

4167 também poderia ser tratado como tal. 

 Deve se considerar que a proposta de Parrish (1993) apresenta problemas. Juul (1994) indicou 

que muitas características listadas na tabela 1 (p. 288) de Parrish (1993) não condizem com os 

estados encontrados em sua matriz, na tabela 2 (p. 289), além de alguns erros nas definições dos 

                                                 

33  Zhang (1975) ao descrever a espécie Lotosaurus adentus– Formação Xinlingzhen (Anisiano), Província de 

Hunan (China) – percebeu semelhanças com Spinosuchus, Ctenosauriscus e “Hypselorhachis”. Parrish (1993) foi o 

primeiro pesquisador a interpretar Lotosaurus como um “rauissúquio”. Carroll (1988) reuniu estes gêneros (exceto 

Spinosuchus) sob a denominação Ctenosauriscidae Kuhn 1964. Em trabalhos mais recentes (e.g., Nesbitt, 2003, 2005) 

estes mesmos gêneros do trabalho de Carroll, também foram reconhecidos juntamente com Bromsgroveia walkeri e 

Arizonasaurus babbitti como ctenosaurídeos, que segundo Nesbitt (op.cit.) seria um táxon derivado dentro dos 

“rauissúquios” afim aos popossaurídeos. 

 
34  Este material, citado originalmente em Wild (1978a) e considerado por ele (1980a, 1980b, 1981) e Bonaparte 

(1981) como um “rauissúquio”, foi figurado como tal em Galton (1985). Parrish (1993) reconheceu-o como um possível 

Rauisuchus, contudo, devido o estado fragmentário do material de Kupferzell, Parrish hesitou em assegurar esta diagnose 

genérica. 
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caracteres (apontados por KISCHLAT, 1996) e a presença de vários clados com baixo suporte 

estatístico (segundo GOWER & WILKINSON, 1996). 

            

Figura 39 - Cladograma no qual há uma tentativa de conciliação entre os nomes Crurotarsi e Crocodylotarsi. Nesta 

representação, o posicionamento do nome Archosauria não confere com o que está descrito no trabalho, devendo ser 

colocado um nó acima, antes do bifurcamento representado por Crurotarsi. Retirado de Parrish (1993). 

 

 Juul (1994), ao reanalisar todas as características documentadas em diversos trabalhos que 

tratavam de dar relações entre arcossaurios (e.g. GAUTHIER, 1986; GAUTHIER et al., 1988b; BENTON 

& CLARK, 1988; BENTON 1990; SERENO, 1991 e PARRISH, 1993) e dinossaurios basais (NOVAS, 1992; 

SERENO & NOVAS, 1992), utilizou Youngina, Prolacerta e Rhynchosauria como grupos-externos de 

Archosauria (sensu lato) (FIGURA 40). 

 Juul (1994) ao concluir, assim como outros autores (e.g. SERENO & ARCUCCI, 1990; SERENO, 

1991; PARRISH, 1993), que os ornitossuquídeos estariam relacionados à linhagem crocodiliana, 

avaliou que este táxon estaria bem acima na árvore, próximo dos crocodilomorfos. Nesse sentido, 
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seguiu então o raciocínio nomenclatural de Sereno & Arcucci (1990) na denominação do clado pró-

crocodilano de Crurotarsi que, mesmo mostrando-se bem suportado por sete sinapomorfias, resultou 

em uma tricotomia. 

 Um dos ramos desta tricotomia é figurado pelo clado constituído por Prestosuchidae e 

Stagonolepididae, unido por duas características (ANEXO 2 deste volume, Quadro 6), que é  similar 

ao grupo monofilético Pseudosuchia de Benton & Clark (1988). Um segundo clado, interposto entre 

as formas pseudossuquianas e o clado dos dromeossúquios, era representado por Parasuchia. E o 

terceiro clado que compunha esta tricotomia foi denominado de Dromaeosuchia, e proposto por Juul 

(1994:23) originalmente como “the last common ancestor of Crocodylomorpha and Ornithosuchidae 

and all of its descendants”, no qual incluía Postosuchus junto à Gracilicuchus, em monofilia baseada 

no caráter “fenestra ventro-temporal triangular e reduzida em tamanho”.  

 Apesar de Juul (1994) criticar o estudo de Parrish (1993), ambos corroboraram a hipótese de 

Benton & Clark (1988) no consentimento das formas rauissuquianas como um grupamento não-

monofilético. Além disso, Juul (1994) não esclareceu o conteúdo de Prestosuchidae nem discutiu o 

destino dado a Rauisuchidae (ANEXO 2 deste volume, Quadro 6). 

   

Figura 40 - Proposta filogenética de Juul (1994), cujas formas rauissuquianas são representadas por Prestosuchidae e 

Postosuchus (um popossaurio). Não houve utilização de Rauisuchia, pois este nome representaria um grupo não-

monofilético. Retirado de Juul (1994). 
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 Long & Murry (1995), em uma longa revisão sobre os tetrápodes do Triássico Superior do 

sudoeste dos Estados Unidos, sugeriram a possibilidade de Postosuchus kirkpatricki Chatterjee 

(1985) ser baseado em três distintas espécies de Rauisuchia.  

 Eles nomearam aqueles pequenos elementos de pós-crânio originalmente atribuídos à 

Postosuchus kirkpatricki Chatterjee (1985) sob a designação formal de Chatterjeea elegans, 

colocando-o em uma nova família (Chatterjeeidae LONG & MURRY, 1995) de Rauisuchia. Long & 

Murry (1995) também nomearam um novo gênero de Poposauridae, Lythrosuchus langstoni, baseado 

num material fragmentário do Museu Memorial do Texas, o qual também tinha sido originalmente 

referido por Chatterjee (1985: fig.16a) à Postosuchus. Além disso, Long & Murry (1995) 

especularam que o crânio de Shuvosaurus inexpectatus, descrito por Chatterjee (1993) como um 

dinossaurio, talvez pertencesse ao material pós-craniano reconhecido por eles como Chatterjeea 

elegans.  

 Em sua classificação de Rauisuchia, Long & Murry (1995) subdividiram este grupo em 

Poposauridae (Poposaurus, Lythrosuchus langstoni, Bromsgroveia e ?Heptasuchus), Chatterjeeidae 

(Chatterjeea), Rauisuchidae sensu stricto (Rauisuchus, Postosuchus, Prestosuchus, Saurosuchus, 

Fasolasuchus, Stagonosuchus, Teratosaurus, Fenhosuchus? e o “Holbrook Quarry rauisuchian”)  e 

Rauisuchia incertae sedis (Ticinosuchus, “Mandasuchus”, Luperosuchus, Tikisuchus, 

Vyshegdosuchus, Dongusuchus, Jushatyria, Youngosuchus, Energosuchus, Tsylmosuchus, 

Jaikosuchus, Wangisuchus).  

 Contudo, Long & Murry (1995) propuseram que o táxon Rauisuchia poderia ser monofilético 

(contra BENTON & CLARK, 1988; PARRISH, 1987, 1993 e JUUL, 1994), mas consideraram que “não é 

inconcebível que Rauisuchia seja parafilético”. Sobre a relação entre popossaurídeos e 

rauissuquídeos, a distinção foi efetuada com base na extensão ventral ou lateral das costelas sacrais, 

associada à posição sub-horizontal ou subvertical do ílio. Além disso, consideraram que a família 

Chatterjeeidae seria provavelmente derivada de Poposauridae.  

Entretanto, deve-se ter cautela quanto qualquer especulação filogenética do trabalho de Long 

& Murry (1995), levando-se em conta a ausência de uma análise filogenética explícita, segundo 

comentários de Benton & Gower (1997) e Gower (1999). 

 Azevedo (1995 a, 1995), em dois estudos retirados de suas conclusões presentes em sua tese 

de doutorado (1991) concluiu que Prestosuchus chiniquensis Huene (1938a) seria o maior animal 

carnívoro-predador das faunas de Pinheiro e Xiniquá (ambas da Cenozona de Therapsida – agora 

conhecida como ZA Dinodontosaurus), sendo colocado como a espécie ocupante do topo de cadeia 
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alimentar da época, no sul-do Brasil. Além disso, Azevedo (1991, 1995a) questionou a proveniência 

do lectótipo de Rauisuchus tiradentes Huene 1938a (documentado em níveis sobrejacentes ao que foi 

encontrado Prestosuchus), ao argumentar que, embora seu tamanho correspondesse à metade do 

UFRGS-PV-0156-T (considerado como Prestosuchus chiniquensis), ainda seria uma forma grande 

demais para um carnívoro inserir-se num ambiente de condições áridas, portadora de uma respectiva 

fauna de pequeno tamanho, que caracterizavam a Fauna-local de Alemoa (atualmente denominada 

ZA Hyperodapedon). Além disto, ele observou que a localidade-tipo deste espécime não foi ainda 

identificada com certeza, pois a lente de areia citada por Huene (1942) não foi encontrada. Assim, 

esta poderia não ser correlacionável com as demais que comportam a Fauna-local de Alemoa. 

 Sennikov (1995) ao apresentar sua classificação de arcossaurios basais, incorporou diversos 

táxons da Rússia que usualmente eram ignorados em pesquisas de mesmo cunho. Ele identificou as 

famílias Rauisuchidae e Poposauridae como componentes de Rauisuchia, entretanto, como comenta 

Gower (2000), seu esquema classificatório é semelhante ao de Long & Murry (1995) na ausência de 

uma análise explícita dos dados. 

 Gower & Wilkinson (1996) buscaram uma árvore de consenso sobre arcossaurios, baseada em 

modernos estudos cladísticos (e.g. SERENO & ARCUCCI, 1990; SERENO, 1991; PARRISH, 1993; JUUL, 

1994), com a utilização do método de “redução de consenso cladístico” (RCC- reduced consensus 

cladistic), reconheceram que Proterosuchidae, Erythrosuchidae e Proterochampsidae posicionariam-

se fora do grupo coronal de Archosauria, chegando ao consentimento de que parassúquios, 

aetossaurios e “rauissúquios” fariam parte da linhagem pró-crocodiliana, além da monofilia de 

Lagosuchus e Dinosauria (incluindo aves) (FIGURA 41). Além dessas informações, consensos 

adicionais puderam ser observados: (1) Pterossaurios como grupo-irmão de dinosauromorfos; (2) 

Ornitossuquídeos pertencem à linhagem pró-crocodiliana, mais do que a pró-aviária; e (3) 

Euparkeria permanecendo fora do grupo coronal de Archosauria. 

 Gower & Wilkinson (1996) relatam ainda que retiraram de sua árvore de consenso os 

“rauissúquios” Prestosuchus, Ticinosuchus e Saurosuchus, devido a sua posição variável nas árvores 

geradas [podendo estar entre os nós 2 e 3 (sensu PARRISH, 1993) ou como grupo-irmão de Aetosauria 

(sensu JUUL, 1994)]. Contudo se observa que os táxons de Fasolasuchus, Rauisuchus e o 

“rauissuquídeo de Kupferzell” figuraram como mais afins entre si do que com Postosuchus que 

apresentou uma posição mais derivada no clado pró-crocodiliano.    
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Figura 41 - Árvore de consenso de Gower & Wilkinson (1996) sobre a análise das relações dos arcossaurios em que os 

“rauissúquios” se constituíram num grupo parafilético. Esta é a árvore de consenso obtida dos trabalhos de Sereno & 

Arcucci (1990), Sereno (1991), Parrish (1993) e Juul (1994). O autor numerou alguns nós (1, 2, 3, e 4) não aplicando 

nomes aos mesmos, e retirou alguns táxons de “rauissúquios” (e.g. Prestosuchus, Ticinosuchus e Saurosuchus) que 

apresentaram um posicionamento incerto em sua análise. As linhas tracejadas indicam os táxons incluídos em apenas uma 

única análise. Modificado de Gower & Wilkinson (1996). 

 

  

Benton & Gower (1997) ao efetuarem uma revisão e redescrição do material originalmente 

atribuído como Bromsgroveia walkeri por Galton (1985), adicionaram sob esta denominação todos os 

demais fósseis de arcossaurios da localidade de Warwick. Além disso, os autores perceberam 

afinidades do holótipo de Bromsgroveia (um ílio direito - WM G3) com o gênero Poposaurus.  

 Alcober & Parrish (1997) documentaram uma espécie de popossaurídeo, da Formação 

Ischigualasto (Argentina – Período Carniano) composta por diversos fragmentos pós-cranianos, 

denominada Sillosuchus longicervix (PVSJ-85). 

 Os autores consideraram que Sillosuchus, o primeiro táxon Poposauridae a ter aparecido na 

Gonduana, poderia ser grupo-irmão de Chatterjeea baseado em dois caracteres não compartilhados 

pelos demais popossaurídeos: 1) presença de um centro vertebral alongado na série das vértebras 

cervicais, e 2) presença de um ísquio relativamente curto e fusionado. Contudo concluíram que as 

diferenças de ambos em relação aos demais popossaurídeos não seriam suficientes para inclui-los em 

uma família separada, como fez Long & Murry (1995) ao propor a família Chatterjeeidae. Desse 
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modo, Alcober & Parrish (1997) optaram por adotar a família Poposauridae como sendo composta 

por Postosuchus, Poposaurus, Teratosaurus, Bromsgroveia, Chatterjeea e Sillosuchus.  

 Além disso, Alcober & Parrish (1997) reconheceram três sinapomorfias para Poposauridae: 1) 

Presença de uma proeminente rugosidade (“buttress”) supra-acetabular que se projeta lateralmente da 

lâmina ilíaca e orienta-se anteriormente e dorsalmente a partir de sua origem, na região ventral, 

situada próximo ao meio da borda dorsal do acetábulo; 2) Fêmur achatado ântero-posteriormente, 

com um amplo e aplainado quarto trocânter que ocupa a maior parte da largura da parte proximal do 

fêmur; 3) Presença de uma larga projeção póstero-ventral de um pé-púbico
35

 (“pubic foot”). 

Entretanto, apesar destas conclusões, os autores não se ocuparam em demonstrar as relações entre os 

táxons sob a forma de um cladograma tampouco a publicação de uma matriz de dados para teste de 

hipótese. 

 Gower (1999) atribui um nome formal ao material de Kupferzell (sul da Alemanha – 

Ladiniano Superior) - citado originalmente por Wild (1978a) como um “räuberischer Thecodontier” 

(tecodôncio predador) - denominando-o como Batrachotomus kupferzellensis (composto por 5 

indivíduos). O autor reconheceu a denominação Rauisuchia como um nome apropriado para se referir 

a todos os táxons usualmente classificados em Rauisuchidae, Prestosuchidae, Chaterjeeidae e 

Poposauridae, mesmo não representando um grupamento monofilético. 

Neste trabalho, Gower (1999) se deteve apenas na descrição do sincrânio (holótipo SMNS 

52970) de Batrachotomus (exceto o “braincase”). O autor reconheceu que existiriam duas potenciais 

autapomorfias no crânio de Batrachotomus entre os demais Rauisuchia: a dimensão da narina é mais 

larga do que a fenestra pré-orbital (caráter também presente em Aetosauria), e pela presença de uma 

distintiva depressão ventral na superfície lateral do pós-orbital. 

Benton (1999) em um estudo filogenético propôs dois novos nomes (Avesuchia e 

Avemetatarsalia) ao clado que trata das relações de arcossaurios (FIGURA 42) na tentativa de romper 

com a utilização de um mesmo nome – Archosauria - em referência a dois agrupamentos 

(Archosauria sensu lato e Archosauria sensu stricto). Para tanto, Benton (1999) substituiu o nome 

Archosauria (grupo coronal) por Avesuchia, definido como um táxon de base nodal que inclui 

Avemetatarsalia (clado que abrange todos os avessúquios mais próximos aos dinossaurios do que dos 

crocodilianos) e Crurotarsi mais todos os seus descendentes.  

                                                 
35 Este caráter em especial é que levou Mehl (1915) a relacionar Poposaurus com os dinossaurios terópodes, 

conclusão esta que foi adotada, de modo semelhante por Colbert (1961) e por Chatterjee (1985) que sugeriu a relação 

ancestral-descendente entre Poposaurus e a família Tyrannosauridae. Entretanto, Alcober & Parrish (1997) reconheceram 

que este caráter constituiria-se em uma convergência entre estes dois grandes grupos, assumindo-a como autapomórfica 

para Poposauridae. 
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Em sua filogenia, Benton (1999) utilizou 16 taxons e 73 caracteres, e auferiu um melhor 

suporte (97% de “bootstrap”) para o clado pró-aviário (Avemetatarsalia) do que ao clado 

crurotarsiano (88% de “bootstrap”). O clado Rauisuchia, constituído por Prestosuchidae (conteúdo 

não determinado por Benton, 1999) e Postosuchus, foi definido por dois caracteres (ANEXO 2 deste 

volume, Quadro7) em sua árvore mais parcimoniosa. 

                                                                                     
Figura 42 - Cladogramas mostrando as possíveis relações internas do grupo-coronal dos arcossaurios (Avesuchia). A) 

única árvore mais parcimoniosa; B) os números representam índices de “bootstrap”, e nesta árvore há retenção dos nós 

que ocorrem em mais de 50% de replicações de “bootstrap”. Modificado de Benton (1999). 

 

  

Kischlat & Barberena (1999) propuseram, em um resumo, que o grande crânio (UFRGS-PV-

0156-T) descrito por Barberena (1978) e Azevedo (1995 a, b) e o paralectótipo de Prestosuchus 
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chiniquensis (BSPHG 1933L/7) constituiriam juntamente com “materiais adicionais” (não 

especificados pelos autores) um novo táxon com o nome proposto de Crurotarsi indeterminata (sic). 

Esta atitude foi tomada devido às diferenças presentes na anatomia mandibular, calcanear e femural 

dos três espécimes em relação ao lectótipo de Prestosuchus chiniquensis (BSPHG 1933L/1-3,5-6,8-

12,28-35). 

 Kischlat (2000) em um capítulo de livro que tratava das inter-relações dos arcossaurios (sensu 

lato) discerniu três linhagens de Rauisuchia com denominações informais de “prestossúquios”, 

“teratossaurios” e “popossaurios”. Os “prestossúquios” (e.g. Prestosuchus, “Karamuru”, 

Luperosuchus, Saurosuchus e Stagonosuchus) seriam um grupo constituído por formas planígradas, 

robustas, de pescoço curto e possuidoras de um acetábulo ventralmente direcionado, com a lâmina do 

ílio disposta quase horizontalmente. Colocou o espécime Procerosuchus celer provisoriamente como 

um integrante “prestossúquio”, comentando que esta forma seria semelhante do esperado para um 

Prestosuchus chiniquensis juvenil. Os “teratossaurios” (e.g. Teratosaurus, Batrachotomus, 

Rauisuchus, Postosuchus, Fasolasuchus, Ticinosuchus e Tikisuchus) poderiam ser compreendidos 

como formas gráceis, de pescoço mais alongado e com uma curvatura sigmoidal evidente, além de 

apresentarem uma pelve mais delgada com o acetábulo dirigido mais lateralmente que o dos 

“prestossúquios”. Quanto aos caracteres cranianos, Kischlat (2000) avaliou que os “teratossaurios” 

teriam crânios alongados - triangulares em vista dorsal - portadores de uma abertura externa da narina 

bastante alongada, com o pré-maxilar não se articulando com o nasal e a órbita possuiria um processo 

na margem caudal formado pelo pós-orbital; além de o focinho poder apresentar cristas ósseas que se 

estendiam desde sub-rostralmente até caudalmente à órbita. Já o grupo dos “popossaurios” (e.g. 

Bromsgroveia, Heptasuchus, Lythrosuchus, Chatterjeea e Sillosuchus) incluiria formas leves, de 

pescoço muito alongado, portadoras de uma pélvis derivada, com o púbis alongado, ísquios curtos e 

acetábulo aberto internamente. 

 Além de definir estes grupos dentro de Rauisuchia, Kischlat (2000) utilizou, pela primeira 

vez, a denominação “Karamuru vorax” (masculino, do tupi “Karamu’ru”, filho do trovão), para se 

referir ao espécime (UFRGS-PV-0156-T) descrito por Barberena (1978) e Azevedo (1995 a, b), ao 

material (UFRGS–PV-0152-T), ao paralectótipo de Prestosuchus chiniquensis (BSPHG 1933L/7) e a 

parte do material de P. loricatus (BSPHG 1933L/24). Ocorre que Kischlat (2000) relatou que já teria 

utilizado o nome “Karamuru vorax” em um trabalho prévio (e.g. KISCHLAT & BARBERENA, 1999), 

contudo não o fez. Subentende-se que a denominação “Karamuru vorax” faça referência ao mesmo 

material reunido sob a denominação provisória erigida por Kischlat & Barberena (1999) como 
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Crurotarsi indeterminata (sic). Contudo, neste trabalho anterior de Kischlat & Barberena (1999), os 

autores esclareceram que apenas UFRGS-PV-0156-T seria interpretado como um dos materiais 

atribuídos à denominação Crurotarsi indeterminata não especificando quais seriam os “materiais 

adicionais” deste táxon provisório, o que torna incerta a equivalência estrita deste com Karamuru 

vorax. Para Kischlat (2000), Karamuru seria diferenciável de Prestosuchus chiniquensis pela fraca 

sínfise mandibular (composta pelo dentário e esplenial), calcâneo mais estreito, com tuberosidade 

mais alongada e fêmur quase retilíneo, com uma torção similar à encontrada em crocodilianos (30
0
 -

45
0
), o que indicaria que este animal seria um ortógrado com melhor manobrabilidade na corrida. 

Alcober (2000) forneceu uma descrição de um novo material de crânio de Saurosuchus galilei 

Reig 1959, reconhecendo-o como um possível juvenil. Este crânio (PVSJ 32) preservou toda a região 

caudal do “braincase”, revelando estruturas anatômicas não documentadas originalmente no holótipo 

PVL 2062 (Sill, 1974). Além disso, o autor considerou provisoriamente que Rauisuchidae seria 

formado por Saurosuchus, Prestosuchus, Ticinosuchus, Fasolasuchus, Tikisuchus, e Rauisuchus. 

Orientado pelo trabalho de Alcober & Parrish (1997), o autor qualificou Postosuchus como um táxon 

basal de Poposauridae. Já em relação ao táxon Heptasuchus, Alcober relacionou-o como um 

constituinte de Poposauridae com base na presença de um processo basipterigóideo alargado. A 

família Rauisuchidae foi caracterizada por 5 sinapomorfias cranianas: 

 

(1) A órbita alta, em formato de buraco de fechadura (“keyhole-shaped”), apresenta uma barra caudal 

formada pelo pós-orbital e o jugal; 

(2) A fenestra subnarial, localizada entre o pré-maxilar e o maxilar, ocorre em estágios juvenis; 

(3) A abertura da fenestra pré-orbital é estreitada rostralmente (BENTON & CLARK, 1988); 

(4) Existe um processo rostral no ramo ventral do esquamosal; 

(5) O tubérculo basal é mais largo que o côndilo occipital; 

 

 Em relação ao caráter (2), o autor ressaltou que de todos os Rauisuchidae, apenas 

Prestosuchus (UFRGS-PV-0156-T) não teria este caráter, contudo esta fenestra poderia ter fechado 

durante o seu desenvolvimento ontogenético. Adicionalmente, Mastrantonio (2010) ao comentar a 

natureza deste caráter apontou que causas tafonômicas também podem alterar a sua avaliação. 

 Gower (2000), em um trabalho eminentemente teórico e crítico quanto a sistemática de 

“rauissúquios”, efetuou a melhor compilação, na opinião de Mastrantonio (2010), acerca do 

conhecimento gerado até aquela data sobre este grupo paleontológico, apesar de não ter publicado 

nenhum dado novo.  
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 Ele ressaltou que a compreensão do que se reconhece sob o a denominação Rauisuchia é tão 

pobre que não se pode ter certeza se os táxons normalmente referidos as famílias Rauisuchidae, 

Prestosuchidae, Poposauridae e Chatterjeeidae juntos representam um grupo mono-, para-, ou mesmo 

polifilético. O único consentimento que parece existir é a relação destas formas rauissuquianas com o 

clado pró-crocodiliano em vez do clado pró-aviário. Esta situação, segundo Gower (2000) deve-se 

em parte pelo desconhecimento da anatomia de algumas espécies, haja vista que a osteologia do 

crânio e da mandíbula em rauissúquios é pouco conhecida, e material craniano nem sequer foi 

documentado para alguns grupos, por exemplo, "Poposauridae" e "Chatterjeeidae" (sensu LONG & 

MURRY, 1995).  

 Nesse sentido, do mesmo modo que em seu trabalho precedente (e.g. GOWER, 1999), ele 

usufruiu do termo “Rauisuchia” com um sentido compatível com os estudos feitos por Chatterjee 

(1985), Galton (1985) e Long & Murry (1995) - isto é, um grupo composto de todos os táxons que 

podem ser encaminhados às famílias Rauisuchidae Huene (1942), Prestosuchidae Romer (1966), 

Poposauridae Nopcsa (1928), ou Chatterjeeidae Long & Murry (1995) - independente destes táxons, 

em conjunto, serem ou não monofilético. 

 Benton & Walker (2002) ao redescreverem Erpetosuchus (um táxon derivado da linhagem dos 

Suchia), efetuaram uma análise filogenética de 14 gêneros do clado pró-crocodiliano baseada em 54 

caracteres. Os autores assumiram os gêneros Ticinosuchus Krebs (1965), Batrachotomus Gower 

(1999), Prestosuchus Huene (1938a; Barberena, 1978), Saurosuchus Sill (1974; Alcober, 2000) e 

Fasolasuchus Bonaparte (1981) como integrantes rauissúquios, mas não interpretando Poposaurus 

como tal. 

 Após uma primeira análise com todos os táxons, Benton & Walker (2002) optaram por retirar 

Ticinosuchus e Fasolasuchus que demonstraram um posicionamento incerto no clado, decorrente da 

baixa decodificação de caracteres para estes táxons. Na segunda análise com apenas os 12 táxons 

(FIGURA 43), Batrachotomus e Prestosuchus ficaram lado a lado em 90% das replicações, e 

Saurosuchus se posicionou junto a estes dois gêneros em 99% destas reanálises formando o grupo 

monofilético Rauisuchia (ANEXO 2 deste volume, Quadro 8). Entretanto o posicionamento de 

Ornithosuchus, Gracilisuchus, e Postosuchus não pode ser confirmado de modo confiável, sendo 

associado variavelmente com os Rauisuchia ou com o clado Erpetosuchus + Crocodylomorpha. Com 

isto, concluíram que não haveria evidência segura de que Postosuchus seria mais relacionado com 

Crocodylomorpha do que com Rauisuchia, como previamente sugerido por outros autores (e.g. 

BENTON & CLARK, 1988; BENTON, 1990; PARRISH, 1993; OLSEN et al., 2000).  
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Figura 43 - Cladogramas obtidos do trabalho de Benton & Walker (2002). O cladograma da direita expõe a medida de 

“bootstrap” para cada nó (10 000 replicações), e o da esquerda é apresentado em cada nó os valores obtidos pelo suporte 

de Bremer. Retirado de Benton & Walker (2002). 

  

  

Gower (2002), como havia comunicado anteriormente (e.g. GOWER, 1999), publicou a 

descrição completa do “braincase” do “rauissúquio” Batrachotomus kupferzellensis Gower 1999. 

Esta descrição foi efetuada de modo comparativo com outros arcossaurios que igualmente possuíam 

esta região anatômica. Com isto foi gerado um cladograma baseado numa matriz com 27 caracteres 

basicranianos (FIGURA 44). Os “rauissúquios” utilizados nesta análise foram Batrachotomus 

kupferzellensis (SMNS 80260), Postosuchus [TTU-P 9000 (holótipo) e TTU-P 9002], Saurosuchus 

(PVSJ 32) e Tikisuchus (ISI R 305), sendo que Gower (2002) não explicou o motivo desta 

composição. A filogenia gerada por ele se mostrou pouco ortodoxa ao apresentar os aetossaurios 

como mais relacionados aos crocodylomorfos do que os “rauissúquios”. Além disso, apesar de os 

“rauissúquios” estarem distribuídos proximamente no cladograma, eles se constituíram num 

grupamento parafilético. 
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Figura 44 - Proposta filogenética de Gower (2002), em que, ‘A’ representa Crurotarsi e ‘B’ Crocodylomorpha. Os 

números acima e abaixo de cada nó significam os valores de suporte de Bremer e de “bootstrap”, respectivamente. Nesta 

hipótese, os “rauissúquios” formaram um grupo parafilético. Modificado de Mastrantonio (2010). 

  

Kischlat (2003), em sua tese de doutorado, designou como holótipo de “Karamuru” o 

exemplar UFRGS-PV-0156-T [que havia sido referido como Prestosuchus chiniquensis por 

Barberena (1978) e Azevedo (1995 a, b)], e como parátipos desta terminologia o esqueleto 

relativamente completo UFRGS-PV-0152-T, um fêmur esquerdo isolado (UFRGS-PV-0472-T) e o 

paralectótipo de Prestosuchus chiniquensis (BSPHG 1933L/7). Além disso, colocou como materiais 

relacionados a este táxon alguns fragmentos fósseis depositados no museu da Alemanha (BSPHG 

1933L/ 14--24, 26-27, 43, 44, 46 e o parátipo de P. loricatus) além de uma extremidade proximal de 

um grande fêmur esquerdo isolado (UFRGS-PV-0467-T). Outra proposta nomenclatural 

documentada neste mesmo trabalho foi a criação de um novo gênero nominativo para “P. “loricatus, 

denominado “Abaporu” (masculino, do guarani, “Ava”, homem; “poro’ua”, canibal) - fazendo alusão 

a um hábito canibal totalmente especulativo – separando o holótipo deste material (que segundo 
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Kischlat era representado por três arcos vertebrais BSPHG 1933L/13,45,48) de Prestosuchus e 

“Karamuru”.  

 Deste modo, Kischlat (2003) considerou que “K. vorax” diferenciava-se de alguns 

arcossaurios sul-rio-grandenses (denominados de “formas teratossaurianas” no texto da tese de 

Kischlat) pelas seguintes características: 

 

1. de Prestosuchus chiniquensis, pela sínfise mandibular mais fraca, composta tanto pelo dentário 

como pelo esplenial (este último participando secundariamente), calcâneo mais estreito, com 

tuberosidade mais alongada e fêmur quase retilíneo, com torção próxima a encontrada em 

crocodílios (30
0
-45

0
), indicando que tenha sido um animal ortógrado. 

2. de Rauisuchus tiradentes, pela abertura externa da narina menos extensamente alongada, presença 

de contato lateral entre o pré-maxilar e o nasal, presença de processo intraorbital do pós-orbital 

pouco desenvolvido; espinho neural do áxis com o bordo anterior retilíneo-convexo. 

3. de “Abaporu” loricatus, pela ausência de epipófises acuminadas nas pós-zigapófises das vértebras 

cervicais e truncais. 

4. de Procerosuchus celer, pela morfologia do úmero não mostrar a excepcional delgadeza 

encontrada neste táxon. 

5. de Barberenasuchus brasiliensis, pelo seu tamanho avantajado. 

 

No entanto, concordamos com Mastrantonio (2010) que o táxon “Karamuru vorax”, da forma 

como foi proposto - sua publicação restringe-se a um capítulo de livro com tiragem limitada (e.g. 

KISCHLAT, 2000) e em considerações de sua tese de doutorado (e.g. KISCHLAT, 2003) – é um táxon 

inválido.  Consequentemente, aplicamos a mesma avaliação para a criação do seu gênero nominativo 

“Abaporu”. 

Renesto et al. (2003), descreveu um dente (MCSNB 6167) coletado em 1978 na Formação 

Gorno (Lombardi, Itália – Mesocarniano) e classificado provisoriamente como um Rauisuchia 

indeterminado, já que este grupo seria mais abundante do que os dinossaurios terópodes do mesmo 

período. 

Nesbitt (2003) descreveu o material (MSM P4590) baseado em elementos cranianos e pós-

cranianos para o ctenossauriscídeo Arizonasaurus babbitti
36

 Welles 1947 (Formação Moenkopi, 

                                                 
36

 Nesbitt (2003) comenta que a espécie Arizonasaurus babbitti foi proposta com base apenas num maxilar 

esquerdo (coletado no Membro Holbrook da Formação Moenkopi) por Welles (1947). Entretanto este holótipo (UCMP 
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Eoanisiano – E.U.A. - Arizona). Segundo Nesbitt (2003), diversas evidências apontam que 

ctenossauriscídeos e popossaurídeos seriam formas rauissuquianas derivadas. Ele efetuou uma 

análise filogenética baseada em 24 caracteres onde (FIGURA 45) Arizonasaurus (o único 

ctenosaurídeo desta análise) foi interpolado com Chaterjeea e Poposaurus numa tricotomia que teve 

a denominação Poposauria. Já o grupo Rauisuchia se mostrou monofilético na inclusão de 

Poposauria, Saurosuchus e Postosuchus com base em 3 caracteres (ANEXO 2 deste vol., Quadro 9). 

Além disso, Nesbitt (2003) reconheceu que os ctenosauriscídeos seriam constituídos pelas 

espécies Arizonasaurus babbitti Welles 1947 (Arizona), Ctenosauriscus koeneni (sensu Krebs 1969) 

(Alemanha), Lotosaurus adentus Zhang 1975 (China), Bromsgroveia walkeri Galton 1985 

(Inglaterra) e ‘Hypselorhachis mirabilis’ sensu Krebs 1969 (Tanzania). Contudo as inter-relações 

destas espécies não foi determinada sendo utilizado apenas Arizonasaurus neste estudo, pois segundo 

o autor, a diversidade dos ctenosauriscídeos ainda estaria parcialmente descrita, incompleta e não 

comparável naquele momento. 

 
Figura 45 - Proposta de Nesbitt (2003) com o consenso dos dois cladogramas mais parcimoniosos. (a) refere-se ao clado 

denominado Archosauria, e os valores de “bootstrap” são fornecidos entre parênteses. Rauisuchia aparece como um 

grupo monofilético. Modificado de Nesbitt (2003). 

 

 Benton (2004) efetuou outra filogenia baseado em 95 caracteres, e utilização de 22 táxons de 

Avesuchia (= arcossaurios de sensu stricto), além de Hyperodapedon e Prolacerta como grupos 

externos (FIGURA 46). Igualmente a sua proposta anterior (a de BENTON, 1999), ele obteve uma 

monofilia para o grupo Rauisuchia que apresentou um valor de suporte baixo (com “bootstrap” de 

53%) com base em dois caracteres (ANEXO 2 deste volume, Quadro 10). Este grupo incluiria 

                                                                                                                                                                    
36232) é tão incompleto que já foi considerado um dinossaurio, um trilofossaurio, um estagonolepidideo, um 

popossaurídeo, um proterossúquio, um rauissúquio, um nomen dubium, e um eritrossuquideo. 
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Fasolasuchus tenax (BONAPARTE, 1981) como grupo externo da politomia denominada 

Prestosuchidae (com “Bootstrap” = 74%), constituído por Ticinosuchus, Prestosuchus e Saurosuchus. 

Todavia ressalva-se que Benton (2004) declinou desta mesma proposta (e.g. BENTON, 1999) ao 

excluir Postosuchus do táxon Rauisuchia. 

 
Figura 46 - Cladograma de arcossaurios Triássicos, baseado em 24 taxons e 95 caracteres. A, Árvore de consenso de 

Adams das 18 árvores de maior parcimônia, mostrando os clados maiores. B, “Bootstrapping” (com 1000 replicações 

heurísticas). Rauisuchia = Fasolasuchus + Prestosuchidae (Ticinosuchus, Prestosuchus e Saurosuchus). Retirado de 

Benton (2004). 

 

     Sen (2005) descreveu outra espécie de Prestosuchidae (“Rauisuchia”), a partir de dois 

indivíduos incompletos e diversos ossos isolados da Formação Yerrapall (Triássico da Índia) que ele 

denominou como Yarasuchus deccanensis (holótipo - ISIR334 /9-14; /36; /37; /56*; /63). Ele 

identificou que Yarasuchus teria muitas semelhanças com “Mandasuchus” e Ticinosuchus. Estes 

gêneros em conjunto com Prestosuchus e Saurosuchus pertenceriam à família Prestosuchidae (sensu 

PARRISH, 1993). Ou seja, Sen (2005) preferiu por utilizar o nome Prestosuchidae com um sentido 

monofilético, visto que o termo “Rauisuchia” tem servido muitas vezes para representar grupos não 

monofiléticos (baseado em Gower, 2000). Entretanto, o autor não efetuou nenhuma filogenia para 

teste de sua averiguação nomenclatural. 

 Sulej (2005) identificou um sincrânio parcial e diversas vértebras, de um mesmo indivíduo, 
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como uma nova espécie do gênero Teratosaurus (MEYER, 1861), coletado em níveis mais antigos 

(Neocarniano) do que o registrado para o seu holótipo genérico (BMNH 38646, Eonoriano). Esta 

espécie foi denominada de Teratosaurus silesiacus (holótipo - ZPAL Ab III 563), e apesar de Sulej 

(2005) não ter priorizado uma classificação cladística, ele escolheu por incluir este gênero na família 

Rauisuchidae, com Fasolasuchus, Tikisuchus e Postosuchus, pois teriam um centro cervical curto e 

alto. Já as famílias Poposauridae (Poposaurus) e Chaterjeeidae (Chaterjeea) teriam 

comparativamente com Rauisuchidae um centro vertebral cervical mais alongado. 

 Nesbitt (2005) redescreveu o material (MSM P4590) de Arizonasaurus babbitti Welles 1947, 

comparando-o com uma maior diversidade de formas rauissuquianas do que no seu trabalho anterior 

(e.g. NESBITT, 2003). Ele apontou que seria possível existir duas autapomorfias para esta espécie: (1) 

presença de uma fossa profunda na parede póstero-ventral locada no processo ascendente do maxilar 

e (2) uma pequena saliência (“horn”) no lacrimal. Em sua averiguação, Nesbitt (2005) notou que o 

crânio de Batrachotomus, Postosuchus, UFRGS-PV-0156-T e Saurosuchus compartilhariam: uma 

desenvolvida projeção dorso-lateral da barra temporal constituída pelos ossos pós-orbital e 

esquamosal; um frontal esculturado com pequenas cristas e ainda o desenvolvimento de uma 

projeção lateral acima da fenestra dorso-temporal. Estes gêneros, devido estas similaridades, seriam 

mais relacionados entre si do que com Arizonasaurus. Além disso, Nesbitt (2005) discerniu outro 

grupo com base em dez caracteres, que ele denominou de “Grupo X” (possívelmente um clado, 

segundo sua observação), que uniria os gêneros Arizonasaurus, Bromsgroveia, Poposaurus, 

“Chatterjeea” e Sillosuchus. Entretanto, mesmo trazendo informações novas acerca de caracteres que 

possam discernir grupos discretos às formas rauissuquianas, Nesbitt (2005) não ofereceu nenhuma 

análise filogenética explícita para o teste de sua hipótese. 

 Nesbitt & Norell (2006) descreveram uma nova espécie, Effigia okeeffeae, do Triássico 

Superior (Novo México - Formação Chinle) classificado como um Suchia, mas distinguido destes por 

ser edêntulo, por possuir um longo processo pré-acetabular do ílio que se conecta com o seu processo 

posterior por meio de uma grande e fina aba e por possuir um pé púbico que mede 33% do 

comprimento do corpo (shaft) do púbis. Nesbitt & Norell (2006) observaram que este táxon 

compartilha caracteres documentados tanto na linhagem pró-crocodiliana, como pró-aviária. Para 

eles, o Neotriássico seria marcado por um número de planos corporais convergentes com os dos 

dinossaurios, e o padrão morfológico evolutivo de alguns súquios deste período sugere que estes 

poderiam ter ocupado zonas adaptativas similares àquelas dos dinossaurios que os sucederam. Como 

exemplo para esta hipótese, os autores comentam que a presença de “súquios-carnossauriformes” 
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(e.g. Postosuchus) e “súquios-ankilossauriformes” (e.g. aetossaurios) justificariam que apenas no 

Jurássico, após a extinção destes grupos estemáticos da linhagem crocodiliana, é que os dinossaurios 

se diversificaram. 

 Para verificar o relacionamento filogenético de Effigia okeeffeae com os demais arcossaurios, 

Nesbitt & Norell (2006) efetuaram uma análise filogenética utilizando uma matriz modificada de 

Benton (1999), com base em 20 táxons e 81 caracteres (FIGURA 47). Como resultado eles obtiveram 

um bom suporte na inclusão de Shuvosaurus e Effigia na linhagem Suchia, principalmente com base 

na presença de um tarso do tipo crocodilo-normal e um pes semelhante ao dos crocodilomorfos; 

apesar de Effigia apresentar diversas semelhanças com dinossaurios terópodes, assumidas como 

convergências.  Como resultado, mesmo não atribuindo denominação aos clados, as formas 

rauissuquianas representadas por Saurosuchus, Postosuchus, Arizonasaurus, Lotosaurus, 

Shuvosaurus e Effigia constituíram-se num grupo monofilético, a modelo do trabalho de Benton 

(1999) no qual se basearam. 

                 
Figura 47 - Cladograma de Nesbitt & Norell (2006) de baseado em 20 táxons e 81 caracteres. As formas rauissuquianas 

(Saurosuchus, Postosuchus, Arizonasaurus, Lotosaurus, Shuvosaurus e Effigia) aparecem como um grupo monofilético. 

Os valores à esquerda de cada nó representam o valor do suporte de Bremer e os à esquerda o índice de “bootstrap”. 

Retirado de Nesbitt & Norell (2006). 



 

 

 

  

82 DESCRIÇÃO OSTEOLÓGICA E ANÁLISE FILOGENÉTICA DE UM NOVO MATERIAL DE RAUISUCHIA (ARCHOSAURIA, CRUROTARSI) DA FORMAÇÃO SANTA 

MARIA, TRIÁSSICO MÉDIO SUL-RIO-GRANDENSE, BRASIL. 

                                                                                                                                                                                         Tiago Raugust  
 

 

 Gower & Nesbitt (2006) ao descreverem a anatomia do neurocrânio de Arizonasaurus 

babbitti, efetuaram uma análise filogenética (FIGURA 48) baseada em 27 caracteres do neurocrânio - 

os mesmos utilizados por Gower (2002) - e como resultado obtiveram um estado parafilético para os 

“rauissúquios” – resultado dissonante aos obtidos por Nesbitt (2003) e Nesbitt & Norell (2006) - 

onde A. babbitti mostrou-se um integrante basal no cladograma em relação à Batrachotomus, 

Postosuchus, Saurosuchus e, Tikisuchus.  

 

      
Figura 48 - Proposta filogenética do clado pró-crocodiliano de Gower & Nesbitt (2006) mostrando o consenso dos três 

cladogramas mais parcimoniosos. Em (A), consenso de 15 MPTs (L _ 40; CI _ 0.77; RI _ 0.86) obtidas de uma análise 

com 2 caracteres ordenados. Em (B), consenso de 5 MPTs (L _ 39; CI _ 0.77; RI _ 0.86) obtidas de uma análise com 

todos os caracteres desordenados. Neste trabalho, os autores obtiveram um estado parafilético para as formas 

rauissuquianas. Retirado de Gower & Nesbitt (2006). 

 

 

 Weinbaum & Hungerbühler (2007) ao descreverem novo material de Poposaurus (TTU-P 

10419 e TMM 43683-1), efetuaram uma extensiva revisão deste gênero. Uma postura adotada neste 

trabalho foi a interpretação do táxon “Lythrosuchus langstoni” (TMM 31025-12, um ílio direito) 
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como sinônimo-júnior de Poposaurus, sendo esta atitude inversa à de Long & Murry (1995) que 

nomearam de “Lythrosuchus” um material de ílio referido originalmente por Chatterjee (1985) como 

parátipo de Poposaurus. Weinbaum & Hungerbühler (2007) então ao sinonimizarem Lythrosuchus 

com Poposaurus, mantiveram o epíteto específico do primeiro ficando Poposaurus langstoni.  

Além disso, Weinbaum & Hungerbühler (2007) ao promoverem uma análise filogenética com 

34 caracteres (FIGURA 49), obtiveram um grupo monofilético para o táxon que eles denominaram de 

Poposauroidea (nome originalmente proposto por NOPZCA, 1928) constituído por um 

ctenossauriscídeo (Arizonasaurus) e três Poposauridae (Poposaurus, Shuvosaurus e Sillosuchus). 

Para eles, Poposauroidea caracterizava-se por oito sinapomorfias: 1) perda de osteodermos 

(GAUTHIER, 1986); 2) o acetábulo tem uma incipiente perfuração – paralelismo em crocodilomorfos 

derivados- (modificado de GAUTHIER, 1986); 3) presença de três ou mais vértebras sacrais – 

paralelismo em Batrachotomus e Saurosuchus – (GAUTHIER, 1986); 4) o centro cervical anterior é 

alongado ântero-posteriormente; 5) os espinhos neurais das vértebras cervicais anteriores são mais 

alongados ântero-posteriormente do que altos; 6) as costelas sacrais são gráceis; 7) a superfície de 

articulação com o ílio das costelas sacrais é projetada lateralmente; 8) a área supra-acetabular 

apresenta uma crista que se estende anteriormente (modificado de PARRISH, 1993). O táxon 

Poposauridae também constituiu-se em um clado baseado na presença de quatro ou mais vértebras 

sacrais (caráter este apenas comentado no trabalho como compartilhado com Dinosauria, e não 

codificado na matriz), num ílio sustentado verticalmente (BENTON & CLARK, 1988) e por um 

processo pré-acetabular que se projeta até a porção anterior do processo púbico. Entretanto as formas 

rauissuquianas (referidas como “rauisuchids”, ao longo do texto, pelos autores), integradas por 

Saurosuchus, Postosuchus, Batrachotomus e Teratosaurus, formaram uma série parafilética 

posicionada como um grupo-externo à Crocodylomorpha. 

Consta-se também no trabalho de Weinbaum & Hungerbühler (2007) uma proposta de 

nomeação do clado que contém Poposauroidea, as formas rauissuquianas e Crocodylomorpha de 

Paracrocodylomorpha. No entanto, como apontado por Kischlat (1996, 2003), o termo 

Paracrocodylomorpha apresenta incongruência semântica desde a proposta de Parrish (1993:302), 

que o definiu originalmente como “o último ancestral comum de Poposauridae, Crocodylomorpha e 

todos os seus descendentes”
37

, desta forma, incluindo Crocodylus. Paracrocodylomorpha significa 

“em paralelo a formas semelhantes à Crocodylus”. Não se pode incluir Crocodylus paralelo a si 

                                                 
37   Traduzido do original “the last common ancestor of Poposauridae and Crocodylomorpha and all of its 

descendants” (PARRISH 1993, p. 302). 
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mesmo. O mesmo equivoco foi repetido por Weinbaum & Hungerbühler (2007) na utilização de 

Paracrocodylomorpha com Crocodylus niloticus internamente. 

 

                        

Figura 49 - Proposta filogenética do clado pró-crocodiliano de Weinbaum & Hungerbühler (2007) com a árvore de 

consenso dos dois cladogramas mais parcimoniosos. As formas rauissuquianas (Saurosuchus, Postosuchus, 

Batrachotomus e Teratosaurus) aparecem como um grupamento parafilético, enquanto Poposauroidea (Arizonasaurus, 

Poposaurus, Shuvosaurus e Sillosuchus) constituiu-se num grupo monofilético. Retirado de Weinbaum & Hungerbühler 

(2007). 

 

 Nesbitt (2007) redescreveu com detalhe o material de Effigia okeeffeae Nesbitt & Norell 

2006. Nesbitt (2007) endossou a opinião de Long & Murry (2005) de que Shuvosaurus (material 

craniano) pertenceria ao pós-crânio de Chatterjeea, representando o mesmo táxon. Neste sentido, 

Nesbitt codificou ambos como um mesmo táxon denominado Shuvosaurus, pois este possui 

prioridade sobre Chatterjeea. Para ele, Effigia compartilharia com Batrachotomus e Postosuchus a 

presença de um forame entre o pré-maxilar e o maxilar, sendo que somente em Effigia este forame 

seria acanalado na superfície lateral do maxilar (alertando que talvez este caráter não fosse homólogo 

para estes táxons). Para verificar as inter-relações de Effigia com os demais arcossaurios, ele utilizou 

a mesma matriz de Nesbitt & Norell (2006) adicionando Sillosuchus longicervix e dois caracteres 

adicionais, somando, então, 83 caracteres e 21 táxons (FIGURA 50). No mais, suas conclusões 

filogenéticas que assumiram as formas rauissuquianas como um grupo monofilético, não 

apresentaram mudanças significativas em relação à proposta de Nesbitt & Norell (2006). 
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Figura 50 - Proposta de Nesbitt (2007) para as relações de Effigia okeeffeae dentre os arcossaurios coronais. Em (A) 

filogenia baseada em 21 táxons e 83 caracteres. As formas rauissuquianas (Sillosuchus, Saurosuchus, Postosuchus, 

Arizonasaurus, Lotosaurus, Shuvosaurus e Effigia) aparecem como um grupo monofilético. Os valores à esquerda de 

cada nó representam o suporte de Bremer e os à esquerda o suporte de “bootstrap”. Em (B) detalhe do “Grupo X” 

(Arizonasaurus, Lotosaurus, Sillosuchus, Effigia, e Shuvosaurus) e “Grupo Y” contendo Sillosuchus, Effigia, e 

Shuvosaurus. Modificado de Nesbitt (2007). 

 

 Jalil & Peyer (2007) descreveram uma espécie de “rauissúquio” coletada em Marrocos (Bacia 

de Argana – Triássico Superior) denominada Arganasuchus dutuiti. Parte deste material tinha sido 

originalmente citado como o primeiro registro para o Marrocos de um rauissuquídeo tentativamente 

classificado como Ticinosuchus (DUTUIT, 1979), que possui registro apenas para o Anisiano da 

Suécia (KREBS, 1965) e Itália (PINNA & ARDUINI, 1978). Como o objetivo fundamental deste trabalho 

era a descrição de Arganasuchus, os autores adotaram a designação Rauisuchia (sensu GOWER, 2000) 

em sua discussão. O novo gênero Arganasuchus foi classificado como um Rauisuchia por apresentar 

um crânio estreito, uma fenestra pré-orbital estreita rostralmente e uma fíbula portadora de um 

trocânter ílio-fibilar protuberante (“knob”). 

 Peyer et al. (2008) descreveram uma segunda espécie do gênero Postosuchus que representa o 

primeiro esqueleto articulado de uma forma rauissuquiana (“rauisuchian” segundo os autores) para o 

Triássico Superior da região leste da América do Norte, denominado Postosuchus alisonae. Este 

novo táxon seria distinguível dos demais rauissuquianos por apresentar na porção proximal do 

primeiro metacarpal um entalhe (“grooved”) para o contato com o metacarpal II. Ao descreverem 
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detalhadamente Postosuchus alisonae, os autores o comparam com diversos “rauissúquios”, entre 

eles Prestosuchus, sendo distinguível deste por apresentar um longo processo da pós-glenoide no 

coracóide. Também verificaram que Postosuchus alisonae seria distinto de Rauisuchus com base nos 

seguintes caracteres: uma pronunciada parede no nasal; uma estreita lâmina escapular imediatamente 

posterior à fossa glenóide; ausência de uma borda (“lip”) posterior na porção proximal da fíbula 

(também ausente em Prestosuchus); e uma única e proeminente inserção para o M. iliofibularis. 

Como conclusão, Peyer et al. (2008) reconheceram que o gênero Postosuchus teria maior relação 

com Batrachotomus do que com qualquer outro “rauissúquio”, contudo não efetuaram nenhuma 

análise cladística e, portanto, não determinam sua posição filogenética, justificando que, devido ao 

estatus problemático de “Rauisuchia”, naquela circunstância seria mais interessante gerar detalhadas 

descrições anatômicas de todos os táxons validos historicamente referidos aos “rauissúquios”. 

 Lautenschlager (2008) proveu uma revisão detalhada da espécie Rauisuchus tiradentes Huene 

1938a, e ao descrevê-lo, concluiu que este material seria constituído por dois indivíduos com 

diferentes classes de tamanhos, além de excluir um ílio e um arco neural do axis citados 

originalmente como pertencentes a este táxon. A análise filogenética foi realizada segundo uma 

matriz modificada do trabalho de Nesbitt (2007), acrescentando os dados de Rauisuchus tiradentes, 

Batrachotomus kupferzellensis, Stagonosuchus nyassicus e Ticinosuchus ferox (FIGURA 51). 

Lautenschlager (2008) discerniu duas possíveis autapomorfias para Rauisuchus: 1) Vértebras 

cervicais curtas que não apresentam uma lâmina pós-zigadiapofiseal
38

 mas possuem uma quilha em 

sua região ventral, e 2) vértebras caudais alongadas, que possuem um sulco ventral e um espinho 

neural acessório
39

, além de uma lâmina pós-espinhal. De acordo com esta análise filogenética, que é 

composta por um total de 25 táxons e 83 caracteres, o autor considerou Rauisuchia um grupo 

monofilético com base em 3 caracteres (ANEXO 2 deste volume, Quadro 11) e dividido em dois 

subclados: Rauisuchidae (Rauisuchus, Saurosuchus, Postosuchus, Batrachotomus, Stagonosuchus e 

Ticinosuchus) e Poposauridae (Effigia, Shuvosaurus, Sillosuchus, Lotosaurus e Arizonasaurus). 

                                                 
38  Este caráter foi assumido por Lautenschlager (2008:58) como sendo talvez o único provável caráter diagnóstico 

de Rauisuchus tiradentes. 

 
39

  Lautenschlager (2008:41) comenta que este espinho neural acessório é presente também de modo semelhante 

em Ticinosuchus ferox e possivelmente em Stagonosuchus nyassicus. Entretanto este caráter estaria ausente nas vértebras 

caudais mais posteriores de Rauisuchus. De acordo com Lautenschlager & Desojo (2011), esta estrutura estaria também 

presente em Polonosuchus silesiacus, Batrachotomus kupferzellensis e possivelmente na única véterbra preservada de 

‘‘Prestosuchus’’ loricatus (BSPG AS XXV 16). Por sua vez, fora dos “rauissúquios”, de acordo ainda com 

Lautenschlager & Desojo (2011), esta estrutura está presente em ornitossúquios (Krebs 1976), esfenossúquios (Crush 

1984) ou em Thalattosuchia [Geosaurus, Metriorhynchus, (Krebs, 1965)] 
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Entretanto, apesar se observar no texto a comparação de alguns caracteres de Rauisuchus com 

Prestosuchus, por motivos não expostos Lautenschlager não o incluiu em sua matriz de dados. 

 

 
 

Figura 51 - Cladograma arcossauriformiano modificado de Lautenschlager (2008) no qual obteve Rauisuchia como um 

grupo monofilético e composto por dois subclados (Poposauridae e Rauisuchidae).  

 

 

 França et al. (2008) documentaram, em um resumo, a presença de uma nova espécie de 

“rauissúquio” coletado no “Afloramento do Posto” da ZA Dinodontosaurus (Bacia do Paraná). Este 

material, que não foi denominado na ocasião, compunha-se de oito esqueletos parciais contíguos, dos 

quais três apresentavam o crânio preservado. Os autores observaram, nestes crânios, uma órbita em 

forma de “buraco de fechadura” bem como uma barra óssea (em forma de “degrau”) constituída pela 

articulação pós-orbital/jugal. Além disso, em dois destes crânios foi possível observar a presença de 

uma fenestra subnarial. Com base nesses caracteres, França et al. (2008) qualificaram o material 

como um Rauisuchia. Os autores discutiram que, apesar de em alguns rauissúquios (e.g. 
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Postosuchus) a fenestra ventro-temporal aparecer dividida por uma expansão rostral da barra óssea 

formada pela articulação do esquamosal com o quadrado-jugal, na maioria dos integrantes desse 

grupo a referida barra óssea mostra-se mais linear - exceto pelo processo rostral do ramo ventral do 

esquamosal (e.g. Saurosuchus). Com base nessa argumentação, França et al. (2008) verificaram que, 

nos três crânios estudados, há também uma expansão rostral da barra esquamosal/quadrado-jugal, 

contudo formada pela confluência das regiões ventral e dorsal dos respectivos ossos, o que constitui-

se uma autapomorfia para este material, que foi qualificado como um novo rauissúquio. 

 Em um resumo posterior, França et al. (2009) reavaliaram este mesmo material do 

“Afloramento do Posto” como sendo composto por, no mínimo, dez indivíduos. Este elevado número 

de espécimes preservados indicaria, segundo os autores, a presença de um hábito social que nunca 

havia sido abordado na literatura para o grupo. Morfologicamente, de acordo com a avaliação de 

França et al. (2009), estes espécimes possuiriam uma cintura pélvica plesiomórfica (devido à 

ausência de uma protuberância rugosa supra-acetabular), duas vértebras sacrais e vértebras cervicais 

alongadas, caracteres estes semelhantes aos documentados para Ticinosuchus ferox. No entanto, o 

material brasileiro seria diferente deste pela morfologia do dígito V do pes e por apresentar a maxila 

em formato de “U”. Adicionalmente, foram discernidas as seguintes autapomorfias: expansão 

triangular da barra esquamosal/quadrado-jugal para dentro da fenestra ventro-temporal; nasal 

expandido lateralmente na sua região caudal, formando uma plataforma triangular em vista dorsal 

que cobre dorsalmente o lacrimal; e presença de 17 dentes maxilares. 

Gower & Schoch (2009) descreveram o material pós-craniano (exceto, por estarem ausentes, 

a interclavícula, parte dos carpais, manus, pes, tarsais, elementos axiais e alguns osteodermos) de 

Batrachotomus kupferzellensis, completando as descrições de crânio (e.g. GOWER, 1999) e de 

neurocrânio (e.g. GOWER, 2002). Os autores seguiram a mesma denominação de Gower (1999, 2000) 

ao utilizar Rauisuchia para todas as espécies usualmente classificadas em Rauisuchidae, 

Prestosuchidae, Poposauridae, e Chatterjeeidae, independente destas formarem um grupo 

monofilético. Os autores levantaram questões sobre a problemática situação filogenética do grupo ao 

exemplificarem que muitos espécimes incompletos impedem uma comparação objetiva entre as 

formas rauissuquianas, sendo toda conclusão hipotética nesse sentido. 

 Desojo & Rauhut (2009), em um resumo, concluíram que Prestosuchus chiniquensis é uma 

espécie válida, mas Procerosuchus e o paralectótipo de Prestosuchus loricatus poderiam constituir-se 

no mesmo táxon, enquanto o lectótipo de Prestosuchus loricatus representaria um gênero diferente. 

Os autores comentaram que, a princípio, obtiveram um estado monofilético para o grupo Rauisuchia, 
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o qual inclui dois subclados, Rauisuchidae (e.g. Postosuchus como o táxon mais basal seguido por 

Prestosuchus, Stagonosuchus e Saurosuchus, mas tendo como gêneros mais derivados 

Batrachotomus, Ticinosuchus e Rauisuchus) e Poposauridae (e.g. Arizonasaurus como a forma mais 

basal, e Lotosaurus, Poposaurus, Sillosuchus, Shuvosaurus e Effigia como gêneros mais derivados).  

Para Desojo & Rauhut (2009) Rauisuchia seria suportado por três sinapomorfias: presença de 

um degrau na barra constituída pelos ossos pós-orbital e jugal; faceta articular grande e ventral no 

conjunto astrágalo-calcâneo; presença de uma grande fossa lateral nas vértebras cervicais. O subclado 

Rauisuchidae teria como única sinapomorfia a presença de uma grande fenestra subnarial. Entretanto, 

os rauissuquídeos mais derivados que Postosuchus apresentariam quatro sinapomorfias: exposição da 

cabeça articular do quadrado em vista lateral; presença de uma crista oblíqua na face lateral do 

esquamosal; acetábulo totalmente fechado; presença, na fíbula, de um trocânter ílio-fibular alto em 

forma de crista. 

Lautenschlager (2009), em um resumo, propôs conclusões similares de seu mesmo trabalho 

de 2008, diferindo porém na interpretação dos caracteres, bem como na nominata dos gêneros que 

definem e compõem os táxons de Rauisuchia. Concordou com o monofiletismo de Rauisuchia 

formado pelos subclados Poposauridae (e.g. Poposaurus gracilis e Arizonasaurus babbitti) e 

Rauisuchidae (e.g. Rauisuchus tiradentes, Saurosuchus galilei, Postosuchus kirkpatricki e 

Ticinosuchus ferox). O subclado Poposauridae seria caracterizado por quatro sinapomorfias: presença 

de três ou mais vértebras sacrais; presença de uma crista supra-acetabular no ílio; perda de 

osteodermos. Já Rauisuchidae seria reconhecido por apresentar uma fenestra subnarial entre o pré-

maxilar e o maxilar, pela presença de vértebras cervicais com espinhos neurais de formato tabular 

(“tables”) e pela presença de osteodermos. 

Brusatte et al. (2009) reanalisaram o material de Teratosaurus suevicus Meyer 1861 

redescrevendo o seu holótipo (BMNH R38646) que é baseado em um maxilar além do material de 

Teratosaurus silesiacus Sulej 2005. Os autores perceberam que não existiriam sinapomorfias ou 

qualquer combinação de caracteres que assegurassem ambas as espécies como submetidas ao mesmo 

gênero (e.g. Teratosaurus). Brusatte et al.  (2009) consideraram apenas duas diferenças válidas das 

quatro apontadas por Sulej (2005) para Teratosaurus suevicus  e Teratosaurus silesiacus, além de 

reconhecerem mais quatro caracteres que distinguiam estes táxons. Com base nisto, somado às 

diferenças de tamanho e de posição estratigráfica, os autores removeram T. silesiacus de 

Teratosaurus, propondo um novo gênero na inclusão deste material, o qual denominaram 

Polonosuchus silesiacus.  
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Butler et al. (2009) descreveram formalmente uma vértebra truncal coletada no Membro 

Lifua, Formação Manda (Tanzânia – Triássico Médio: ?Anisiano Superior), designada como o 

holótipo (NHMUK R16586) da nova espécie Hypselorhachis mirabilis
40

. Esta vértebra, que 

apresenta um espinho neural extremamente alongado, segundo Butler et al. (2009) seria similar às de 

Arizonasaurus, Ctenosauriscus e Lotosaurus, sendo que estes táxons, em conjunto, constituiriam o 

clado Ctenosauriscidae dentro de “Rauisuchia”. Hypselorhachis seria distingível dos gêneros 

supracitados com base em uma única autapomorfia: presença de uma projeção dorsal em forma de 

lapela (“Lappet”) na margem lateral da base da pré-zigapófise. Butler et al. (2009) não se detiveram 

em discutir o estado filogenético dos “rauissúquios”, mas assumiram a denominação Rauisuchia num 

sentido similar atribuído por Gower (2000), interpolando sob esta designação também os integrantes 

das famílias Shuvosauridae Chatterjee, 1993 e Ctenosauriscidae Kuhn, 1964. 

Desojo & Arcucci (2009) descreveram um material adicional de crânio da espécie 

Luperosuchus fractus Romer 1971a. Com base neste novo espécime (PULR 057), interpretado como 

um possível juvenil - devido ao menor tamanho, redução de ornamentação craniana e pela presença 

de suturas frouxas - autoras efetuaram uma nova reconstituição do crânio desta espécie, que acabou 

diferindo em pelo menos dois aspectos da proposta original (e.g. ROMER, 1971a): o frontalpassou a 

ser figurado como delimitando a borda dorsal da órbita e a fenestra subnarial sendo delimitada pelo 

nasal e maxilar. As autoras relataram ainda que, em Luperosuchus, os ossos pré-maxilar e maxilar se 

articulam somente na porção superior, ao nível da margem ventral da narina externa, divergindo 

ventralmente. Esta condição é similar à de Saurosuchus e Batrachotomus, contudo difere da 

apresentada por Prestosuchus (UFRGS-PV-0156-T) e Fasolasuchus, nos quais estes ossos não 

deixam de se articular ventralmente. Alem disso, Desojo & Arcucci (2009) observaram que o maxilar 

não delimita a borda da narina externa em Luperosuchus, sendo este caráter divergente do 

apresentado por Batrachotomus e Arizonasaurus. 

 Apesar de Desojo & Arcucci (2009) terem se detido apenas na descrição comparativa de 

Luperosuchus, consideraram este táxon como um “rauissúquio” (utilizando o termo “rauisuchian”) 

baseadas na presença dos seguintes caracteres gerais: crânio largo e estreito, com uma orbita alta em 

                                                 
40

  O material NHMUK R16586 foi coletado em 1963 e identificado por Attridge et al. (1964:447–448) como: “an 

unusual find was an isolated archosaurian dorsal vertebra bearing a strong neural spine more than five times as high as the 

centrum”. Ao que parece, este espécime foi originalmente denominado como “Hypselorhachis mirabilis” Charig 1966, 

contudo no livro The Fossil Record (Charig 1967:714)  “Hypselorhachis mirabilis” ao ser tido como um possível 

ancestral teropodiano da família Spinosauridae, foi referenciado ao trabalho de Charig 1966 (in press) no “jornal of 

Paleontology”  que nunca foi publicado. Deste modo, “Hypselorhachis mirabilis” caracteriza-se um caso de nomina 

nuda. Logo, este trabalho de Butler et al. (2009) constitui-se na primeira descrição válida para NHMUK R16586 
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formato de “buraco de fechadura”; fenestra subnarial com formato de fenda; presença de uma área 

articular entre o maxilar e o pré-maxilar; fenestra pré-orbital com formato triangular em norma lateral 

e mostrando uma estreita angulação rostral; lacrimal possuindo uma conspícua superfície dorsal na 

órbita. Entretanto, Desojo & Arcucci (2009) reconheceram que não haveria evidências para 

reconhecer “Rauisuchidae” como um grupamento monofilético, concluindo somente que 

Postosuchus e Teratosaurus seriam formas afins. 

Brusatte et al. (2010) efetuaram uma filogenia do grupo coronal de Archosauria (este é similar 

à Avesuchia sensu BENTON, 1999) com base em 187 caracteres e 52 táxons, além de adotarem os 

proterocâmpsios, proterossuquídeos e Euparkeria como integrantes do grupo externo, formando uma 

das mais completas análises de Archosauria realizada até o momento (FIGURA 52). Esta filogenia foi 

congruente com os resultados historicamente obtidos na compreenção de Archosauria como o clado 

que originou dois ramos evolutivos, um aviário, e outro crocodiliano, sendo os rauissúquios 

posicionados nesta segunda linhagem. Dos 187 caracteres utilizados, 47 destes eram novos e 

pertinentes ao reconhecimento do padrão de distribuição dos táxons internos de Rauisuchia, que se 

constituiu num grupo monofilético com base em dois caracteres (ANEXO 2 deste volume, Quadro 

12), dividido em dois subclados: Rauisuchoidea (incluindo Prestosuchidae, Rauisuchidae e outras 

formas afins a Ticinosuchus) e Poposauroidea (formado por Shuvosauridae e demais formas 

popossaurianas).  

O subclado Rauisuchoidea é definido por duas sinapomorfias, e as suas duas linhagens 

Prestosuchidae (Saurosuchus, Batrachotomus e Prestosuchus) e Rauisuchidae (Tikisuchus, 

Rauisuchus, Postosuchus e Teratosaurus) estariam unidas, na exclusão dos demais rauissúquios afins 

a Ticinosuchus, por 4 sinapomorfias sendo a mais marcante delas a presença de um parabasisfenóide 

profundo e em forma de cunha. Prestosuchidae, por seu turno, também possuiria 4 sinapomorfias, 

incluindo a presença de uma crista oblíqua na superfície lateral do ramo ventral do esquamosal. 

 O outro subclado nomeado Poposauroidea demonstrou uma menor resolução em relação ao 

seu grupo-irmão, em que Qianosuchus Li et al. (2006)
41

 e Yarasuchus [referido anteriormente (SEN, 

2005) como um prestossuquídeo] obtiveram uma posição basal em relação a uma politomia 

constituída por diversos gêneros como Arizonasaurus, Bromsgroveia, Lotosaurus, Poposaurus, 

                                                 
41  O táxon Qianosuchus mixtus Li et al. (2006) foi originalmente classificado como um Archosauria Crurotarsi. 

Esta interpretação foi corroborada por Dilkes & Sues (2009) que, em uma revisão do táxon Doswellia kaltenbachi Weems 

(1980), ao efetuarem um estudo das inter-relações dos arcossauriformes incluindo, de modo inédito numa mesma 

filogenia, os táxons Turfanosuchus Wu & Russell (2001), Yonghesuchus Wu et al. (2001), e Qianosuchus, obtiveram este 

último táxon incluso na linhagem pró-crocodiliana. 
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Sillosuchus, Effigia e Shuvosaurus (estes dois últimos em monofilia que foi designada como 

Shuvosauridae). 

 Entretanto estes clados foram fracamente suportados, sendo que os próprios autores 

levantaram a hipótese de este grupo não ser essencialmente monofilético. Uma crítica promovida 

pelos autores se deve a ausência de um rigor metodológico historicamente presente na sistemática 

filogenética dos “rauissúquios” que já foram assumidos a priori como um grupamento monofilético, 

mesmo sem se ter conhecimento de quais espécimes estariam agrupadas sob esta denominação (e.g. 

GAUTHIER, 1986) ou apenas representados por poucos táxons. De fato, nenhuma filogenia forneceu 

até agora um resultado satisfatório que comprovasse a monofilia irrefutável dos “rauissúquios”, 

sendo possível que vários de seus integrantes estejam amplamente distribuídos como grupos-irmãos 

ou internamente aos demais clados crurotarsianos. 
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Figura 52 - Proposta do clado arcossauriformiano de Brusatte et al. (2010) com o consenso dos 70 cladogramas mais 

parcimoniosos (747 passos, CI = 0.31, RI = 0.68). Os números próximos aos clados são as porcentagens de “bootstrap” / 

valor de suporte de Bremer. Neste trabalho, Brusatte obteve um estado monofilético para Rauisuchia. 
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 Mastrantonio (2010) descreveu o material UFRGS-PV-0629-T, e ao compará-lo com outros 

“rauissúquios”, muitas semelhanças foram reconhecidas, principalmente com o táxon Prestosuchus 

chiniquensis (o material descrito por HUENE 1938a e UFRGS-PV-0156-T). Esta semelhança foi 

corroborada pela análise filogenética efetuada com base na matriz modificada de Brusatte et al. 

(2010), fazendo com que a autora concluísse pela identificação deste material como o mais completo 

exemplar de Prestosuchus chiniquensis documentado até 2010. Esta autora efetuou uma crítica 

consistente à filogenia da qual se utilizou, alterando o estado de 17 caracteres, e retirando outros dois 

(o caracter 26 e o 47), além de enfatizar que a árvore de consenso apresentada originalmente no 

trabalho de Brusatte et al. (2010) não era a mais parcimoniosa possível que o programa 

computacional poderia oferecer. Como resultado, a árvore de consenso estrito obtida revelou o 

colapso de diversos nós (FIGURA 53) que tinham sido discernidos por Brusatte et al. (2010), 

especialmente dentro de Rauisuchia, o que levou a autora concluir que as relações internas deste 

grupo estariam ainda longe de serem alcançadas. 

 
Figura 53 - Árvore de consenso estrito (10 mil replicações, hold = 100, 21282 árvores, 746 passos, CI = 0.30, RI = 0.67) 

do clado crurotarsiano obtida por Mastrantonio (2010) através da matriz modificada de Brusatte et al. (2010). Modificado 

de Mastrantonio (2010). 
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Gauthier et al. (2011) apresentaram um novo espécime de Poposaurus gracilis (YPM VP 

057100) - coletado na base da Formação Chinle (Membro Monitor Butte – Neotriássico), Utah 

(EUA) - constituído por um esqueleto quase completo, contudo com poucos elementos cranianos 

(apenas parte do maxilar e do pré-maxilar). Segundo estes autores, todos os elementos preservados 

no holótipo de Poposaurus gracilis Mehl 1915 (CFMNH UR 357), são diretamente comparáveis aos 

presentes em YPM VP 057100. Para embasar esta identificação, Gauthier et al. (2011) codificaram 

independentemente YPM VP 057100 e CFMNH UR 357 na filogenia de Nesbitt (2011), que ainda 

não havia sido publicada, obtendo ambos como taxons-irmãos, unidos por uma única sinapomorfia: 

presença de uma crista (“ridge”) conectando a porção posterior da borda (“rim”) supra-acetabular até 

a porção posterior do ílio (caráter 272[1] de Nesbitt, 2011)
42

.  

Tendo em vista a riqueza de elementos pós-cranianos preservados deste novo material (YPM 

VP 057100), Gauthier et al. (2011) fizeram inferências sobre o padrão postural de Poposaurus 

gracilis, sugerindo que ele seria um ágil bípede obrigatório, de postura ortógrada, citando uma série 

de evidências, entre estas: 1. Presença de uma saliente extensão, em forma de dedo, da rugosidade 

(“buttress”) supra-acetabular do ílio, que contata a cabeça femoral dorso-lateralmente para evitar que 

o membro posterior se desarticule do quadril e assuma uma postura esparramada (“sprawling”); 2. 

Púbis e ísquio são transversalmente estreitos e longos, indicando uma forma corporal profunda e 

estreita (consistente com o fato da carcaça ter sido preservada de lado, com ambos os membros 

justapostos ao corpo); 3. Tubérculo calcanear dirigido posteriormente, em ângulo reto, para a 

articulação de um tornozelo rotativo; 4. Cinco vértebras sacrais suportando muito mais carga do que 

as duas presentes nos ancestrais arcossaurios; 5. Cauda longa, auxiliando no contrabalanceamento do 

equilíbrio corporal; 6. Membros anteriores muito curtos e gráceis, para exercerem alguma função de 

locomoção no solo (a razão entre o comprimento dos membros anteriores e posteriores é de 47%), 

sendo os membros posteriores bem alongados (a razão entre os membros posteriores e a coluna pré-

sacral é de 84%) e o pes também (tendo 30% do comprimento total do membro posterior). Estas 

inferências, segundo os autores, encontram suporte nas pegadas de Chirotherium storetonense, 

atribuída a um “rauissúquio”, que representa, porém, um pé menos modificado do que o de P. 

gracilis, pois ainda tem cinco dedos totalmente funcionais, incluindo um proeminente e divergente 

quinto dedo, que em P. gracilis é reduzido a um mero talo. Os robustos três dedos do pé de apoio, 

                                                 
42

  Segundo Gauthier et al. (2011) este caráter é essencialmente o mesmo que o apresentado por Weinbaum & 

Hungerbühler (2007), sendo o seguinte:“presença de uma espessa crista posterior ao acetábulo (“a thick lateral ridge 

posterior to acetabulum”, p.133). 
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especialmente com a presença de um primeiro dedo delgado, com menos da metade do comprimento 

do segundo, são impressionantes semelhanças apomórficas compartilhadas pelo fabricante da pegada 

e por P. gracilis. Isto reforçaria a tese de que os súquios ancestrais eram formas quadrúpedes que 

caminhavam com os membros bem verticalizados em relação ao solo (BRUSATTE et al., 2008; mas 

veja CARPENTER, 2009). Contudo, não ficou claro para os autores se Poposaurus gracilis apresentaria 

um passo do tipo plantígrado ou digitígrado. 

Lautenschlager & Desojo (2011) efetuaram uma reavaliação de dois táxons de “rauissúquios” 

triássicos: o pequeno (2,5m) e grácil Ticinosuchus ferox Krebs (1965) e o robusto (4-6m) morfótipo 

de Stagonosuchus nyassicus Huene (1938b). Foram identificados elementos cranianos que eram 

desconhecidos em Ticinosuchus, como o maxilar e o nasal direitos, além da possível presença dos 

ossos frontal e lacrimal, que foram figurados em uma reconstituição. Diversas correções sobre as 

reconstituições das cinturas escapulares e pélvicas também foram elaboradas para Ticinosuchus (o 

tamanho dos coracoides e a expansão da escápula ficaram consideravelmente menores em relação ao 

que havia sido originalmente proposto. Além disso, ambos os ísquios – e não somente o direito que 

havia sido observado originalmente – estariam preservados, fusionados ao longo de suas superfícies 

mediais, constituindo uma crista ventralmente orientada, semelhante à que ocorre em Prestosuchus 

chiniquensis e Postosuchus kirkpatricki). Ademais, novas estruturas anatômicas nas vértebras 

(lâminas e fossas) foram descritas tanto em Ticinosuchus como em Stagonosuchus. Por fim, os 

autores também formularam a hipótese de que a presença de espinhos neurais acessórios nas 

vértebras caudais e a articulação hiposfeno-hipantro nas vértebras dorsais seriam sugestivas de 

especializações para a adoção de uma postura ereta e/ou de bipedalismo nos “rauissúquios”. 

 Nesbitt (2011) efetuou a mais completa análise filogenética de Archosauriformes conhecida 

até o momento, com base em 412 caracteres e 75 táxons, além de incluir Prolacerta e Mesosuchus 

como integrantes do grupo externo (FIGURA 55). Nesbitt (2011) relatou ter visitado coleções 

fossilíferas em 36 instituições, distribuídas pelas Américas do Norte e do Sul, África, Europa e Ásia, 

tendo avaliado diretamente as centenas de espécimes basais de arcossauriformes que integraram a 

análise, exceto o pterossaurio Eudinomorphon e o fitossaurio Parasuchus, por considerar que estes 

estariam bem descritos na literatura por Wild (1978b) e Chatterjee (1978), respectivamente.  Segundo 

este conjunto de dados, a análise corroborou a hipótese prévia de Nesbitt et al. (2009)
43

 quanto ao 

                                                 
43

  Este trabalhos de Nesbitt et al. (2009), consistiu na redescrição e inclusão em uma análise filogenética do 

incomum semiaquático archosauriforme Vanclevea campi Long & Murry (1995). Esta espécie ficou posicionada na base 

dos clados sequenciais dos “proterocâmpsios” (que eles nomearam como “proterochampsids” representados por 

Tropidosuchus e Chanaresuchus), Euparkeria e Archosauria. 
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monofiletismo de Proterochampsia (Tropidosuchus e Chanaresuchus), posicionado como clado basal 

a Euparkeria + Phytosauria e Archosauria.  

De modo geral, segundo Nesbitt (2011), este estudo também corroborou resultados de estudos 

prévios em arcossauriformes como: (1) Archosauria sendo formado por dois grandes clados, um 

relacionado à linhagem aviária e outro à crocodiliana; (2) Euparkeria é um táxon externo à 

Archosauria; (3) Rauisuchia, no conceito tradicional, é um grupo parafilético; (4) Poposauroidea é 

um grupo monofilético e separado dos demais “rauissúquios”; (5) Sphenosuchia é parafilético; (6) 

Pterosauromorpha está incluído na base de Avemetatarsalia; (7) Lagerpetidae é um táxon válido; (8) 

Dinosauria é um táxon monofilético; (9) Herrerasaurus e Eoraptor são interpretados como 

terópodes.  Já no elenco das novidades obtidas neste estudo, listam-se: (1) Proterochampsia constitui-

se num táxon monofilético; (2) os fitossauros são o grupo-externo mais próximo à Archosauria; (3) 

Gracilisuchus é um dos súquios mais basais; (4) Rauisuchidae é um grupo monofilético; (5) 

Hesperosuchus e formas hesperosuquianas são os táxons mais basais de crocodilomorfos; (6) 

Crocodylomorpha é o táxon-irmão de Rauisuchidae; (7) Silesauridae é grupo-irmão de Dinosauria. 

Nesbitt (2011) também expôs de modo inédito o posicionamento dos fitossaurios como 

grupo-irmão de Archosauria, o qual, historicamente, em termos cladísticos, tinha maiores relações 

com o clado Crocodylomorpha do que com Aves, sendo comumente interpretado como um grupo de 

pseudossuquios basais (GAUTHIER, 1984; BENTON & CLARK, 1988; SERENO, 1991; IRMIS et al., 2007) 

ou como um Crocodylotarsi plesiomórfico (PARRISH, 1993). Nas demais análises, os fitossaurios 

apresentaram um posicionamento mal resolvido na base de Pseudosuchia (JUUL, 1994, BENTON, 

1999, 2004). Nesbitt (2011) argumentou que poucos caracteres não ambíguos suportavam o 

posicionamento de fitossaurios dentro de Pseudosuchia e, conforme os dados de seu estudo, os 

fitossaurios apresentaram um bom suporte como grupo-irmão de Archosauria, sendo necessários 13 

passos adicionais para incorporar-los na base de Pseudosuchia. 

Em relação às formas historicamente reunidas sob a denominação “Rauisuchia”, estas 

apareceram como um grupo parafilético, distribuído dentro do grande clado Paracrocodylomorpha, 

que estava suportado por dois caracteres (ANEXO 2 deste volume, Quadro 13) e dividido em dois 

subclados: Poposauroidea [constituído por Qianosuchus, Arizonasaurus, Xilousuchus, Poposaurus 

gracilis H, Poposaurus gracilis Y, Lotosaurus e Shuvosauridae (Sillosuchus, Shuvosaurus e Effigia)] 

e Loricata [que inclui Prestosuchus, Saurosuchus, Batrachotomus, Fasolasuchus, Rauisuchidae 

(Rauisuchus, Polonosuchus, Postosuchus alisonae e Postosuchus kirkpatricki) e Crocodylomorpha]. 

Poposauroidea apresentou um bom suporte cladístico contendo representantes com variados 
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padrões anatômicos, incluindo formas quadrúpedes, bípedes, edêntulos ou com espinhos neurais 

desenvolvidos formando um “leque” em seu dorso. Nesta proposta, Poposauroidea é um dos 

primeiros clados arcossaurianos a aparecer no registro fóssil (Xilousuchus
44

) e um dos poucos clados 

pseudossuquianos que confirmadamente sobreviveram até o final do Triássico (Effigia). Além disso, 

caracteres notáveis, como a presença de espinhos neurais desenvolvidos “em leque” e o padrão 

edêntulo, mostraram uma distribuição complexa no clado Poposauroidea (FIGURA 54). 

 

 

Figura 54 – Inter-relações de Poposauroidea. A presença de formas com espinhos neurais modificados em formato de 

“leque” (ilustradas pelo perfil do esqueleto), bem como a existência de formas edêntulas (identificadas pelo desenho do 

crânio) mostra uma distribuição complexa nesta proposta. Modificado de Nesbitt (2011). 

 

Para o outro subclado de Rauisuchia, Nesbitt (2011) atribuiu a denominação Loricata Merrem 

1820, utilizando a definição estemática em referência ao clado mais inclusivo contendo Crocodylus 

niloticus Laurenti 1768b, mas não Poposaurus gracilis Mehl 1915, Ornithosuchus longidens Huxley 

1877, ou Aetosaurus ferratus Fraas 1877, sendo suportado por 7 caracteres (ANEXO 2 deste volume, 

Quadro 13). Dentro de Loricata, o clado mais derivado a incluir formas “tradicionalmente 

rauissuquianas” foi Rauisuchidae, que teve o suporte de 4 caracteres e continha Rauisuchus como 

                                                 
44

  De acordo com Butler et al. (2011),  Xilousuchus sapingensis, proveniente da Formação Heshanggou ( Bacia Ordos, Provincia de 

Shanxi, China), havia sido identificado como o mais antigo arcossaurio por Nesbitt et al. (2011) e Nesbitt (2011). Xilousuchus foi 

originalmente identificado como um proterossuquídeo (WU, 1981), e posteriormente como um eritrossuquideo (WU & SUN, 2008), mas 

Nesbitt et al. (2011) e Nesbitt (2011) reidentificaram-no como um Ctenosauriscidae poposauriano com relações próximas a 

Arizonasaurus. 
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grupo-irmão da politomia constituída por Postosuchus kirkpatricki, Postosuchus alisonae, e 

Polonosuchus silesiacus. 

 

Figura 55 – Filogenia dos arcossauriformes, modificada de Nesbitt (2011). Esta filogenia tomou como base 77 taxons e 

412 caracteres sendo esta a árvore de consenso das 360 árvores filogenéticas de maior parcimônia obtidas. O material 

CM73372 foi originalmente apresentado por Long & Murry (1995) e associado a P. kirkpatricki, posição esta 

corroborada por outros autores (WEINBAUM, 2002; NOVAK, 2004; PEYER et al., 2008); contudo, nesta filogenia, foi 

tratado em separado, por não apresentar nenhum caráter claro o suficiente para relacioná-lo a P. kirkpatrick. Em relação a 

Prestosuchus - posicionado na base de Loricata – o holótipo de P. chiniquensis e os espécimes UFRGS-PV-0156-T e  

UFRGS-PV-0152-T foram codificados independemente, mas em todas as MPT mostraram  maior  relação entre si do que 
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com qualquer outro táxon, de modo que Nesbitt combinou-os em um único táxon terminal, sendo esta postura semelhante 

à que havia sido adotada por Parrish (1993) para o mesmo gênero. 

 

  

 Butler et al. (2011) redescreveram o espécime-tipo (GZG.V.4191)  de Ctenosauriscus koeneni 

(Huene, 1902)
45

, um réptil com os espinhos neurais modificados em uma estrutura em formato de 

vela/leque (“sail”) em seu dorso - coletado na Formação Solling, situada na porção norte do centro da 

Alemanha, em sedimentos correspondentes ao início do Triássico (Olenekiano tardio) - que 

potencialmente representa o mais antigo arcossaurio conhecido. Adicionalmente, Butler et al. (2011) 

atribuíram outros materiais à Ctenosauriscus, como um pós-crânio coletado na Formação Röt do 

distrito de Waldhut, sudoeste da Alemanha (Triássico Médio - início do Anisiano). Com o propósito 

de determinar o posicionamento filogenético de Ctenosauriscus e do táxon de Waldhaus (SMNS 

91041, 91402-91405), os autores utilizaram versões modificadas das matrizes de Brusatte et al. 

(2010) e Nesbitt (2011) e, como resultado, obtiveram um estado monofilético para o táxon 

Ctenosauriscidae, que estaria constituído pelos gêneros Hypselorhachis, Ctenosauriscus, 

Arizonasaurus, Xilousuchus e o táxon de Waldhaus. O caráter mais consistente na sustentação de 

Ctenosauriscidae é o alongamento dos espinhos neurais das vértebras dorsais (sete vezes mais alto do 

que a altura do centrum), bem como o encurvamento destes espinhos, observável em vista lateral.  

Butler et al. (2011) avaliaram também a distribuição espacial e temporal dos fósseis 

arcossaurianos mais antigos e suas implicações para a compreensão da dinâmica de sua radiação. 

Entre os fósseis arcossaurianos mais antigos a aparecer no registro estão o paracrocodilomorfo 

Vytshegdosuchus zbeshartensis (de Yarenskian Gorizont, Rússia – considerado Olenekiano com base 

em estudos de palinologia e pale presença do temnospôndilo Parotosuchus), o poposaurio 

Ctenosauriscus da Alemanha (também considerado Olenekiano) e possivelmente Xilousuchus da 

China, de idade Olenekiana ou Eoanisiana. Logo, todos estes arcossaurios possivelmente surgiram na 

passagem do Eotriassico (Olenekiano) para o Mesotriássico (Anisiano) por volta de 247 Ma. Assim, 

tendo em vista que a base do Triássico tem sido datada em 252 Ma, estes primeiros arcossaurios 

                                                 
45

  Butler et al.(2012) contam que o holótipo deste táxon (GZG.V.4191 – constituído de vértebras, costelas e 

fragmentos de ossos que podem ser partes da cintura escapular) foi originalmente descrito e nomeado como Ctenosaurus 

koeni por Huene (1902) com base em fotos cedidas por Adolf von Koenen (1837–1915), professor de paleontologia e 

geologia da Universidade de Göttingen (Alemanha). Kuhn (1964) percebeu que o nome “Ctenosaurus” estava pré-

ocupado, erigindo então o gênero nominativo Ctenosauriscus para o material em questão e propondo a família 

Ctenosauriscidae. Todavia afinidades pseudossuquianas para Ctenosauriscus koeni foram propostas pela primeira vez em 

Krebs (1969) que relacionou esta espécie com um material recentemente nomeado como Hypselorhachis mirabilis (sensu 

BUTLER et al. 2009), sendo ambos posicionados por Krebs (op.cit) dentro da família Ctenosauriscidae Kuhn 1964. Até 

aquele momento somente relações pelicossaurianas (HUENE, 1914, 1956) e temonspondilianas (ABEL, 1939) tinham sido 

propostas.  
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surgiram no registro aproximadamente 4-5 Ma após a extinção Permo-triássica. Além disso, tendo 

em vista a posição derivada que Ctenosauriscus e Xilousuchus ocupam na linhagem pró-crocodiliana, 

possivelmente diversas linhagens fantasmas de arcossauriformes podem ter tido uma origem já no 

Eotriássico. Finalmente, a distribuição geográfica destes achados mais antigos de arcossaurios sugere 

que Archosauria teria sua origem na porção norte da Pangea (FIGURA 56).  

 

 
Figura 56 – Distribuição geográfica e estratigráfica dos primeiros Archosauria a aparecerem no registro fóssil durante o 

Triássico. Modificado de Butler et al. (2011). Legendas: Fm, Formação; Ma, milhões de anos; Mb, Membro. 

 

 

Grzegorz  et al. (2012) apresentaram o esqueleto quase completo do arcossaurio  Smok 

wawelski (ZPAL V.33/15), coletado no sul da Polônia, na localidade de Losowice (situada a 2km de 

Lubliniec). Este táxon corresponde ao maior arcossaurio carnívoro já coletado em níveis 

correspondentes ao Neotriássico e Eojurássico da Europa Central, tendo um tamanho total estimado 
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de 5-6m de comprimento, com um crânio de 50-60 cm. O material correspondente a esta espécie foi 

encontrado em três acumulações (uma incluindo elementos sincranianos e outras duas com partes do 

pós-crânio) provenientes de um pacote de rocha com 2 m de espessura. Por apresentarem as 

proporções esperadas para um mesmo animal, semelhante estado de preservação e por não haver 

sobreposição de elementos, foram considerados como pertencentes a um único indivíduo. Os autores 

perceberam que Smok demonstra um mosaico de caracteres presentes tanto em arcossaurios basais da 

linhagem pró-crocodiliana quanto em dinossaurios, classificando-o, preliminarmente, apenas como 

um arcossaurio que será submetido a uma nova avaliação filogenética a ser publicada. 

França et al. (2011) tornaram a avaliar a associação de 9  indivíduos, previamente divulgados 

em dois resumos (FRANÇA et al., 2008; FRANÇA et al., 2009), agora com a adição de um crânio 

parcial (localizado em outro ponto do mesmo afloramento),  nomeando-o como Decuriaschus 

quartacolonia. Tanto o holótipo (MCN PV10105a) como o parátipo (MCN PV10105b-i) foram 

considerados como indivíduos adultos, com base na equivalência de tamanho e proximidade de suas 

suturas neurocrocraniais e neurocentrais. Segundo os autores, a orientação subparalela das colunas 

vertebrais de vários dos espécimes, bem como as curvaturas do pescoço e da cauda, indicam a 

presença de fluxo de corrente fluvial num ambiente aberto, sendo proposta pouca influência de time-

averaging na constituição desta associação, que teve duas hipóteses explicativas para o seu padrão de 

distribuição no sedimento: 1 - o grupo de animais poderia ter sido morto e transportado por uma 

enchente que os soterrou, logo em seguida na planície de inundação;   2 - estes animais foram 

agrupados por influências iniciais do evento que eventualmente causou a sua morte e, em seguida, as 

carcaças foram retrabalhadas pelo fluxo de alguma corrente fluvial. A matriz de dados elegida para 

verificar as relações de Decuriasuchus com os demais “rauissúquios” foi a de Brusatte et al.  (2010). 

Na análise de França et al. (2011), as formas tradicionalmente tratadas como “rauissúquios” 

apareceram como um grupo parafilético, em uma politomia na qual estava incluso o táxon 

Ornithosuchidae. Por sua vez, os autores obtiveram um posicionamento de Decuriasuchus junto a 

Prestosuchus, Batrachotomus e Saurosuchus, constituindo o táxon Prestosuchidae, unidos por uma 

única característica: presença de uma crista bem desenvolvida ao longo da margem posterior do ramo 

ventral do esquamosal. As autapomorfias listadas para Decuriasuchus foram: lacrimal e nasal 

constituindo uma expansão lateral do teto craniano que cobre a maior parte da fenestra pré-orbital; 

margem dorsal do quadrado-jugal e margem ventral do esquamosal constituindo uma expansão 

rostral subtriangular que penetra a fenestra ventro-temporal. 
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Em 2013, Nesbitt et al. (2013) efetuaram uma revisão sobre aspectos filogenéticos e 

paleoecológicos propostos para “Rauisuchia”. Segundo os autores, os “rauissúquios” provavelmente 

não formam um grupo natural (monofilético), mas comporiam um táxon constituído por subtaxons 

(e.g. Rauisuchidae, Ctenosauriscidae, Shuvosauridae) que podem estar distribuidos de modo não 

sequencial dentro de Pseudosuchia. Entre os problemas apontados por Nesbitt et al. (2013) está a 

ausência de sinapomorfias não ambíguas para “Rauisuchia”, o que impede uma compreensão clara da 

evolução dos caracteres entre esses animais. Apesar disso, alguns avanços neste aspecto foram 

detectados, já que os subgrupos de Rauisuchia tem apresentado um número cada vez maior de 

estados de caracteres que os suportam. Por exemplo, a maior parte dos integrantes de Poposauroidea 

(que inclui os ctenosauriscídeos e os shuvosaurídeos) compartilha um aumento no número de 

vértebras sacrais, um pé púbico (“pubic boot”) na porção distal do púbis e o maxilar com um 

processo ascendente curto. Já os membros de Rauisuchidae, que incluem os predadores quadrúpedes 

Polonosuchus silesiacus, Postosuchus kirkpatricki e Rauisuchus tiradentes, compartilham  a presença 

tanto de uma crista bulbosa (“bulbous ridge”)na face lateral do jugal, como a de uma crista (“ridge”) 

que vai do nasal ao esquamosal (BRUSATTE et al., 2010; NESBITT, 2011; WEINBAUM, 2011). Uma 

conclusão importante desta revisão foi a de que a compreensão sobre a diversidade dos 

“rauissúquios” foi ampliada desde a revisão de Gower (2000). Ademais, o otimismo expresso por 

Gower (2000, pp. 476-478) provou estar bem fundamentado, já que os níveis de interesse 

direcionados para estes organismos têm crescido (especialmente devido à divulgação de novos 

materiais em diferentes localidades). 

Parker & Nesbitt (2013) apresentaram o material PEFO 34865, coletado na Formação Chinle 

(Arizona, EUA) – constituído por um maxilar esquerdo com dentes, um dentário esquerdo, um pré-

articular direito e um pós-cranio parcial - considerado o primeiro registro inequívoco incluindo partes 

do crânio de Poposaurus gracilis Mehl (1915). A associação destes materiais cranianos a P. gracilis 

foi feita através da presença de elementos pélvicos morfologicamente comparáveis aos que foram 

documentados para o holótipo (CFMNH UR 357) desta espécie. Duas autpomorfias são 

compartilhadas pelo holótipo e o novo espécime: (1) na lâmina caudal do ílio, há uma crista (“ridge”) 

espessa locada caudalmente ao acetábulo; (2) no ílio, há um proeminente pedúnculo que serve para 

articulação com uma fossa na região proximal do ísquio. Adicionalmente, dois elementos cranianos, 

um supra-angular e um articular (TTU-P 11610 e TTU-P 11614) provenientes da Formação Tecovas 

(Arizona, EUA) foram igualmente referidos a P. gracilis. Em termos filogenéticos, os autores 

avaliaram vários caracteres-chave na evolução dos “rauissúquios” (e.g. evolução do bipedalismo; 



 

 

 

  

104 DESCRIÇÃO OSTEOLÓGICA E ANÁLISE FILOGENÉTICA DE UM NOVO MATERIAL DE RAUISUCHIA (ARCHOSAURIA, CRUROTARSI) DA FORMAÇÃO SANTA 

MARIA, TRIÁSSICO MÉDIO SUL-RIO-GRANDENSE, BRASIL. 

                                                                                                                                                                                         Tiago Raugust  
 

surgimento/perda da forma “em leque” do dorso e o estabelecimento do bico córneo edêntulo) que 

tem demonstrado um padrão complexo, especialmente na linhagem dos popossaurios. Para esta 

análise, utilizaram a matriz de dados de Brusatte et al. (2010) e a de Nesbitt (2011) (ambas com as 

modificações propostas por Butler et al., 2011) chegando às seguintes conclusões (FIGURA 57): (1) 

A presença de bipedalismo em P. gracilis demonstra que esta característica apareceu apenas uma vez 

na base de Poposauroidea (FIGURA 57b); (2) a ausência do dorso em forma de “leque” em P. 

gracilis suporta um cenário onde a presença desta característica é plesiomórfica para poposauroideos 

e perdida em shuvosaurídeos + P. gracilis (FIGURA 57e). Contudo, é igualmente parcimonioso que 

esta característica tenha sido adquirida independemente em Lotosaurus adentus e ctenosauriscídeos 

(FIGURA 57f); (3) a hipótese de que a ausência de dentes em Poposauroidea seria plesiomórfica 

(FIGURA 5d) é menos parcimoniosa do que a ideia de plesiomorfia para a presença de dentes para 

este clado (FIGURA 5c), no entanto, tendo em vista que a presença ou ausência de dentes ainda é 

desconhecida em Sillosuchus longicervix, Ctenosauriscus koeneni, Bromgroveia walkeri e 

Hypselorhachis mirabilis, ambas as hipóteses podem ser possíveis. 
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Figura 57 – Distribuição de caracteres-chave na evolução de Poposauroidea mapeadas nas hipóteses de Nesbitt (2011) (a, 

c, e) e Brusatte et al. (2010) (b, d, f), segundo as matrizes modificadas por Butler et al. (2011). Modificado de Parker & 

Nesbitt (2013). 
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 França et al. (2013) descreveram em detalhe um crânio de Decuriasuchus quartacolonia que 

havia sido previamente apresentado por França et al. (2011). O estudo osteológico comparativo da 

descrição do sincrânio desta espécie revelou que D. quartacolonia é similar às espécies cf. 

Prestosuchus chiniquensis e Saurosuchus galilei, constituindo o táxon Prestosuchidae, que apresenta 

os seguintes caracteres compartilhados: (1) presença de uma fenestra subnarial em forma de gota 

(“drop-shaped”); (2) fenestra pré-orbital subtriangular, com sua região rostral alongada (rostro-

caudalmente) e estreita (dorso-ventralmente); (3) nasal em forma de nariz romano (“roman nosed”)
46

 

(convergência com Luperosuchus fractus e ornitossuquideos); (4) processo ascendente do maxilar 

apresentando, em vista medial, um profundo sinus ântero-orbital (“antorbital sinus”), que é uma fossa 

subtriangular  (convergência com Polonosuchus silesiacus e Postosuchus kirkpatricki); (5) parietal 

apresentando uma crista pouco desenvolvida; (6) ramo ventral do esquamosal apresentando, em vista 

lateral, uma crista (“ridge”) caudo-ventralmente orientada (convergência com Batrachotomus). 

Contudo, D. quartacolonia difere das demais espécies sul-americanas (Rauisuchus tiradentes e 

Fasolasuchus tenax) por apresentar  o “nariz romano”, caracterizado por uma convexidade no perfil 

da superfície dorsal do nasal, o que não ocorre nestas duas espécies. 

 Weinbaum (2013) redescreveu materiais de Postosuchus, a partir de uma preparação mais 

apurada do material TTU-P 9002 (o parátipo de Postosuchus kirkpatricki) tendo reconhecido 

diversos novos elementos, que incluem partes do braincase e dermocrânio, escudos dérmicos e 

vértebras. Somado a isto, “rauissúquios” de outras coleções (UMMP, UCMP, CM, TMM e UNC) 

foram também avaliados, o que possibilitou a produção de uma nova reconstituição do esqueleto, 

bem como de como este táxon seria em vida (FIGURA 58). Uma das conclusões mais importantes foi 

a de que Postosuchus não representa um popossaurio. Dessa forma, mesmo com a hipótese de que os 

“rauissúquios” não-popossaurianos seriam representados por formas principalmente quadrúpedes 

(e.g. LONG & MURRY, 1995; PEYER et al., 2008; GOWER & SCHOCH, 2009; NESBITT, 2011), pelo 

menos Postosuchus seria a única forma habitualmente bípede dentro deste grupo. Weinbaum (2013) 

também lançou uma crítica ao trabalho de Peyer et al. (2008, p. 380) - que defendiam um padrão 

postural quadrúpede para Postosuchus com base na robustez dos seus membros anteriores – 

argumentando que muitos dinossaurios terópodes apresentam igualmente membros anteriores de 

aspecto massivo mas não os utilizavam em sua locomoção diária.  

 

                                                 
46  Romer (1971a) descreveu pela primeira vez esta estrutura (o “roman nose”) em Luperosuchus. Em avaliação pessoal, 

consideramos que esta estrutura está presente também em Prestosuchus UFRGS-PV-0156-T, 0152-T e 0629-T) e em 

Rauisuchus (contra BRUSATTE et al., 2010).   
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Figura 58 – Proposta de Weinbaum (2013) para a reconstituição em vida (A) e do esqueleto (B) de Postosuchus 

kirkpatricki. 
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6. DISCUSSÃO 
  

 

 De modo unânime, os “rauissúquios” têm sido considerados como um grupo paleontológico 

de grande importância evolutiva, que ocupava o topo da cadeia alimentar do Triássico, com uma 

distribuição virtualmente cosmopolita no supercontinente Pangeia. 

Este grupo, segundo a hipótese de Chatterjee & Majumdar (1987), teve seu apogeu durante o 

Carniano (237-227 Ma, sensu WALKER et al., 2012), onde uma fauna e flora diversificadas 

constituíam-se em fontes de recursos significativos para uma coexistência equilibrada entre os 

rauissúquios e os primeiros dinossaurios terópodes. Entretanto, após o colapso do ecossistema, 

ocorrido no final desta idade – quando as presas mais acessíveis (rincossaurios, dicinodôncios e 

trilofossaurios) tornaram-se extintas - a competição entre estes dois táxons começou a se tornar mais 

acirrada (CHATTERJEE & MAJUMDAR, 1987). Tendo em vista que os rauissúquios, de modo geral, 

eram caçadores de emboscada, esta competição deve ter favorecido formas mais ágeis na perseguição 

de suas presas: os dinossaurios terópodes. Somado a isso, já no final do Noriano, a paisagem de 

savana e o clima mais seco se constituíam num inconveniente à estratégia de predação por 

emboscada (devido à redução dos esconderijos para a espreita do predador e à necessidade de 

percorrer grandes percursos em busca de água nas estações de seca). Esta sucessão de eventos em 

favor do hábito cursorial mais ágil dos dinossaurios terópodes no final do Triássico parece ter 

culminado com a extinção dos rauissúquios neste período (CHATTERJEE & MAJUMDAR, 1987). 

Entretanto, é difícil garantir propostas inquestionáveis sobre um táxon que possui um 

panorama classificativo ainda irresoluto, haja vista as incertezas sobre a validade de Rauisuchia como 

um clado. Desde o princípio da classificação das formas rauissuquianas, praticamente todo 

tecodôncio de grande porte, quadrúpede, com crânio alto e estreito, encontrado em sedimentos do 

Triássico Médio ou Superior, em qualquer localidade do mundo, passou a ser associado às famílias 

dos rauissuquídeos, prestossuquídeos ou popossaurídeos (“rauissúquios” com maiores afinidades à 

Prestosuchus e Poposaurus, respectivamente) não existindo um critério explícito e testável para este 

sistema de classificação baseado na semelhança geral de caracteres e não em homologias. 

Posteriormente, outras famílias, como Shuvosauridae, Ctenosauriscidae e Chatterjeeidae, passaram a 

ser consideradas “rauissúquios”, independente de formarem ou não um grupo monofilético. Esta 

indefinição taxonômica ainda persiste e não será resolvida até o momento que se estabeleça uma 
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relação filogenética robusta e bem resolvida, já que ainda não se encontraram sinapomorfias 

inequívocas compartilhadas por estas famílias. 

 Somado a isto, o histórico dos critérios utilizados para a classificação de certos espécimes 

deste grupo é de tal maneira problemático que, em alguns casos, os mesmos chegaram a ser incluídos 

em até cinco diferentes famílias, dependendo do autor considerado. Por exemplo, Procerosuchus 

celer, uma espécie originalmente proposta por Huene (1938a) como um integrante da família 

Stagonolepididae, foi transferido pelo mesmo autor para a família Rauisuchidae no ano de 1942, 

sendo esta última proposta seguida outros pesquisadores (e.g. KREBS, 1965, 1976; BARBERENA, 

1978; CHATTERJEE, 1985; CAROLL, 1988; SENNIKOV, 1995)
47

; Em contrapartida, Romer (1956) 

qualificou P. celer como um Ornithosuchidae, mas posteriormente classificou-o como um 

Prestosuchidae (ROMER, 1966) e, finalmente, optou por classificá-lo como um Proterochampsidae 

(ROMER, 1972). O trabalho mais recente que tornou a citar a referida espécie foi o desenvolvido por 

Desojo & Rauhut (2009), que levantaram a possibilidade de esta espécie ser inválida, podendo se 

tratar, na verdade, de um sinônimo do paralectótipo de Prestosuchus loricatus. 

 A mesma situação ocorre com o espécime-tipo (e único registro) da espécie Spondylosoma 

absconditum. Este material, que foi colocado originalmente por Huene (1938a) como um membro da 

ordem Saurischia, possui ainda um posicionamento taxonômico polêmico, tendo sido classificado 

tanto como um dinossaurio (e.g. ROMER, 1956; COLBERT, 1970; STEEL, 1970; BONAPARTE, 1971b; 

GALTON & CLUVER, 1976; SUES, 1990; KISCHLAT, 2000), quanto como um constituinte da família 

Prestosuchidae (e.g. CHARIG, 1956; ROMER, 1972). 

Com a aplicação da sistemática filogenética ao estudo dos rauissúquios, sucedida na década 

de 1980, algumas questões sobre a filogenia deste grupo parecem agora mais claras do que antes, 

como é o caso do posicionamento filogenético destas formas rauissuquianas como integrantes do 

clado pró-crocodiliano. Entretanto, definir quais espécimes compõem este táxon e a qualidade de sua 

natureza (se mono, poli ou parafilética), são questões ainda debatidas no foro científico atual. 

Nas duas últimas décadas, houve um significativo incremento no número de trabalhos que 

vem se dedicando a buscar uma resolução para esta situação. Se considerarmos apenas as análises 

                                                 
47  É interessante sublinhar que, destes trabalhos citados como exemplos na interpretação de Procerosuchus como 

um Rauisuchidae, o de Krebs (1976) e o de Barberena (1978) consideraram que a referida espécie seria um sinônimo de 

Prestosuchus chiniquensis. Esta ideia foi igualmente adotada por Parrish (1993), que o considerou como um membro do 

seu clado Prestosuchidae, e por Kischlat (2000). Contudo, Kischlat (2003) chegou a considerar o parátipo de P. loricatus 

como parte do material reunido pela denominação “Karamuru vorax”, enquanto, para o holótipo de P. loricatus, propôs 

um novo gênero nominativo: “Abaporu”. 
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filogenéticas numéricas explícitas
48

, foi possível discriminar 23 publicações, que incluem uma 

hipótese evolutiva para arcossaurios e seus grupos internos (e.g. BENTON, 1985; GAUTHIER, 1986; 

BENTON & CLARK, 1988; SERENO & ARCUCCI, 1990; SERENO, 1991; PARRISH, 1993; JUUL, 1994; 

GOWER & WILKINSON, 1996; BENTON, 1999; GOWER, 2002; BENTON & WALKER, 2002; NESBITT, 

2003; BENTON, 2004; NESBITT & NORELL, 2006; GOWER & NESBITT, 2006; WEINBAUM & 

HUNGERBÜHLER, 2007; NESBITT, 2007; LAUTENSCHLAGER, 2008; BRUSATTE et al., 2010; 

MASTRANTONIO, 2010; NESBITT, 2011; BUTLER et al., 2011; FRANÇA et al., 2011). 

 Destas, apenas quatro (e.g. BENTON, 1985; GAUTHIER, 1986; SERENO & ARCUCCI, 1990; 

SERENO, 1991) não codificaram os caracteres para, pelo menos, mais de um táxon de rauissúquios - 

táxons menos inclusivos que subfamília.  

Em relação aos outros trabalhos gerados com mais de uma OTU rauissuquiana - que, 

teoricamente, permitem uma comparação direta da relação entre eles - 7 mostram um estado 

monofilético para Rauisuchia (e.g. BENTON, 1999; NESBITT, 2003; NESBITT & NORELL 2006, 

NESBITT 2007, LAUTENSCHLAGER, 2008; BRUSATTE et al., 2010; FRANÇA et al., 2011) e 12 uma 

relação parafilética (e.g. BENTON & CLARK, 1988; PARRISH, 1993; JUUL, 1994; GOWER & 

WILKINSON, 1996; GOWER, 2002; BENTON & WALKER, 2002; BENTON, 2004; GOWER & NESBITT, 

2006; WEINBAUM & HUNGERBÜHLER, 2007; MASTRANTONIO, 2010; NESBITT, 2011; BUTLER et al., 

2011). 

Deve-se salientar, porém, que em todas as hipóteses filogenéticas que apontaram a monofilia 

dos rauissúquios, tanto os índices de “Bootstrap” quanto os valores para o suporte de Bremer são 

baixos. Isto indica que, apesar de serem hipóteses plausíveis, as árvores filogenéticas geradas são 

muito instáveis, sendo que uma pequena mudança no estado de um caráter, por exemplo, pode alterar 

facilmente as relações deste clado. 

Além disso, conforme o argumento de diversos autores (e.g. GOWER, 2000; PEYER et al., 

2008; GOWER & SCHOCH, 2009; BRUSATTE et al., 2010; NESBITT et al., 2013), o avanço na 

compreensão da evolução dos arcossaurios crurotarsianos é obstruído pelo escasso e fragmentário 

estado dos espécimes conhecidos de “rauissúquios” – somente 20% dos 40 táxons considerados 

formalmente pertencentes à Rauisuchia possuem crânios e pós-crânios parcialmente preservados 

(FRANÇA et al., 2009), impedindo a comparação de determinados caracteres. Além disso, existem 

ainda materiais que não foram devidamente descritos e documentados. Gower (2000), mencionou a 

                                                 
48 Foi considerado: (1) a aplicação de uma metodologia numérica capaz de unir grupos da forma mais 

parcimoniosa de acordo com suas semelhanças, e (2) a publicação explícita da matriz de dados utilizada, de forma a 

tornar possível a reprodução dos resultados. 
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contradição entre a ampla distribuição geográfica do grupo - e a quantidade de registros existentes - 

com a falta de trabalhos elementares sobre a anatomia dos espécimes conhecidos. Ou seja, a 

indefinição sobre as questões taxonômicas referentes aos rauissúquios poderia não estar 

necessariamente relacionada às análises filogenéticas, mas sim à etapa que precede a estas análises, 

que corresponde à realização de descrições detalhadas dos materiais existentes. 

Não obstante, segundo o mesmo autor, problemas referentes aos procedimentos utilizados em 

diversas análises filogenéticas também são comuns. Por exemplo, em muitas filogenias, pode-se 

observar a adoção apriorística de um estado monofilético para Rauisuchia, sem que tenha sido feita 

uma análise das inter-relações de seus integrantes (e.g. GAUTHIER, 1986) – o que também é valido 

para os táxons menos inclusivos (e.g. Prestosuchidae sensu JUUL, 1994) - ou não se utilizou uma 

amostragem suficiente, que representasse os espécimes historicamente referidos a este grupo, como é 

o caso de Benton & Clark (1988) que incluíram, como formas rauissuquianas, apenas Saurosuchus, 

Ticinosuchus e Postosuchus em sua análise. 

No entanto, desde a crítica apontada por Gower (2000) até o estado atual do conhecimento 

podemos incorporar, ao menos, sete trabalhos com descrições de novas espécies (e.g. SEN, 2005; 

SULEJ, 2005; NESBITT & NORELL, 2006; LI et al., 2006; JALIL & PEYER, 2007; PEYER et al., 2008; 

FRANÇA et al., 2011); 11 com redescrições ou detalhamento da morfologia de espécies ulteriormente 

descritas (e.g. WEINBAUM, 2002, 2011; GEBAUER, 2004; NESBITT, 2005, 2007; LAUTENSCHLAGER, 

2008; BRUSATTE et al., 2009; BUTLER et al.,  2009; LAUTENSCHLAGER & DESOJO, 2011; FRANÇA et 

al., 2013; WEINBAUM, 2013); e, finalmente, 11 trabalhos que contribuem com outros achados de 

espécies já descritas (e.g. ALCOBER, 2000; GOWER, 2002; NESBITT, 2003; GOWER & NESBITT, 2006; 

WEINBAUM & HUNGERBÜHLER, 2007; DESOJO & ARCUCCI, 2009; GOWER & SCHOCH, 2009; 

MASTRANTONIO, 2010; GAUTHIER et al., 2011; BUTLER et al., 2011; PARKER & NESBITT, 2013 ).  

Desse modo, é possível dizer que, nos últimos dez anos, muitos trabalhos contribuíram com 

novos conhecimentos sobre as questões apontadas por Gower (2000) como cruciais à resolução da 

sistemática e filogenia dos rauissúquios (QUADRO 3), sem que, no entanto, isto tenha sido ainda 

suficiente para estabelecer um consenso acerca da filogenia do grupo. 
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Contribuições ao estudo dos “rauissúquios” (pós-2000). 

 

 

DESCRIÇÕES 

 (novas espécies) 

 

 

 Yarasuchus deccanensis Sen 2005;  

 Polonosuchus Sulej 2005 (alterado conforme Brusatte et al., 

2009); 

 Effigia okeeffeae Nesbitt & Norell, 2006;  

 Qianosuchus Li et al., 2006; 

 Arganasuchus dutuiti Jalil & Peyer, 2007; 

 Postosuchus alisonae Peyer et al.,  2008; 

 Decuriasuchus quartacolonia França et al., 2011; 

 
 

 

 

 

REDESCRIÇÕES E 

DETALHAMENTO 

 

 Postosuchus kirkpatricki (sensu WEINBAUM, 2002, 2011);  

 Stagonosuchus (sensu GEBAUER, 2004);  

 Arizonasaurus babbitti (sensu NESBITT, 2005) (MSM P4590);  

 Effigia okeeffeae (sensu NESBITT, 2007);  

 Rauisuchus (sensu LAUTENSCHLAGER, 2008);   

 Teratosaurus suevicus (sensu  BRUSATTE et al., 2009); 

 Hypselorhachis mirabilis (sensu BUTLER et al., 2009);   

 Ticinosuchus ferox e Stagonosuchus nyassicus (sensu 

LAUTENSCHLAGER & DESOJO, 2011); 

 Decuriasuchus quartacolonia França et al., 2013; (descrição do 

crânio) 

 Postosuchus kirkpatricki (sensu WEINBAUM, 2013); 

 
 

 

 

 

REDESCRIÇÕES 

COM MATERIAIS 

ADICIONAIS 

 

 Saurosuchus (sensu ALCOBER, 2000);  

 Batrachotomus kupferzellensis (sensu GOWER, 2002 [“braincase”]; 

GOWER & SCHOCH, 2009 [pós-crânio]); 

 Arizonasaurus babbitti (sensu NESBITT, 2003 [crânio e pós-crânio 

- MSM P4590]);  

 Arizonasaurus babbitti (sensu GOWER & NEBITT, 2006 

[neurocrânio]); 

 Poposaurus gracilis (sensu WEINBAUM & HUNGERBÜHLER, 2007);  

 Luperosuchus fractus (sensu DESOJO & ARCUCCI, 2009 [crânio]); 

 Prestosuchus chiniquensis (sensu MASTRANTONIO, 2010 = 

MASTRANTONIO et al. 2013); 

 Poposaurus gracilis (sensu GAUTHIER et al., 2011). 

 Ctenosauriscus koeneni (sensu BUTLER et al., 2011) 

 Poposaurus gracilis (sensu PARKER & NESBITT, 2013). 

 
Quadro 3 – Lista das contribuições produzidas na última década sobre os “rauissúquios”. 

 

Baseado no que foi discutido, concordamos com Gower (2000), Peyer et al. (2008), Jalil & 

Peyer (2007), Gower & Schoch (2009), Brusatte et al. (2010), Nesbitt et al. (2013) que é necessário 
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prosseguir com a realização de descrições anatômicas detalhadas, bem como com o estabelecimento 

de rigorosas diagnoses para todos os táxons válidos de “rauissúquios”, antes de se tentar conduzir 

estudos que visem somente a filogenia deste táxon.  

Também constatamos a necessidade de se inaugurar estudos referentes à ontogenia dos 

“rauissúquios”, uma vez que existem várias referências, na literatura, sugerindo que alguns espécimes 

deste grupo - e.g. Tikisuchus romeri (CHATTERJEE & MAJUMDAR, 1987); Procerosuchus celer 

(KISCHLAT, 2000); Saurosuchus galilei (ALCOBER, 2000); Luperosuchus fractus (DESOJO & ARCUCCI, 

2009) - viessem a ser reconhecidos como formas juvenis. 
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8.  Glossário 

 
Antepaís: É um tipo de bacia sedimentar gerada por um cinturão orogênico e localizada entre 

este e um cráton. Ver cráton. 

 

Árvore filogenética: No sentido da sistemática filogenética é um dendrograma que expressa 

relações filogenéticas (ou genealógicas) entre táxons terminais e entre espécies ancestrais e 

descendentes, contendo mais informações que os cladogramas e gerando hipóteses mais 

complexas (AMORIM, 2002).  Ver dendrograma e cladograma. 

 

Archosauromorpha: Foi um nome proposto em bases não-cladistas por Huene (1946:271) 

como “Archosauria+Rhynchocephalia”, sendo que, naquela época, os rincossaurios não eram 

admitidos como tal por serem relacionados aos lepidossauromorfos, e somente após diversos 

trabalhos (e.g. CARROL, 1976; BRINKMAN, 1981; GAUTHIER, 1984, 1986; BENTON, 1984) surgiu 

uma tendência em classificar os rincossaurios como formas afins aos arcossaurios. O nome 

Archosauromorpha foi transferido para a filosofia cladista por Benton (1983b) que se referiu a 

este grupo como uma linhagem divergente dos lepidossauromorfos, unindo Prolacertiformes, 

Archosauria e Rhynchosauria. Ele não usou definições por base-nodal ou base-estemática 

porque, naquele momento, essa proposta ainda não tinha sido formulada. Atualmente, o 

archosauromorfa que detem o registro mais antigo é o proterossúquio russo Archosaurus 

rossicus Tatarinov 1960, composto por um crânio parcial e alguns elementos desarticulados do 

pós-crânio da localidade de Vyazniki, que é inferida como pertencente ao final do Permiano 

(Tatariano tardio) (EZCURRA et al., 2013). 

 

Autapomorfia: É o estado derivado (apomorfia) de um caráter exclusivo de um determinado 

táxon. Ver monofiletismo. 

 

Bacia intracratrônica: Entende-se por bacias intracratrônicas (também conhecidas por 

“interiores”) aquelas compostas por rochas sedimentares e localizadas sobre grandes extensões 

continentais. Ou seja, é uma bacia correspondente a uma depressão topográfica em área 

cratônica. Ver cráton. 

 

Bacia sedimentar: Uma região com extensão de pelo menos 10.000 km2 em que a combinação 

de subsidência e deposição constitui espessas acumulações de sedimentos e rochas 
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sedimentares. (PRESS et al., 2006). Este conjunto de rochas sedimentares guarda uma relação 

geométrica e/ou histórica mútua, e cuja superfície atual não necessariamente se comporta como 

uma bacia de sedimentação. 

 

Bioestratigrafia: Ramo da estratigrafia que classifica as camadas fossilíferas em unidades 

bioestratigráficas com base no conteúdo paleontológico (MENDES, 1982). Ver unidade 

bioestratigráfica. 

 

Biozona: Ver unidade bioestratigráfica. 

                                                                        

Cinturão Orogênico (cintura sísmica): É uma zona sísmica de forma alongada, geralmente 

situada ao longo dos limites exteriores das placas tectônicas (IBGE, 2004). Esta faixa de terreno 

sofreu movimento, metamorfismo, deformação e rearranjo após um evento tectônico (orogenia).  

Cordilheiras de montanhas são exemplos de cinturões orogênicos que se estendem por milhares 

de quilômetros, mas apresentam largura relativamente limitada (algumas dezenas a poucas 

centenas de quilômetros) situando-se nas margens continentais, próximo a fossas oceânicas 

(e.g. Andes), ou, ainda, podem ocorrer no interior de continentes, entre duas áreas cratônicas 

(e.g. Himalaias). 

 

Clado: É um grupo monofilético, ou seja, uma linhagem composta pelo antecessor comum e 

todos os seus descendentes (SERENO, 2005). 

 

Clado coronal [do inglês “crown clade” de QUEIROZ, 2007]: É uma das categorias de clado 

(e.g. clado coronal; clado total; grupo estemático; clado apomórfico) originalmente reconhecidas, 

mas não denominadas, por Hennig (1965, 1966). Após o trabalho original de Hennig (op.cit.) 

esta categoria de clado também recebeu diferentes designações como: *group” (grupo) Hennig 

(1969, 1981), e “crown group” (grupo-coronal) Jefferies (1979). 

O clado-coronal é originado a partir de um mesmo antecessor comum mais recente de 

dois táxons com representação atual. Sendo o nó presente na base do clado coronal 

denominado “nó coronal”. Ver clado e grupo estemático. 

 

Clado total [do inglês “total-clade” de QUEIROZ, 2007]. Assim como o “clado coronal”, esta é 

uma das categorias de clado originalmente reconhecidas por Hennig (1965, 1966). Também 

recebeu diferentes designações: “total groups” (grupo total) Jeffries (1979), “pan-monophyla” 
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Lauterbach (1989), “stem clades” de Queiroz & Gauthier (1992) e “panstems” Joiyce et al. 

(2004).  

O Clado total é composto pelo clado coronal, sua linhagem estemática e os ramos laterais 

da linhagem estemática. 

 

Cladograma: É um dendrograma que expressa relações filogenéticas (ou genealógicas) entre 

táxons evidenciados por sinapomorfias. As conexões entre as espécies indicam apenas uma 

história comum, e não uma espécie ancestral propriamente dita. 

 

Classificação: Prática necessária ao reconhecimento da diversidade paleobiológica. Classificar 

é agrupar, levando-se em conta semelhanças comparáveis. Segundo Simpson (1961; apud 

MENDES, 1988) a classificação corresponde à ordenação dos organismos em grupos (ou 

conjuntos) com base nas suas afinidades. Na prática, utilizam-se os termos “sistemática”, 

“taxonomia” e “classificação” como sinônimos, pois não há consenso na definição destes termos. 

Ver sistemática. 

 

Cotylosauria: Foi um grupamento originalmente proposto por Cope (1880) como uma das três 

subordens (e.g. Pelycosauria, Anomodontia e Cotylosauria) de Theromorpha. Sua subordem 

Cotylosauria incluía exclusivamente Diadectidae, entretanto autores subsequentes utilizaram 

esta denominação de modo mais abrangente (e.g. CASE, em 1911, adicionalmente aos 

deadectídeos, incluiu Bolosaurus, pareiassaurídeos, captorhinídeos, Seymouria, procolofonídeos 

e Pantylus em Cotylosauria). Já que naquele tempo, Seymouria era interpretado como o mais 

primitivo amniota, Cotylosauria tornou-se um termo de referência ao estoque basal deste grande 

grupo.  

Alternativamente, Olson (1947) eliminou esse termo de sua classificação, substituindo-o 

pela subclasse Parareptilia, que era composta pelas ordens Diadecta – incluindo 

Seymouriamorpha, Diadectomorpha, Procolophonia e Pareiasauria - e Chelonia. 

 Romer (1956, 1966), entretanto, retornou a utilizar a nomeação Cotylosauria, que junto à 

ordem Chelonia, constituíam a subclasse Anapsida (classe Reptilia), colocando em separado a 

família Diadectidae (classe Amphibia).  

Somente com as análises filogenéticas de autores como Gauthier et al. (1988a), Laurin & 

Reisz (1995), Lee (1995), deBraga & Rieppel (1997), Modesto (2000) e Berman et al. (2000), 

que propõem um critério classificatório com base em homologias, é que o termo Parareptilia (um 

clado basal de Reptilia) foi retomado em conciliação com o termo Cotylosauria (um clado 
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intermediário a Tetrapoda e Amniota) (e.g. VOIGT & GANZELEWSKI, 2010; LAURIN & REISZ, 1995). 

 

Cráton: Porção da crosta terrestre que permaneceu estável e sofreu pouca deformação por 

longos períodos em relação a uma determinada época geológica. Em um aspecto atual, 

restringe-se a áreas continentalizadas e suas adjacências (IBGE, 2004). Nessas regiões os 

movimentos dominantes são os verticais (isostáticos) e os processo geológicos atuantes são 

principalmente decorrentes desses movimentos (erosão X deposição). 

 

Crocodylomorpha: É um táxon proposto por Walker (1970) na inclusão de Crocodylus, 

Protosuchus, Pedeticosaurus, Baurusuchus e Hallopus. Esta denominação foi utilizada dentro de 

um contexto cladístico, pela primeira vez, na tese de Ph. D de Gauthier (1984) para se referir 

aos gêneros Sphenosuchus, Pseudhesperosuchus, Terrestrisuchus, e Crocodylia (entretanto 

considerou como Crocodylomorpha incertae sedis os táxons Hesperosuchus, Gracilisuchus, 

Lewisuchus, Erpetosuchus, e Hallopus). Um pouco depois, Benton & Clark (1988:315), se 

referiram a Crocodylomorpha como o clado que inclui “‘sphenosuchians and crocodyliforms”. De 

um modo genérico, esta denominação serve para reunir a linhagem dos crocodilianos atuais e 

seus fósseis relacionados, como os esfenossuquídeos (e.g. Hesperosuchus, Sphenosuchus, 

Terrestrisuchus) e os protossuquídeos (e.g. Protosuchus) (CLARK et al., 2000, 2004; SUES et al., 

2003; BRUSATTE et al., 2010). 

 

Cronoestratigrafia: Parte da estratigrafia que trata do estudo das idades das rochas e das 

camadas geológicas. Este estudo culmina com a determinação e apresentação de um quadro 

estratigráfico que apresenta a definição das idades, absolutas ou relativas, das unidades 

estratigráficas [disponível em http://vsites.unb.br/ig/glossario/index.html (último acesso 

10/08/2010)]. Ver unidade cronoestratigráfica.  

 

Definição por base ramal [do inglês “branch-based” de QUEIROZ, 2007]: Uma das maiores 

diferenças entre a nomenclatura da sistemática tradicional e da sistemática filogenética reside na 

maneira como os nomes dos táxons são definidos (de QUEIROZ & GAUTHIER, 1994; de QUEIROZ 

1997, 2000, 2007).  Dentro desta visão, três definições filogenéticas (e.g. base ramal, base 

nodal, base apomórfica) dos nomes dos táxons foram propostas (HENNIG, 1969, 1981; de 

QUEIROZ & GAUTHIER, 1990; de QUEIROZ, 2007)1 A definição por base ramal também é conhecida 

                                                 
1  Muitas das definições da taxonomia filogenética se devem originalmente a Hennig (1965, 1966, 1969, 1981). Contudo, 

existem autores (e.g. SERENO, 2005) que interpretam o estabelecimento “oficial” da taxonomia filogenética devido aos trabalhos 

http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/estratigrafia.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/index.html
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na literatura como “stem-based” (base-estemática) sensu de QUEIROZ & GAUTHIER (1990, 1992, 

1994).  

A definição por base ramal serve para nomear o clado originado a partir de um ramo de 

uma árvore filogenética, sendo que este ramo representa uma linhagem entre dois eventos de 

divergência, contudo o clado não inclui o nó em sua base ou qualquer outro ramo conectado a 

este nó. Ver táxon, sistemática tradicional e sistemática filogenética. 

 

Dendrograma: Qualquer diagrama ramificado (um sistema parcialmente ordenado) em que 

elementos terminais são reunidos entre si, em vários níveis, por algum critério (IBGE, 2004). Em 

sistemática, este diagrama conecta táxons, podendo ser uma árvore filogenética ou um 

cladograma, visto que a reunião destes apresenta comumente, como critério, a semelhança 

geral, média numérica de semelhança, ou parentesco filogenético. Ver árvore filogenética e 

cladograma. 

 

Deriva continental: Movimentos de grandes porções dos continentes do globo. 

 

Erythrosuchidae: A família Erythrosuchidae Watson 1917, foi proposta com base apenas em 

Erythrosuchus africanus Broom 1905, o qual um comprimento corporal entre 4.75-5m (e.g. 

Erythrosuchus africanus, NHMUK R3592, NM QR1473, SAM-PK-905; GOWER 2003).  

Atualmente este táxon inclui formas que se diferenciam dos proterosuquídeos por serem 

mais robustos, com crânios mais altos e avantajados, portadores de uma postura mais próxima 

de ortógrada (EZCURRA et al., 2013). Apresentam uma distribuição temporal que vai do início do 

Eo-triássico ao Triássico Médio (Anisiano – o gênero Chalishevia), sendo conhecidos na África 

do Sul, Rússia, China, e possivelmente Índia. Ver Proterosuchia. 

 

Estratigrafia: É o estudo da correlação, descrição e classificação dos estratos de rochas 

sedimentares (PRESS et al., 2006). 

 

Estratigrafia de sequências: O ano de 1977 marcou o início da estratigrafia dinâmica, em uma 

série de artigos da Exxon Research Company que interpretava a geração das sequências 

sedimentares como globalmente controladas por fenômenos de eustasia e correlacionáveis entre 

si. Autores subsequentes contestaram a eustasia como sendo o fator determinante da geração 

                                                                                                                                                                              
de Ghiselin (1966, 1984), sobre a distinção de definições taxonômicas e diagnose, e aos protocolos erigidos por de Queiroz & 

Gauthier (1990, 1992) que formularam as definições taxonômicas baseadas em cladogramas. 
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destas sequências, advogando em defesa da tectônica (PITMAN, 1978; WATTS, 1982; HUBBARD et 

al., 1985; MIALL, 1986). Esta discussão estendeu-se por toda a década de 1980, com os 

trabalhos da escola eustasista em 1988, marcando o nascimento oficial da estratigrafia de 

sequências (WILGUS et al., 1988). Só recentemente as duas escolas concordaram que tanto a 

tectônica como a eustasia são fatores que conferem, com o clima, a assinatura de uma bacia 

sedimentar (HOLZ & SIMÕES, 2002). 

 

Fácie (Geologia): É um termo genérico referente ao aspecto (a "face") da rocha e, assim, 

caracteriza o tipo ou grupo de rochas em estudo. 

 

Faunas-Locais: É um conceito informal e provisório que se estabelece com base no conteúdo 

fóssil de um, ou poucos, afloramentos. Esta denominação é utilizada até que se assegure a 

existência de uma extensão lateral desta associação, que caso confirmada, se constituirá numa 

unidade bioestratigráfica formal. Ver unidade bioestratigráfica. 

 

Filogenia (filogênese): Termos cunhados por Haeckel (1966) para designar as leis que regulam 

o surgimento de novas espécies. Representa essencialmente a história das relações 

filogenéticas de um grupo. Em um sentido cognitivo, é um nome genérico para qualquer 

dendrograma que expresse relações filogenéticas (de ancestralidade comum) (IBGE, 2004). 

 

Formação (Estratigrafia): Unidade fundamental da classificação litoestratigráfica. Trata-se de 

um corpo rochoso caracterizado pela relativa homogeneidade litológica, forma comumente 

tabular, geralmente com continuidade lateral e mapeável na superfície terrestre ou em 

subsuperfície (IBGE, 2004).  

 

Grupo (Estratigrafia): Unidade litoestratigráfica formal, de categoria superior à Formação, e 

constituído necessariamente pela associação de duas ou mais formações, relacionadas por 

características ou feições litoestratigráficas comuns ou por referenciais litoestratigráficos que o 

delimitem (IBGE, 2004). 

 

Grupo estemático (do inglês “stem group” HENNIG 1969, 1981, 1983; JEFFERIES, 1979): É um 

grupo de espécies extintas que pertencem a um particular clado total na exclusão do clado 

coronal com o qual se relaciona. Nesse sentido, por definição, o grupo estemático é parafilético. 

Ver clado, clado coronal e clado total. 
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Holótipo: É o tipo mais usado. Se o autor estudar mais de um exemplar para descrever uma 

determinada espécie, ele deverá designar um deles como holótipo, sendo os restantes 

designados de parátipos.  

 

Homólogo (homologia): A discussão do conceito de homologia é vasta. As bases do moderno 

conceito de homologia foram fixadas por Owen (1843) sendo o primeiro cientista a fazer uma 

caracterização pelo o que se entende por homólogo: “Um homólogo é a mesma peça ou órgão 

em diferentes animais sob toda diversidade de forma e função. Estruturas em diferentes 

organismos que exigem ou merecem o mesmo nome”. Contudo, o termo “homologia” já vinha 

sendo utilizado dentro de um paradigma tipológico antes mesmo desse pesquisador. Um 

exemplo disso é o reconhecimento da homologia presente entre os ossos do estribo (tetrápodes) 

e o hiomandibular (peixes) efetuada por Reichert (1837) que teve como critério apenas a 

equivalência topológica entre estas estruturas, não sendo proposta nenhuma transformação 

evolutiva de uma estrutura em outra (LEAL, 2006). Darwin relata o seguinte sobre o tema: “duas 

estruturas em diferentes organismos são consideradas como sendo a mesma (portanto 

merecedoras de um mesmo nome) se for possível reconhecer esta estrutura no ancestral 

comum desses dois organismos” (MAYR, 1998).  

Dentro do contexto atual da sistemática filogenética adota-se o termo homologia como, 

basicamente, sinônimo de sinapomorfia (e.g. HENNING, 1966; NELSON, 1970; WILEY, 1975; 

PATTERSON, 1982, 1988). Portanto, para os filogeneticistas, apenas a homologia é que concebe 

hipóteses de ancestralidade comum e relações entre grupos-irmãos (LEAL, 2006).  

  

Lectótipo. Quando um autor subsequente escolhe um exemplar de uma série de sintipos para 

ser o único fixador do nome (faz papel do holótipo), sendo os demais denominados de 

paralectótipos. 

 

Litoestratigrafia: Estudo estratigráfico que visa a determinação do empilhamento ou sucessão 

estratigráfica vertical de unidades litoestratigráficas formais (rochosas) e de lacunas neste 

empilhamento [disponível em http://vsites.unb.br/ig/glossario/index.html (último acesso 

10/08/2010)]. Ver unidade litoestratigráfica formal.  

 

Mesógrado: O termo “mesógrado” é um vernáculo que adotamos de Kischlat (1996) para se 

referir ao padrão postural originalmente proposto por Charig (1972) como "semi-improved”; a 

http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/estratigrafia.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/unidade_litoestratigrafica.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/lacuna.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/index.html
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partir deste termo inglês, além da tradução utilizada por Kischlat (1996), aportuguesamentos 

como “semiereto” ou “semiaduzido” são corriqueiros na literatura (e.g. LIPARINI, 2010). A postura 

mesógrada (gr. mésos, meio) - associada aos aetossaurios, fitossaurios, proterocâmpsios e 

crocodilianos que possuem uma postura intermediária - se refere ao ângulo de posicionamento 

femoral. No caso do grupo atual dos crocodilianos, ocorre uma alternância de posturas: 

planígrada quando se locomovem lentamente, e mesógrada na medida em que exijam uma 

locomoção mais rápida. Assim, sua mesogradia não é constante. Crocodílios podem ainda 

galopar (COTT, 1960; ZUG, 1974; WEBB & GANS, 1982) e existem registros de postura bípede 

(TARSITANO, 1983:255). Ver planígrado e ortógrado. 

 

Monofilétismo: é o estado de um táxon composto por um ancestral comum e todas as espécies 

descendentes deste ancestral. Estes grupos monofiléticos são caracterizados por novidades 

evolutivas exclusivas que representam o estado derivado de um caráter (apomorfia). 

 

Neótipo: Exemplar que substitui o holótipo ou o lectótipo perdidos. Ver holótipo e lectótipo. 

 

Ornithosuchia: É um táxon erigido por Huene (1908:390), na inclusão de Ornithosuchus, 

Scleromochlus e Hallopus. Ainda nesse contexto pré-cladístico, Ornithosuchia foi utilizado como 

uma categoria de subordem (e.g. REIG, 1961) ou de infraordem (e.g. BONAPARTE, 1971c).  Essa 

denominação foi, pela primeira vez, utilizada sob um contexto cladístico por Gauthier (1984:44) e 

definido por base-estemática como: “(...) aves e aqueles arcossaurios mais relacionados aos 

pássaros do que aos crocodilianos” 2, com Ornithosuchus inserido nesta linhagem. Steel (1970) 

também compreendia que o táxon Ornithosuchia seria praticamente o mesmo que 

Ornithosuchidae. A partir de então, Ornithosuchidae passou a ser utilizado em referência à 

linhagem pró-aviária dos arcossaurios (e.g. GAUTHIER & PADIAN, 1985; GAUTHIER, 1986; BENTON 

& CLARK, 1988), que se contrapunha ao clado pró-crocodiliano. Todavia, como Ornithosuchus 

passou a ser inserido na linhagem pró-crocodiliana (e.g. SERENO & ARCUCCI, 1990; SERENO, 

1991; PARRISH, 1993; JUUL, 1994), o nome Ornithosuchia perdeu sua utilidade na especificação 

da linhagem pró-aviária, tanto que Benton (1999) propõe o nome Avemetatarsalia em referência 

a linhagem esta linha evolutiva. Contudo, segundo França (2011), Ornithosuchia não foi 

totalmente abandonado, sendo utilizado em trabalhos recentes para se referir a táxons 

relacionados à Dinosauria, como Pterosauria, Scleromochlus, Lagerpeton, Marasuchus, 

                                                 
2
 Traduzido do original “(...) birds and those archosaurs that are closer to birds than to crocodiles.”(GAUTHIER, 1984, p. 

44). 
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Pseudolagosuchus, Silesaurus e Eucoelophysis (EZCURRA, 2006a; LANGER & BENTON, 2006; 

LANGER et al., 2010). 

 

Ortógrado: O termo “ortógrado” é um vernáculo que adotamos de Kischlat (1996) para se referir 

ao padrão postural originalmente proposto por Charig (1972) como "improved”; a partir deste 

termo inglês, além da tradução utilizada por Kischlat (1996), aportuguesamentos como "ereto", 

aduzido ou parassagital são de uso comum na literatura (e.g. LIPARINI, 2010). A postura 

ortógrada (gr. orthós, reto; lat. gradu, passo) é proposta para formas totalmente eretas (e.g. 

aves), ou seja, verticais na sustentação do corpo. Ver mesógrado e planígrado. 

  

Paleobiogeografia: Ciência voltada ao estudo da distribuição geográfica dos organismos 

(atualmente fósseis) no globo terrestre. 

 

Pantalassa (termo inglês “Panthalassa”): Pantalassa [pan=tudo/inteiro; thalassa=oceano] é o 

mega oceano que circundava o supercontinente Pangeia durante o Permiano. [disponível em 

http://vsites.unb.br/ig/glossario/index.html (último acesso 25/08/2010)]. 

 

Parafiletismo: o parafiletismo (termo cunhado por HAECKEL, 1966) é, assim como o polifiletismo, 

uma inconsistência em um cladograma. É o estado de um táxon que inclui apenas parte dos 

descendentes de um ancestral comum. Ver polifiletismo. 

 

Paralectótipo: Ver lectótipo. 

 

Paralelismo: É a evolução, por caminhos semelhantes, de formas sistematicamente próximas. 

Como na convergência (para formas muito distantes), as estruturas podem aparecer 

independentemente em diferentes táxons evolutivamente próximos. O aparecimento de certos 

desenhos nas asas de insetos, a descoberta da fecundação interna em peixes, a colonização da 

Terra por artrópodes aquáticos, a ocorrência de folhas idênticas (circulares e compactas) em 

gêneros diferentes de plantas como uma solução ao problema de armazenar a água e evitar sua 

perda, etc., são exemplos de acontecimentos paralelos (independentes) em muitas espécies 

próximas, e não um evento único que gerou diversidade subsequente (FREIRE-MAIA, 1988). 

 

Planígrado: O termo “planígrado” é um vernáculo que adotamos de Kischlat (1996) para se 

referir ao padrão postural originalmente proposto por Charig (1972) como “sprawling”; a partir 

http://vsites.unb.br/ig/glossario/index.html
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deste termo inglês, além da tradução utilizada por Kischlat (1996), aportuguesamentos como 

“postura abduzida” (referente à posição do fêmur em relação à bacia) ou "esparramada" também 

são comuns na literatura (e.g. LIPARINI, 2010). A postura planígrada (lat. planus, plano) é 

associada aos anfíbios e répteis mais basais, nos quais o estilopódio posterior (fêmur) é 

projetado lateralmente e forma um ângulo reto com o eixo longitudinal, os zeugopódio 

posteriores (tíbia-fíbula) na vertical e o autopódio posterior (pes) plantígrados. O deslocamento 

femoral ocorre basicamente apenas no plano horizontal, paralelo ao substrato. Desta forma, a 

retração e protração do fêmur – descrevendo um arco no plano horizontal – ocorreriam 

principalmente pela ação de músculos retratores e protratores originados na cintura pélvica e na 

base da cauda. Ver plantígrado. 

 

Plantígrado: quando o animal, ao se locomover, contata a planta do pé inteira sobre o solo, diz-

se em relação ao autopódio posterior que ele é um plantígrado. 

 

Parátipo: Ver holótipo. 

 

 

Plesiomorfia: É a condição (característica) mais antiga, preexistente, em uma série de 

transformação (AMORIM, 2002).  

 

Polifiletismo: é o estado de um táxon em que seus integrantes não possuem uma mesma 

ancestralidade comum mais recente, identificados por caracteres convergentes (semelhantes, 

mas com diferentes histórias evolutivas) resultando em erro (homoplasia) num cladograma.  

 

Proterosuchia: Táxon proposto por Broom (1906:600), incluindo apenas Proterosuchus. 

Entretanto, “Proterosuchia" foi a denominação utilizada por muito tempo para agrupar, em uma 

categoria de subordem/ordem, os proterossuquídeos e eritrossuquídeos (e.g. ROMER, 1945, 

1956; REIG, 1961; Huene, 1948, 1956; HOFFSTETTER, 1955; KUHN, 1961; REIG, 1961; BONAPARTE, 

1971c, 1975b, 1982a; CHATTERJEE, 1982). Destas, a proposta que imprimia um sentido mais 

inclusivo à subordem Proterosuchia foi a de Bonaparte (1982a), o qual incluía sob esta 

dedenominação duas infraordens: Proterochampsia (Proterosuchidae + Cerritosauridae + 

Proterochampsidae) e Rauisuchia (Erythrosuchidae + Rauisuchidae). Conforme salientado por 

Sereno (1991), em um contexto cladístico, obteve-se um estado parafilético para este táxon, 

tendo sido uma referência ao grupo de arcossauriformes não-arcossaurios (e.g. KISCHLAT, 2003). 
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Isto é atestado por diversas filogenias que não obtiveram um monofiletismo para este táxon (e.g. 

JUUL, 1994; BENNETT, 1996; GOWER & SENNIKOV, 1996, 1997; DILKES & SUES, 2009; EZCURRA et 

al., 2013; NESBITT, 2011). 

Nesse sentido, tem se dado a preferência à utilização dos nomes propostos para clados 

menos inclusivos - Proterosuchidae e Erytrhosuchidae - já que a monofilia de Proterosuchia 

ainda é questionável, sendo um grupo que reune deversas espécies que ocorrem desde o 

Eopermiano ao Triássico Médio (Anisiano). 

 

Proterosuchidae: Táxon proposto por Huene (1908) com base apenas em Proterosuchus 

fergusi Broom 1903, um crânio parcial pobremente preservado (SAM-PK-591) coletado na África 

do Sul. O comprimento total do maior integrante deste táxon é de 3.5-4m, baseado no espécime 

GHG 231 de Proterosuchus fergusi, o qual possui um crânio com comprimento total de 47.7 cm 

(EZCURRA et al., 2013). O proterosuchidae mais antigo é o Archosaurus rossicus Tatarinov 1960, 

que junto a outros materiais de ocorrência restrita ao território russo, marcam o início do registro 

paleontológico desta família; ao longo do Eotriássico foram praticamente cosmopolitas, mas sem 

registros após o Triássico Médio - Anisiano somente da China e Rússia - (EZCURRA et al., 2013). 

De modo geral, interpreta-se que os integrantes deste grupo foram formas planígradas, 

terrestres de hábitos carnívoros, mas que poderiam ser nadadores eficientes, caçando, 

presumivelmente, anfíbios e complementavam sua dieta com pequenos répteis e peixes, 

portadores de crânios baixos (CRUICKSHANK, 1972; GOW, 1975; THULBORN, 1979). A principal 

característica do grupo, como um todo, é a extremidade rostral do focinho uncinada, interpretada 

como uma adaptação à predação, provavelmente, para apreensão de presas escorregadias, 

reduzindo o risco de elas escaparem (THULBORN, 1979). Possuem uma distribuição cosmopolita, 

com registros para a América do Sul (possivelmente), África do Sul, Austrália (possivelmente), 

Índia, Antártida, China e Rússia. Ver Proterosuchia. 

 

Pseudosuchia: Segundo Kischlat (2003), o nome Pseudosuchia, proposto por Zittel (1887-

90:644), foi baseado em dois aetossaurios (e.g. Aetosaurus , Typothorax)  e Dyoplax, um gênero 

de afinidades incertas. Com o passar do tempo, vários táxons foram inseridos sob esta 

denominação por outros autores (e.g. ROMER, 1956, 1972d; CHATTERJEE, 1982). Até que Romer 

(1966:368) na compreensão deste grupo como constituído pelas famílias Euparkeríidae, 

Erpetosuchidae, Teleocrateridae, ?Elachistosuchidae e Prestosuchidae; resolveu restringir o 

conteúdo originalmente proposto por Zittel (1987-90), chegando a excluir qualquer aetossaurio e 

incluindo apenas, Dyoplax, mesmo assim, com dúvidas na família Erpetosuchidae (“?Dyoplax”). 
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Nesse momento, Pseudosuchia passou a comportar um conteúdo totalmente distinto do original. 

 Barrois et al.(1893) forneceram uma tradução, em francês, do trabalho de Zittel (1887-90) 

onde pôde-se observar que a subordem Pseudosuchia possui, como síntese tipológica, os 

gêneros Aetosaurus, Typothorax e Dyoplax (sem inclusão em família).  

Eastman(1932) organizou de uma edição em inglês, revendo e fazendo adições. Estes 

complementos, provavelmente, deram margem a interpretações diversas no conceito de 

Pseudosuchia. Além de suprimir os colaboradores de K. von Zittel (A. SCHENK & S.R. SCUDDER) 

da coautoria, Eastman (op. cit.) incluiu em Pseudosuchia (Ordem Crocodilia), os seguintes 

gêneros: Aetosaurus, Typhotorax, Dyoplax, Ornithosuchus e Erpetosaurus (sic;= Erpetosuchus, 

NEWTON, 1894). 

 Pseudosuchia foi igualmente associado aos crocodilianos por Charig (1972), contudo, 

esta postura constituiu-se numa tendência posteriormente formalizada por Krebs (1974:21) ao 

criar o grupamento Suchia (caracterizado como “... Pseudossúquios e crocodilianos, no sentido 

atribuído por Henning, são grupos-irmãos”3) figurando apenas Ticinosuchus como um 

“pseudossúquio”. 

 Observa-se, no entanto, que Pseudosuchia já foi utilizado cladisticamente para referir-se à 

linhagem pró-crocodiliana como um todo (e.g. GAUTHIER & PADIAN, 1985; GAUTHIER, 1986). 

Sendo que Benton & Clark (1988) ao criticarem esta orientação, optaram por um sentido mais 

restritivo e semelhante ao que foi originalmente proposto por Zittel (1887-90) para Pseudosuchia 

ao incluírem, sob esta denominação, Stagonolepididae (aetossaurios) e Rauisuchidae 

(Ticinosuchus e Saurosuchus). 

 

Rhynchocephalia: Albert Günther (1867), ao descrever o “Tuatara” (Sphenodon), incluiu-o com 

os rincossaurios em uma ordem proposta para Squamata, que ele denominou de 

Rhynchocephalia. Contudo, Osborn (1903b) considerou os rincossaurios diferenciados, em nível 

de ordem, dos Rhynchocephalia, criando a ordem Rhynchosauria, separando-os de Sphenodon 

(LANGER & SCHULTZ, 2000a). Contudo, somente com Benton (1983b) é que, consensualmente, 

assumiu-se que os rincossaurios (pertencentes à Archosauromorpha) não teriam relações 

especiais de parentesco com Sphenodon (um Lepidosauromorpha) (SCHULTZ, 1991). 

 

Rincossaurios: considerados os répteis mais abundantes do Triássico; no crânio, 

apresentavam uma única abertura externa das narinas e um pré-maxilar verticalizado em 

                                                 
3 Traduzido do original “(...) Pseudosuchier und Krokodilier im Sinne von Hennig Schwestergruppen.”(KREBS , 1974, p. 

21). 
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formato de bico, que possivelmente, auxiliava na apreensão e manipulação de folhas e 

sementes. 

 

Sequência deposicional: É uma sucessão de estratos que possuem a mesma relação 

genética, sendo limitados, no topo e na base, por discordâncias e suas concordâncias relativas 

(SCHERER et al., 2000). 

 

Sinapomorfia: Quando a apomorfia é compartilhada por mais de uma espécie e seu ancestral 

comum mais próximo, ela denomina-se sinapomorfia. Ver monofiletismo. 

 

Síntipo. Ocorre caso o autor não designe um espécime como holótipo, então cada exemplar 

funcionará como um sintipo. Ver holótipo. 

 

Sistemática: A Sistemática é a disciplina da Biologia comparada que se ocupa em reconstruir as 

relações de similaridades compartilhadas (homologias e/ou analogias) dos organismos (atuais 

ou fósseis). É responsável pelo arranjo dos organismos em grupos taxonômicos, como também, 

da denominação dos mesmos e das causas e origens desses arranjos, servindo como base na 

geração de um sistema geral de referência sobre a diversidade (AMORIM, 2002). Na prática, os 

termos “sistemática”, “taxonomia” e “classificação” são sinônimos, pois não há unanimidade 

quanto a definição destes termos (MENDES, 1988). Ver classificação. 

 

Sistemática tradicional (=sistemática morfológica ou clássica). A sistemática tradicional 

baseia-se no primeiro sistema mundial de referência sobre a diversidade biológica de autoria de 

Uppsala Carolus von Linné (1707-1778). A obra deste autor ainda possui reflexos nos sistemas 

de classificação atuais, visto que a sua décima edição de 1758 foi estipulada pelo Código 

Internacional de Nomenclatura Zoológica (I.C.Z.N., 1999) como parâmetro no reconhecimento 

de agrupamentos biológicos (KISCHLAT & SCHULTZ, 2000).  

Lineu criou um sistema baseado nas semelhanças entre os organismos partindo de 

premissas fixistas, ou seja, o critério classificatório buscava refletir o plano de criação perfeito e 

imutável do arquiteto deste mundo.  

A partir dos trabalhos de Linnaeus extraem-se três princípios (BENTON, 2000): o binômio, a 

prioridade, e as categorias hierárquicas. O binômio estabelece um padrão global para atribuição 

de nomes para as espécies; é um nome que deveria ser proposto em latim ou grego, que 

consistia de duas partes: a primeira referente ao gênero, e o epíteto à espécie (tal como o Homo 
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sapiens moderno para a espécie humana).  

O princípio da prioridade tem sido igualmente importante. Ele defende que o primeiro 

nome atribuído a um organismo ou grupo, é que deve ser utilizado, salvo os casos em que este 

primeiro nome publicado não tenha sido utilizado durante um período de 50 anos (ICZN Código 

1999, artigo 23 ± 9). 

Em terceiro lugar, a noção de uma hierarquia, na qual cada espécie é contida dentro de 

um gênero, e cada gênero no seio de uma família, e assim por diante através de uma série 

padrão: ordem, classe, filo, reino (BENTON, 2000). 

 

Sistemática Filogenética (Cladismo): A sistemática filogenética (ou Cladismo) teve suas 

origens nos trabalho do entomólogo alemão W. Hennig (1913-1976), que publicou Grundzúge 

einer Theorie der phyhgenetischen Systematik em 1950 - esta obra tem dois resumos anteriores 

(HENNIG, 1947, 1949) considerado como precursores – veio a ser conhecida pela comunidade 

somente pela tradução para o idioma inglês feita em 19664 (RICHTER & MEIER, 1994). O princípio 

mais importante dentro desta visão é o de que todos os táxons devem ser monofiléticos 

(AMORIM, 2002). Ressalta-se aqui que a fundamental diferença entre o método de classificação 

morfológico e o da sistemática filogenética é que o último rompe com o simples conceito de 

“semelhança” (HENNING, 1966, p. 102), sendo um sistema geral de referência testável sobre a 

diversidade paleobiológica. Ver monofiletismo. 

 

Supersequências: Unidades aloestratigráficas de segunda ordem. Ver unidade aloestratigráfica. 

 

Suchia: Foi formalizado por Krebs (1974:21) ao criar o grupamento Suchia caracterizado como 

“... Pseudossúquios e crocodilianos, no sentido atribuído por Henning, são grupos-irmãos” 5 

figurando apenas Ticinosuchus como um “pseudossúquio” (KISCHLAT, 2003). 

 Benton & Clark (1988:310) utilizaram Suchia com o mesmo sentido de Krebs (op. cit.) ao 

incluir “tecodôncios avançados (Pseudosuchia) e crocodilomorfos” 6 nesta denominação. Sereno 

                                                 
4 Ao que parece, existem trabalhos precedentes ao de Henning. Por exemplo, o de P. C. Mitchell (1901) em seu trabalho 

com aves, como citado por (NELSON & PLATINICK, 1981) e o de W. Zimmermann (1931) trabalhando com plantas. D. Rosa em 

sua Hologenesis (1918) antecipou alguns princípios henniguinianos, entre eles, que os grupos naturais devem ser monofiléticos e 

que os do tipo parafiléticos não devem ser assumidos, além do princípio da dicotomia. 

 
5 Traduzido do original “(...) Pseudosuchier und Krokodilier im Sinne von Hennig Schwestergruppen.”(KREBS, 1974, p. 

21). 

 
6 Traduzido do original “advanced ‘thecodonts’ (Pseudosuchia) and the crocodylomorphs”(BENTON & CLARK, 1988, p. 

310). 
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(1991:11), entretanto, utilizou este termo para o seu clado de arcossaurios crurotarsais, que foi 

definido como “Gracilisuchus stipanicicorum, Aetosauria, Rauisuchia, Poposauridae, 

Crocodylomorpha, e todos os descendentes do seu ancestral comum” 7, possuindo similar, mas 

não idêntica composição à de Benton & Clark (1988). 

 

Taxonomia: Ver sistemática. 

 

Táxon: É qualquer conjunto paleobiológico [seja uma espécie, uma parte de uma espécie 

(população ou subespécie) ou um agrupamento de espécies (um grupo supraespecífico, 

monofilético ou não)] em que os organismos são reunidos com base em uma definição. 

 

Tétis: Oceano, presente na era mesozoica, de águas quentes, tropical, formado com o 

rifteamento do supercontinente Pangeia (Sereno, 1991:11). Separava os supercontinentes 

Laurásia, ao norte, e Gonduana, ao sul.  Na mitologia grega Tétis era a esposa de Okeanos e 

mãe de divindades e ninfas marinhas [disponível em http://vsites.unb.br/ig/glossario/index.html 

(último acesso 10/08/2010)].  

 

Thecodontia: Foi um táxon proposto por Owen (1859:140), incluindo Protorosaurus, 

Thecodontosaurus, Palaeosaurus, Belodon, Cladyodon e Bathygnathus (KISCHLAT, 2003). Eram 

reconhecidos como o “estoque-basal” do qual todos os clados de arcossaurios surgiram 

(SERENO, 1991). Em termos cladísticos, o “estoque-basal”, por definição, é sempre um grupo 

parafilético, por excluir as formas descendentes.  Percebe-se, em muitos trabalhos (e.g. CHARING 

& Reig, 1970; BENTON & CLARK, 1988; PADIAN 1989), que “Thecodontia” era utilizado como um 

conveniente termo de referência às formas arcossaurianas que não transcendiam o limite 

Neotriássico (ou seja, que não eram crocodilianos, pterossaurios, ou dinossaurios). Nesse 

sentido, devido à natureza parafilética deste táxon, Gauthier (1984) e Gauthier & Padian (1985) 

propuseram o desuso da ordem Thecodontia.   

 

Unidade aloestratigráfica: É o estudo das unidades estratigráficas definidas por superfícies de 

descontinuidade que as delimitam, permitindo o seu mapeamento geológico. Diferente da 

litoestratigrafia, cujo critério principal é a identidade litológica ou de associação litológica, na 

aloestratigrafia pode-se ter rochas de mais de um ambiente, e, portanto litologicamente 

                                                 
7 Traduzido do original “Gracilisuchus stipanicicorum, Aetosauria, Rauisuchia, Poposauridae, Crocodylomorpha, and all 

descendants of their common ancestor.” (SERENO, 1991, p. 11). 

http://vsites.unb.br/ig/glossario/index.html
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diferenciadas, mas balizadas por superfícies de não-deposição ou de erosão que as amarram 

lateralmente. [disponível em http://vsites.unb.br/ig/glossario/index.html (último acesso 

10/08/2010)]. 

 

Unidade bioestratigráfica: Conjunto de camadas que contém tipos específicos de fósseis, 

preferencialmente contemporâneos à acumulação.  A zona (biozona) é a unidade básica geral de 

classificação, existindo diferentes categorias, sendo que as cinco principais são a Cenozona, a 

Zona de Amplitude, a Filozona, a Epíbole e a Zona Diferencial Superior (IBGE, 2004). 

 

Unidade cronoestratigráfica: Camada ou conjunto de camadas de rochas definido como 

referência de um intervalo de tempo geológico e atendendo a hierarquia da subdivisão do tempo 

geológico. Estas unidades são delimitadas por superfícies isócronas. Distinguem-se as seguintes 

unidades cronoestratigráficas: Eontema (unidade cronoestratigráfica representativa de um Eon), 

Eratema (unidade cronoestratigráfica representativa de uma Era), Sistema (unidade 

cronoestratigráfica representativa de um Período) Série (unidade cronoestratigráfica 

representativa de uma Época) e Andar (unidade cronoestratigráfica representativa de uma 

Idade). [disponível em http://vsites.unb.br/ig/glossario/index.html (último acesso 10/08/2010)]. 

 

Unidade litoestratigráfica formal: Unidade litológica definida e denominada de acordo com 

base no critério principal de identidade litológica ou de associação litológica. Pode consistir de 

rochas sedimentares, ígneas ou metamórficas, separadas ou intercaladas, consolidadas ou não 

(IBGE, 2004). A classificação adotada para as unidades litoestratigráficas formais é: Supergrupo, 

Grupo, Subgrupo, Formação, Membro, Camada, Complexo, Suíte, e Corpo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vsites.unb.br/ig/glossario/index.html
http://vsites.unb.br/ig/glossario/index.html
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9. ANEXO 1 

Lista com as diferentes propostas de classificação, em ordem cronológica, envolvendo os 

“rauissúquios”. Esta lista não é detalhada, já que não inclui todas as publicações sobre esse 

assunto nem lista todos os táxons abordados em cada publicação. Foi organizada para facilitar a 

avaliação das diversas configurações supragenéricas em que as formas rauissuquianas foram 

arranjadas, além de mostrar as mudanças obtidas na classificação deste táxon nos últimos 70 

anos (modificada de GOWER, 2000). 

Huene (1936) 
Subordem Pseudosuchia 

 Superfamília Pelycosimioidea 

 Família Stagonolepidae 

  Subfamília Desmatosuchidae  

   Hoplitosuchus?, Desmatosuchus, Acampsosaurus 

  Subfamília Rauisuchinae 

   Rauisuchus, Prestosuchus 

  Subfamília Stagonolepinae 

   Stagonolepis 

  Subfamília Episcoposaurinae 

   Episcoposaurus e Stegomus? 

  ? Subfamília 

   Procerosuchus celer 

 

Huene (1936) 
Ordem Pseudosuchia 

 Superfamília Stagonolepoidea 

  Família Stagonolepidae 

   Hoplitosuchus raui ? 

  Família Rauisuchidae  

Rauisuchus tiradentes, Prestosuchus chiniquensis, Prestosuchus loricatus, Rhadinosuchus 

gracilis 

  ? Família  

   Procerosuchus celer 

 

Huene (1956) 
Subordem Pseudosuchia 

 Superfamília Chirotherioidea  

  Família Rauisuchidae 

Rauisuchus, Episcoposaurus, Typothorax, Cerritosaurus, Prestosuchus, Hoplitosuchus, 

Dolichobrachium, Procerosuchus, Stagonosuchus, Chirotherium 

  Família Ornithosuchidae 

   “Mandasuchus” 

 

Romer (1956) 
Subordem Pseudosuchia 

  Família Ornithosuchidae 

Prestosuchus?, Procerosuchus?, Stagonosuchus?, Rauisuchus? Rhadinosuchus?, 

Saltoposuchus, Stagonosuchus?, Stegomosuchus?, Cerritosaurus, Erpetosuchus, 

Hesperosuchus, Ornithosuchus, Parringtonia?, 

  Família Stagonolepidae 

   Desmatosuhus,  Dolichobrachium?, Hoplitosaurus, Stagonolepis, Typothorax. 



    157 DESCRIÇÃO OSTEOLÓGICA E ANÁLISE FILOGENÉTICA DE UM NOVO MATERIAL DE RAUISUCHIA (ARCHOSAURIA, CRUROTARSI) DA FORMAÇÃO SANTA 

MARIA, TRIÁSSICO MÉDIO SUL-RIO-GRANDENSE, BRASIL. 

                                                                                                                                                                                         Tiago Raugust  
 

 

Hughes (1963) 
Subordem Proterosuchia 

  Família Erythrosuchidae 

Hoplitosaurus, Rauisuchus?, Saurosuchus?, Euparkeria, Erythrosuchus e Shansisuchus? 

 

Krebs (1965) 
Subordem Pseudosuchia 

  Família Rauisuchidae 

  Rauisuchus, Prestosuchus, Procerosuchus, Stagonosuchus, Ticinosuchus 

 

Romer (1966) 
Subordem Proterosuchia 

  Família Erythrosuchidae 

   Hoplitosuchus (Hoplitosaurus)?, Rauisuchus?, Saurosuchus? 

Subordem Pseudosuchia 

  Família Prestosuchidae 

   Mandasuchus?, Prestosuchus, Procerosuchus?, Stagonosuchus? 

Charig, in Appleby et al. (1967) 
Subordem Pseudosuchia 

  Família Prestosuchidae 

Mandasuchus, Stagonosuchus, Ticinosuchus, Saurosuchus [Rauisuchus excluído]  

 

Romer (1972) 
Subordem Proterosuchia 

  Família Prestosuchidae (Rauisuchidae)  

 Prestosuchus,Rauisuchus, Saurosuchus, Luperosuchus, Ticinosuchus, “Mandasuchus”, 

Cuyosuchus, Shansisuchus, Hoplitosaurus (Hoplitosuchus), Fenhosuchus, Stagonosuchus, 

“Pallisteria”, Spondylosoma? 

  Família Proterochampsidae 

   Procerosuchus? 

 

Krebs (1976) 
Subordem Pseudosuchia 

  Família Rauisuchidae 

Rauisuchus, Ticinosuchus, Mandasuchus, Stagonosuchus, Prestosuchus, Procerosuchus, 

Saurosuchus, Luperosuchus 

 

Bonaparte (1981) 
Subordem Proterosuchia 

  Família Rauisuchidae 

Fasolasuchus, Poposauros, Saurosuchus, Rauisuchus, Prestosuchus, Luperosuchus, 

Ticinosuchus, Stagonosuchus,Fenhosuchus, Heptasuchus?, Teratosaurus?, “Morocco Form”, 

“Warwick Form” [Bromsgroveia], “Kupferzell Form” 

 

Bonaparte (1984) 
Subordem Erythrosuchia 

 Infraordem Rauisuchia 

  Família Rauisuchidae   

 Fenhosuchus, Ticinosuchus, Stagonosuchus, Saurosuchus, Rauisuchus, Prestosuchus, 

Luperosuchus,Heptasuchus, Fasolasuchus, Poposaurus, “Mandasuchus”, Teratosaurus?. 
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Chatterjee (1985) 
Subordem Pseudosuchia 

 Infraordem Rauisuchia 

  Família Rauisuchidae   

 Rauisuchus, Prestosuchus, Procerosuchus, Mandasuchus, Stagonosuchus, Luperosuchus, 

Saurosuchus, Fasolasuchus, Heptasuchus, Ticinosuchus. 

  Família Poposauridae 

 Poposaurus, Postosuchus, Teratosaurus, Arizonasaurus, “Warwick Form” [Bromsgroveia].

  

 

Galton (1985) 

Subordem Pseudosuchia 

 Infraordem Rauisuchia 

  Família Rauisuchidae   

   Bromsgroveia 

  Família Poposauridae 

   Poposaurus, Postosuchus, Teratosaurus. 

 

Benton & Clark (1988) 

Pseudosuchia 

   Rauisuchidae   

    Saurosuchus, Ticinosuchus. 

“Unnamed Group G” 

   Poposauridae 

    Postosuchus 

 

Carrol (1988) 

Subordem Rauisuchia 

  Família Rauisuchidae   

Fasolasuchus, Heptasuchus?, Hoplitosaurus?, Procerosuchus?, Luperosuchus, 

“Mandasuchus”, Stagonosuchus, Prestosuchus, Rauisuchus, Saurosuchus, Ticinosuchus, 

Vjushkovisaurus? 

  Família Poposauridae 

   Poposaurus, Postosaurus?, Sinosaurus? 

 

Parrish (1993) 

Família Prestosuchidae 

 Prestosuchus, Ticinosuchus e Saurosuchus 

Família Rauisuchidae 

Lotosaurus, Fasolasuchu, Rauisuchus e “rauisuquídeo de Kupferzell”(= Batrachotomus) 

Família Poposauridae  

 Poposaurus, Postosuchus, Teratosaurus e Bromsgroveia 

 

Nesbitt (2007) 

Rauisuchia (monofilético) 

 Saurosuchus + Postosuchus + Poposauria (Arizonasaurus, Chaterjeea e Poposaurus). 

 

Lautenschlager (2008) 

Rauisuchia (monofilético) 

 Poposauridae (Effigia, Shuvosaurus, Sillosuchus, Lotosaurus e Arizonasaurus). 

Rauisuchidae (Rauisuchus, Saurosuchus, Postosuchus, Batrachotomus, Stagonosuchus e  Ticinosuchus) 
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Brusatte et al. (2010) 

Rauisuchia (monofilético) 

 Rauisuchoidea 

  Clado inominado (Arganasuchus, Fasolasuchus, Stagonosuchus e Ticinosuchus) 

  Prestosuchidae (Saurosuchus, Batrachotomus e Prestosuchus) 

  Rauisuchidae (Tikisuchus, Rauisuchus, Postosuchus e Teratosaurus) 

 Poposauroidea 

Yarasuchus + Qianosuchus + [Arizonasaurus, Bromsgroveia, Lotosaurus, Poposaurus, Sillosuchus, 

Shuvosauridae (Effigia e Shuvosaurus)] 

 

 

 

 

 

10.  ANEXO 2 

 

Esta seção foi elaborada com o intuito de ampliar o conteúdo informativo dos elementos 

textuais e simplificar o acesso direto aos caracteres diagnósticos dos táxons que incluem as 

formas rauissuquianas situadas em diferentes propostas classificatórias. A sua organização é 

simplificada, já que não inclui todas as publicações sobre “rauissúquios”. Os números dos 

caracteres presentes em alguns quadros foram colocados do mesmo modo que constam 

originalmente nos trabalhos abordados.  
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QUADRO 1. Proposta de Krebs (1976) 

  

Importante notar que nesta classificação os popossaurídeos ainda não eram considerados 

“rauissúquios”, negligenciando, portanto uma outra diversidade de características. Além disso, apesar de 

alguns caracteres serem bastante gerais no contexto atual, outros parecem bastante derivados, sendo 

encontrados apenas em alguns poucos táxons [e.g. o processo neural acessório está presente, segundo 

Lautenschlager (2008), apenas em Stagonosuchus, Ticinosuchus e Rauisuchus). 

 

 Krebs 1976 

táxon CARACTERES DIAGNÓSTICOS   DO GRUPO 

 

Subordem Pseudosuchia 

Família Rauisuchidae 

 

Rauisuchus, 

Ticinosuchus, 

Mandasuchus, 

Stagonosuchus, 

Prestosuchus, 

Procerosuchus, 

Saurosuchus, 

Luperosuchus 

 

(1) Pseudossúquios de médio a grande porte, levemente construídos (“leicht gebaute”), 
pouca cobertura osteodérmica, quadrúpedes e corredores especializados; 

 
(2) Crânio relativamente comprido; 

(3) Abertura pré-orbital (=fenestra ântero-orbital) baixa anteriormente; 

(4) Pré-maxilar separa o maxilar da narina externa; 

(5) Duas vértebras sacrais; 

(6) Vértebras caudais com espinho neural acessório; 

(7) Coracóide ventral à cavidade glenóide e levemente ou nada chanfrado; 

(8) Porção anterior do ílio curta e porção posterior fortemente alongada; 

(9) Ísquio alongado e em forma de barra/vara/bastão (“stabförmig”); 

(10) Extremidade anterior relativamente comprida quando comparadas à extremidade 

posterior (úmero+rádio ≈ 70% fêmur+tibia); 

(11) Rádio aproximadamente com o mesmo comprimento do úmero ou maior (até 105%); 

(12) Osteodermas dorsais carenados em fileira dupla - parasagital - sobre pescoço e 

tronco, e fileira única - medial - sobre a cauda; anteriormente fortificados e lâminas 

sobrepostas. 
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QUADRO 2. Proposta de Chatterjee (1985).  

 

Chatterjee (1985) ao descrever o novo táxon Postosuchus kirkpatricki (Grupo Dockum – Estados 

Unidos - Triássico Superior), baseado num material composto por 12 indivíduos, definiu-o como um 

Poposauridae. Apesar de não ter efetuado um tratamento filogenético, Chatterjee considerou, a modelo 

de outros trabalhos (e.g. BONAPARTE, 1981; CHATTERJEE, 1982, 1985; BENTON, 1984, 1986a) que a família 

Poposauridae seria estreitamente ligada à Rauisuchidae, sendo ambos integrantes de Rauisuchia. Além 

disso, Chatterjee (1985) defendeu que a família Tyrannosauridae teria evoluído a partir de Poposauridae, 

baseado nas semelhanças de crânio, pélvis e tornozelo, contudo autores subsequentes (e.g. GAUTHIER, 

1986; ALCOBER & PARRISH, 1997) interpretaram estas semelhanças como convergências.  

 Além disso, Long & Murry (1995) sugeriram a possibilidade de que Postosuchus kirkpatricki 

(CHATTERJEE, 1985) seria baseado em três distintas espécies de Rauisuchia.  

 

 

CHATTERJEE 1985 

CLADOS CARACTERES DIAGNÓSTICOS DO GRUPO 

Rauisuchia 

Rauisuchidae e Poposauridae 

Chatterjee (1985: 444) o define como “um grupo altamente 

carnívoro, de rostro curto, dentes bastante serrilhados e 

recurvados, com fenestras subnarial e pré-orbital presentes, 

pélvis derivada, ísquio e púbis cilíndricos, com uma longa sínfise 

medial, osteodermas dorsais em quantidade reduzida”.  

Rauisuchidae 

(Rauisuchus tiradentes, Prestosuchus 

chiniquensis, Procerosuchus celer, 

Mandasuchus tanyauchen, Stagonosuchus 

nyassicus, Luperosuchus fractus, Saurosuchus 

galilei, Fasolasuchus tenax, Heptasuchus 

clarki e Ticinosuchus ferox) 

 

Chatterjee (1985: 450) o define como “grandes e pesados, 

obrigatoriamente quadrúpedes, com menos de 12 dentes 

maxilares, vértebras cervicais encurtadas, ilio horizontalizado nas 

formas mais avançadas, ausência de um espessamento ósseo 

subvertical acima do acetábulo, o qual não é perfurado, púbis 

cilíndrico”. 

Poposauridae 

(Poposaurus, Postosuchus, Teratosaurus 

suevicus, Arizonasaurus babbitti e 

Bromsgroveia walkeri GALTON 1985) 

Chatterjee (1985: 452) o define como “Animais gráceis, bípedes 

facultativos, com 13 dentes maxilares, vértebras cervicais 

alongadas, ílio vertical e com um espessamento subvertical acima 

do acetábulo (este parcialmente aberto), púbis com um gancho 

proeminente na extremidade distal.”       
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QUADRO 3. Proposta de Gauthier (1986).  

 

Do mesmo modo que Gauthier & Padian (1985), Gauthier (1986) não explicitou o padrão 

de distribuição interna ou a composição do que os autores denominaram de Rauisuchia, dando 

um sentido monofilético inexplícito a esta denominação. Subtende-se que a composição de 

Rauisuchia possa ser similar a de Bonaparte (1981) e Chatterjee (1985) que foram citados em 

referência aos “rauissúquios”, sendo que Gauthier (1986) não concordou com este último autor 

na relação de Poposaurus com Tyrannosauridae, considerando que as semelhanças entre estes 

dois grupos, deveriam ser resultado de convergência. 

 

 

 

 

 

GAUTHIER 1986 

CLADOS CARACTERES DIAGNÓSTICOS  DO 

CLADO 

OBSERVAÇÕES 

 

Táxons não-

nomeado 

Rauisuchia 

+ 

Crocodylomorpha 

 

13) Intercentro do atlas mais longo do que largo; 

14) Diapófise axial reduzida ou ausente; 

15) Processo pneumático do basipterigoide 

alargado; 

16) Púbis possui um comprimento maior do que  
três vezes a largura do acetábulo; 
 
17) Menos do que quatro falanges no dígito V; 

 

 
 
* Segundo Gauthier (1986), o caráter 16 
também está presente em ornitossuquídeos e 
Euparkeria. Além disso, Benton & Clark (1988) 
utilizaram este caráter em referência ao clado 
que uniria Postosuchus e a linhagem 
Crocodylomorpha (=clado G). 
 
*Segundo Gauthier (1986), o caráter 17 também 
esta presente em Euparkeria; 
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QUADRO 4. Proposta de Benton & Clark (1988).  

 

Neste trabalho, as formas historicamente reconhecidas como rauissuquianas apareceram como 

um grupamento parafilético representadas pelos táxons terminais Rauisuchidae e Postosuchus (um 

Poposauridae), não havendo, utilização do nome Rauisuchia. 

 

BENTON & CLARK 1988 

CLADOS CARACTERES DIAGNÓSTICOS  DO 

CLADO 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauisuchidae 

 

(Saurosuchus e 

Ticinosuchus) 

 
 
 
(a) Fenestra acessória em forma de fenda e 
situada entre o maxilar e o pré-maxilar;  
 

(b) Junção móvel entre o maxilar e o pré-
maxilar;  
 

(c) A maior parte da fenestra pré-orbital é baixa 
rostralmente;  
 

(d) Órbita alta com uma barra óssea caudal 
constituída pela junção do pós-orbital com o 
jugal, em forma de degrau (REIG, 1961; ROMER, 
1967; SILL, 1974);  
 

(e) O lacrimal forma uma conspícua parede na 
borda da órbita; 
 

(f) A distância proximal de ambos os ísquios é 
menor do que a distância entre os dois púbis; 
 

(g) Púbis é mais curto que o ísquio. (caráter 
reverso ao apresentado pelo clado Suchia). 

 
* O caráter (a), que historicamente foi utilizado tanto 
em referência à Rauisuchidae (REIG, 1961; ROMER, 
1967; SILL, 1974; DAWLEY et al., 1979) como à 
Rauisuchia (CHATTERJEE, 1985; BENTON, 1986; LONG & 
MURRY, 1995), têm sido documentado em outros 
trabalhos como “fenestra subnarial” (CHATTERJEE, 1985; 
GALTON, 1985; PARRISH, 1993) ou “fenestra ântero-
orbital acessória” (SILL, 1974; DAWLEY et al., 1979; 
BENTON, 1986; LONG & MURRY, 1995). Parrish (1993) 
observou que funcionalmente esta abertura teria 
relação com a presença de uma articulação móvel 
entre o pré-maxilar e o maxilar, estando igualmente 
presente nos eritrossuquídeos e, segundo Juul (1994) 
também em dinossaurios. Logo, muitos estudos 
(BENTON & CLARK, 1988; PARRISH, 1993; JUUL, 1994) 
apontam a possibilidade deste caráter ser homoplásico. 
 
* Em relação ao caráter (e), para Juul (1994) ele é 
inválido, já que este osso não participaria do teto da 
órbita em nenhum dos táxons com material craniano de 
boa qualidade. 
 
* Juul (1994) apontou que o caráter (f), apesar de difícil 
verificação, estaria também presente em Stagonolepis 
(um aetossaurio). 
 
* Segundo observações de Juul (1994) o caráter (g) 
estaria presente também em arcossaurios não-
coronais, em Parasuchia, mas ausente em 
Gracilisuchus, Postosuchus, Ornithosuchus e 
Lagosuchus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a) Borda caudal da fenestra ventro-temporal 
não é arqueada; 
  
(b) processo descendente curto do esquamosal 
e um quadrado-jugal alto se contatam com o 
pós-orbital  
 
(c) Presença de um palato secundário 
constituído pelo contato maxilar-vômer. 
(também em Chanaresuchus);  
 
(d) Processo pneumático do basipterigoide 
alargado (GAUTHIER 1986; em Poposaurus, mas 
não em Postosuchus); 
 

  
 
 
 
 
* Segundo Benton & Clarck (1988), o caráter b pode 
ser uma convergência, já que Postosuchus apresenta 
uma segunda fenestra ventro-temporal acima deste 
contato, que por sua vez é ausente em crocodilomorfos 
(os crocodilomorfos geralmente não apresentam o 
processo descendente do esquamosal). 
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Clado G 

Postosuchus e 

Crocodylomorpha 

(e) Redução ou perda da clavícula (paralelismo 
em Dinosauria); 
 
(f) A razão do comprimento do membro anterior 
pelo membro posterior é de 0..5 (paralelismo em 
Ornithosuchia);  
 
(g) Acetábulo perfurado (paralelismo em 
Ornithosuchia); 
 
(h) Crista supra-acetabular no ílio (paralelismo 
em Ornithodira; ?também em Saurosuchus); 
 
(i) Púbis possui um comprimento maior do que 
três vezes a largura do acetábulo; (paralelismo 
em Ornithodira; ?também em Saurosuchus);  
 
(j) O dígito V do pes não possui falanges 
(exceto em Terrestrisuchus);  
 
(k) Postura digitígrada (paralelismo em 
Ornithodira). 

* O caráter “J” é o similar ao - menos do que 4 falanges 
do dígito 4 -  proposto por  Gauthier (1986) para 
Rauisuchia + Crocodylomorpha, sendo que este autor 
relatou que isto também aparecia em Euparkeria. 
Benton & Norman utilizaram - metatarsal V é reduzido a 
um “tubérculo” sem falanges – como uma das 8 
sinapomorfias propostas para  Proterochampsidae. No 
entanto Benton & Clark (1988) restringiram o caráter 
“dígito V do pes não possui falanges” para Postosuchus 
e Crocodylomorpha (exceto Terrestrisuchus).  
       O caráter “j” também é utilizado, de modo 
modificado, para Proterochampsidae, Doswellia, 
Yonghesuchus, Turfanosuchus e arcossaurios coronais 
por Dilkes & Sues (2009). E também para 
Proterochampsidae (de conteúdo indeterminado) por 
Arcucci (1996) e Dilkes & Arcucci (2009). 
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QUADRO 5. Proposta de Parrish (1993).  

 Parrish (1993) obteve, em sua análise, um estado polifilético para as formas rauissuquianas que 

seriam compostas por três grupos monofiléticos (Prestosuchidae, Rauisuchidae e Poposauridae) dentro 

de Suchia. Este trabalho recebeu diversas críticas. Jull (1994) ressalvou que muitas das características 

listadas por Parrish (1993) não condizem com os estados encontrados na sua matriz. Há também alguns 

erros nas definições dos caracteres (apontados por KISCHLAT, 1996) e a presença de vários clados com 

baixo suporte estatístico (segundo GOWER & WILKINSON, 1996). Uma forte crítica ao trabalho de Parrish 

se refere ao grupo de Poposauridae, considerado por ele um clado separado de Rauisuchidae e grupo-

irmão de Crocodylomorpha. Contudo, de acordo com Long & Murry (1995) o táxon Poposauridae teve 

seu gênero, exemplificado por Postosuchus, reconhecido como uma mistura de três diferentes espécies 

pertencentes a famílias separadas, sendo que o seu holótipo teria maior relação com Rauisuchidae do 

que com Poposauridae. 

PARRISH 1993 

CLADOS CARACTERES DIAGNÓSTICOS DO 

CLADO 

OBSERVAÇÕES 

Prestosuchidae 

(Prestosuchus, Ticinosuchus e 
Saurosuchus) 

 
S22. Osteodermos paramediais com um processo 
articular anterior 

*Segundo Parrish (1993), o caráter 
S22 é presente também em 
Rauisuchidae (exceto Lotosaurus) e 
alguns integrantes 
Crocodylomorpha 

 

Rauisuchiformes 

(Aetosauria e Rauisuchia) 

S25. Contato entre o quadrado-jugal e pós-orbital; 
 
S26. Faceta tibial do astrágalo com uma 
proeminente escavação póstero-medial que forma 
uma concavidade posteriormente direcionada. 

Observações de Parrish (1993): 
*O caráter S25 é indeterminado 
para alguns Aetosauria. 
 
*O caráter S26 é presente também 
em Ornithosuchidae. 

 

 

 

 

 

 

 

Rauisuchia 

(Rauisuchidae, Gracilisuchus e 

Paracrocodylomorpha) 

S23. Fenestra subnarial formada como parte da 
junção do pré-maxilar com maxilar. A área de 
articulação entre estes ossos consiste de uma 
união delimitada pela concavidade ventro-rostral 
do maxilar, e pela convexidade da borda caudo-
ventral do pré-maxilar (e.g. Fasolasuchus e 
Barachoomus).  
 
S27. Presença de uma lâmina projetando-se 
lateralmente do esquamosal (e.g. Gracilisuchus, 
Rauisuchus e Dibothrosuchus); 
 
S28. Processo cultriforme do paraesfenóide dorso-
ventralmente expandido, em forma de cunha (e.g. 
Lotosaurus, Postosuchus, Dibothrosuchus); 
 
S29. Presença de uma cavidade, aberta caudo-
ventralmente, formada pela união dos 
basipterigoides, que são alongados (e.g. 
Batrachotomus, Postosuchus, Dibothrosuchus); 
 
S30. Presença de uma lâmina na porção proximal 
das costelas dorsais, projetando-se ântero-
lateralmente (e.g. Rauisuchus, Lotosaurus, 
Gracilisuchus); 
 
S31. Menos do que três falanges no dígito V (e.g. 

 
 
 
 
 
 
* Segundo Parrish (1993), o caráter 
S23 é presente também em 
Saurosuchus, Lotosaurus e em 
Shansisuchu (um Erythrosuchidae); 
 
* Segundo Parrish (1993), o caráter 
S31 é um paralelismo em 
Neoaetosauroides e Ornitodira. 
 
*Este grupamento é considerado 
por Parrish (1993) como 
monofilético, contendo duas famílias 
originalmente combinadas no grupo 
Rauisuchia de Chatterjee (1982). 
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Lotosaurus, Gracilisuchus, Terrestrisuchus). 

Rauisuchidae  

Lotosaurus+, Fasalosuchus + 
Rauisuchus + o rauissuquídeo de 
Kupferzell=Batrachotomus 
kupferzellensis Gower 1999 

 
S32.  Presença de uma distinta protuberância no 
ílio, locada do ponto médio do acetábulo. 

 
*Parrish (1993) considerou que este 
caráter aparenta ser homólogo com 
a saliência/rugosidade (“buttress”) 
supra-acetabular dos 
popossaurídeos 

 

 

 

 

QUADRO 6. Proposta de Juul (1994).  

 Apesar de Juul (1994) criticar o estudo de Parrish (1993), ambos corroboraram a hipótese de 

Benton & Clark (1988) que não obtiveram, na sua filogenia, um estado monofilético para as formas 

rauissuquianas. Além disso, Juul (1994) não esclareceu o conteúdo de Prestosuchidae nem discutiu o 

destino dado a Rauisuchidae. 

 

JUUL 1994 

CLADOS CARACTERES DIAGNÓSTICOS 

DO CLADO 

OBSERVAÇÕES 

 

Prestosuchidae 

 + 

 

Stagonolepidae 

 
36. Acetábulo ventralmente orientado 
(modificado de BENTON & CLARK, 1988); 
 

72. Presença de uma depressão medial que 
é dorso-ventralmente localizada na porção 
distal da tuberosidade do calcâneo (PARRISH, 
1993). 

*O conteúdo de Prestosuchidae é indeterminado. 
 
*O caráter 36 foi utilizado como uma das sinapomorfias de 
Pseudosuchia (= Rauisuchidae + Stagonolepididae) por 
Benton & Clark (1988); 
 
*O caráter 72, é o mesmo S21 que Parrish (1993) utilizou 
como uma de suas cinco sinapomorfias de seu grupo 
Suchia. 

Gracilisuchus  
+ 

 Postosuchus 

31. O formato da fenestra ventro-temporal é 
triangular e reduzida em tamanho (BENTON & 
CLARK, 1988) 

 
*O caráter 31 foi anteriormente utilizado por Benton & 
Clark, (1988) como um dos 10 caracteres definidores de 
Suchia. 
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QUADRO 7. Proposta de Benton (1999).  

 

 

Nesta proposta, Benton conseguiu discernir em sua árvore mais parcimoniosa um estado 

monofilético para Rauisuchia, mas não determinou quais gêneros constituiriam o que ele denominou de 

Prestosuchidae. Contudo, em outra árvore gerada - que retinha os nós com ocorrências superiores a 50% 

(nas replicações de “bootstrap”) - os clados Prestosuchidae, Postosuchus, Crocodylomorpha, 

Phytosauridae e Stagonolepididae entraram em colapso (politomia). 

 

BENTON 1999 

CLADOS CARACTERES INEQUÍVOCOS DIAGNÓSTICOS DO CLADO 

 

Rauisuchia 

Prestosuchidae e 

Postosuchus 

6. Barra situada atrás da órbita, constituída pelos ossos pós-orbital e jugal, possui forma de degrau 
(“steped”) (BENTON & CLARK, 1988; JUUL, 1994); 
 
7. A fenestra ventro-temporal possui um formato triangular e reduzido em tamanho rostralmente 
(BENTON & CLARK, 1988; JUUL, 1994). 

 

Prestosuchidae 

-34. Acetábulo semiperfurado anteriormente (GAUTHIER, 1986; JUUL, 1994); 

-36. O púbis possui maior comprimento que o ísquio (BENTON & CLARK, 1988; JUUL, 1994). 

 

 

Postosuchus 

8. O esquamosal projeta-se sobre o quadrado e quadrado-jugal lateralmente, mas é excluído da 
borda da fenestra ventro-temporal por estes mesmos ossos (BENTON & CLARK, 1988; JUUL, 1994); 
 
33. Acetábulo aberto ventralmente (BENTON & CLARK, 1988; JUUL, 1994); 
 
67. O diâmetro do eixo médio dos metatarsais I e V é menor do que o apresentado pelos II-IV. 
(SERENO 1991; JUUL, 1994). 
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QUADRO 8. Proposta de Benton & Walker (2002).  

 

Benton e Walker (2002) além de retirarem da análise final de Rauisuchia os táxons Ticinosuchus e 

Fasolasuchus (que devido à baixa decodificação de caracteres, demonstraram um posicionamento 

incerto no clado), não consideraram Postosuchus como tal, o que gerou um estado não monofilético para 

as formas historicamente consideradas como integrantes rauissuquianos. Contudo, obtiveram um estado 

monofilético para o que consideraram como Rauisuchia (Batrachotomus, Prestosuchus e Saurosuchus na 

exclusão de Ticinosuchus e Fasolasuchus). 

 

BENTON & WALKER 2002 

CLADOS CARACTERES DIAGNÓSTICOS DO CLADO 

 

 

Rauisuchia  

Ticinosuchus, Batrachotomus, 

Prestosuchus, Saurosuchus e 

Fasolasuchus 

35. Cinetismo na junção do maxilar com o pré-maxilar, onde há um “pino” no maxilar que 
se articula numa “embocaura” do pré-maxilar. Esta articulação situa-se caudalmente à 
fenestra subnarial (PARRISH, 1993; GOWER, 1999; ALCOBER, 2000). 
 
38. A fenestra pré-orbital possui formato triangular, com seu ápice rostral alongado e 
estreito (BENTON & CLARK, 1988; ALCOBER, 2000). 
 
45. O processo rostral na parte ventral do esquamosal é separado e projeta-se para dentro 
da fenestra ventro-temporal; 
 
53. O púbis é mais longo que o ísquio.  
 
54. O púbis possui um comprimento maior do que três vezes a largura do acetábulo 
(SERENO, 1991). 

Batrachotomus + Prestosuchus 37(1). A narina tem o mesmo comprimento que a fenestra pré-orbital. 

 
Gracilisuchus + Postosuchus + 

Erpetosuchus+Crocodylomorpha 

12. O esquamosal apresenta um acuminamento (“ridge”) em sua superfície dorsal, ao 
longo da parede da fenestra dorso-temporal; 
 
47. O forame quadrado é presente. 

 

 

Postosuchus + Erpetosuchus + 

Crocodylomorpha 

11. Ausência do processo descendente do esquamosal que é rostral ao quadrado;  
 
16. Parede póstero-ventral dos parietais estende-se menos do que a metade do 
comprimento do occiput. 
 
17. Extensão medial da fenestra dorso-temporal, na superfície lateral do parietal é 
separada , no ponto médio, pela crista sagital. 
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QUADRO 9. Proposta de Nesbitt (2003).  

Nesta análise filogenética, o clado Poposauria constituiu-se numa politomia integrada pelos táxons 

Arizonasaurus, Chaterjeea e Poposaurus. Já o grupo Rauisuchia mostrou-se monofilético na inclusão de 

Poposauria, Saurosuchus e Postosuchus. 

NESBITT 2003 
CLADOS CARACTERES  INEQUÍVOCOS DIAGNÓSTICOS  

DO CLADO 
OBSERVAÇÕES 

Rauisuchia 
(Saurosuchu
s, 
Postosuchus
, 
Poposaurus, 
Arizonasaur
us, 
Chatterjeea) 

 Presença de uma articulação entre o maxilar e o pré-

maxilar do tipo intercalada (“interlocking”); 

 Presença de uma crista supra-acetabular no ílio 
(retirado de PARRISH, 1993); 

  

 A borda do acetábulo é bem definida em forma de 
arco. 

 
 
* O segundo caráter da lista ao lado, equivale ao 
descrito por Parrish (1993 – S32) 
“espessamento do ílio acima do ponto médio do 
acetábulo”. 

Poposauria 
(Poposaurus
, 
Arizonasaur
us, 
Chatterjeea) 

 Ausência de osteodermos; 

 Ísquio completamente fusionado; 

 Três ou mais vértebras sacrais; 

 Vértebras sacrais se articulam com a aba anterior do 
ílio. 

 

 

 

 

QUADRO 10. Proposta de Benton (2004).  

Igualmente a sua proposta anterior (e.g. BENTON, 1999), ele assumiu um estado monofilético para 

o grupo Rauisuchia que incluiria Fasolasuchus tenax (BONAPARTE, 1981) como grupo externo da 

politomia denominada Prestosuchidae (Ticinosuchus, Prestosuchus e Saurosuchus). Contudo, 

diferentemente de sua proposta anterior (e.g. BENTON, 1999), ele excluiu Postosuchus como um 

integrante Rauisuchia. 

 

BENTON 2004 
CLADOS CARACTERES INEQUÍVOCOS DIAGNÓSTICOS  DO CLADO 

Rauisuchia 
Fasolasuchus e Prestosuchidae 

68. O trocânter fibular anterior é robusto e pendente; 

-88. O quarto tarsal distal é mais amplo que o terceiro tarsal distal 

Prestosuchidae 
(= Prestosuchus, Ticinosuchus e 
Saurosuchus) 

 
6. A fenestra pré-orbital é triangular, e rostralmente é alongada e estreita. 
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QUADRO 11. Proposta de Lautenschlager (2008).  

 

Lautenschlager (2008) obteve um estado monofilético para Rauisuchia que era constituído por 

dois subclados monofiléticos: Rauisuchidae e Poposauridae. Entretanto, por motivos não expostos, 

Lautenschlager não incluiu Prestosuchus em sua matriz de dados.      

 

LAUTENSCHLAGER 2008 
CLADOS CARACTERES DIAGNÓSTICOS 

DO CLADO 
OBSERVAÇÕES 

 

 

Rauisuchia 

(Rauisuchidae  

e 

 Poposauridae) 

6. Presença de uma barra em forma de 
degrau formada pelo pós-orbital e jugal 
(BENTON & CLARK, 1988; JUUL, 1994; 
BENTON, 1999); 
 

39. Presença de um pé-púbico que possui 
uma única expansão posterior (GAUTHIER, 
1986; JUUL, 1994); 
 

50. Presença de uma faceta articular, 
ventralmente orientada, entre o astrágalo e 
calcâneo (SERENO, 1991). 

 
*Segundo Lautenschlager (2008) o caráter 6 
seria codificado diferentemente (a barra óssea 
teria formato curvo e estreito) para Effigia e 
Shuvosarus. 
 

*De acordo com Lautenschlager (2008) o caráter 
39 é ausente para Rauisuchus, Stagonosuchus, 
Lotosaurus, e Ticinosuchus.  

 

Rauisuchidae 

(Rauisuchus, Saurosuchus, 

Postosuchus, 

Batrachotomus, 

Stagonosuchus e 

Ticinosuchus) 

 

2. Presença de uma fenestra subnarial 
entre o maxilar e o pré-maxilar (BENTON & 
CLARK, 1988; JUUL, 1994; BENTON, 1999); 
 
19. Presença de duas vértebras sacrais 
(GAUTHIER, 1986; JUUL, 1994; BENTON, 
1999). 

 
*Sobre o caráter 19, Mastrantonio (2010) relata 
que o táxon Prestosuchus, Tikisuchus e 
Yarasuchus também apresentariam apenas 
duas vértebras sacrais. Entretanto 
Batrachotomus, juntamente a Teratosaurus e 
Arizonasaurus, teriam 3 vértebras sacrais. 

 

Poposauridae 

(Effigia, Shuvosaurus, 

Sillosuchus, Lotosaurus e 

Arizonasaurus) 

 
15. O centro das vértebras pré-sacrais (6-
9) possui o formato de um paralelogramo 
(GAUTHIER, 1986; SERENO, 1991; BENTON, 
1999); 
 
72. Perda de osteodermos dorsais 
(GAUTHIER, 1986; BENTON & CLARK, 1988; 
SERENO, 1991; JUUL, 1994). 

 

* Lautenschlager (2008) codificou o caráter 72 
para os Rauisuchidae (com “?” para 
Ticinosuchus) como  uma presença de uma 
fileira  de osteodermos paramediais, sendo 1 par 
por vértebra . 
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QUADRO 12. Proposta de Brusatte et al. (2010).  

Brusatte et al. (2010) obteve um estado monofilético para Rauisuchia que é subdividido em dois 

subclados: Rauisuchoidea (incluindo Prestosuchidae, Rauisuchidae e outras formas afins a Ticinosuchus) 

e Poposauroidea (incluindo Shuvosauridae e demais formas popossaurianas). Mastrantonio (2010) 

efetuou uma crítica consistente a esta filogenia ao ressaltar que a árvore de consenso apresentada 

originalmente no trabalho de Brusatte et al. (2010) não era a mais parcimoniosa possível que o programa 

computacional poderia oferecer. 

 

*Os números ao lado das datas autorais na coluna da direita, referem-se ao número do caráter como foi originalmente 

proposto 

 

BRUSATTE et al. (2010) 

CLADOS CARACTERES INEQUÍVOCOS DIAGNÓSTICOS DO CLADO 

 
Rauisuchia 

 
Rauisuchoidea 

+ 
Poposauroidea 

 

 
87. Nas vértebras truncais há uma articulação acessória entre o hiposfeno e o hipantro. (JUUL, 
1994: 66; BENTON, 1999: 18; BENTON, 2004: 36; WEINBAUM & HUNGERBÜHLER 2007: 20; IRMIS et 
al., 2007: 38); 
 
111. A razão entre o comprimento e a profundidade da lâmina ilíaca, que fica acima do 
acetábulo, é maior do que 4.5 (BENTON & CLARK, 1988; WEINBAUM & HUNGERBÜHLER, 2007: 26).     

 
Rauisuchoidea 

 
[Rauisuchidae + 
Prestosuchidae 

+ 
(Ticinosuchus, 

Stagonosuchus, 
Araganasuchus e 
Fasolasuchus)] 

 
 
96. Presença de múltiplos osteodermos dorsais por vértebra (GAUTHIER, 1986; SERENO & 
ARCUCCI, 1990: 7 8; SERENO, 1991: 12 22; PARRISH, 1993: 5; JUUL, 1994: 14 15; BENNETT, 1996: 
60 61; BENTON, 1999: 72; NESBITT, 2003: 1; IRMIS et al., 2007: 120; WEINBAUM & HUNGERBÜHLER, 
2007: 33); 
 
174. O tubérculo do calcâneo possui uma depressão que é dorso-ventralmente alinhada na sua 
porção distal (PARRISH, 1993: 21; JUUL, 1994: 72; BENTON, 1999: 61; BENTON, 2004: 82; IRMIS et 
al., 2007: 111). 

 

(Ticinosuchus, 

Stagonosuchus 

,Araganasuchus e 

Fasolasuchus) 

 
-137. No fêmur, há um sulco (“groove”) raso e transverso na superfície articular proximal 
(EZCURRA 2006a:233); 
 
142.  No fêmur, o trocânter menor (“lesser”) está presente (GAUTHIER 1986; BENTON & CLARKK 
1988; NOVAS 1992: 3; JUUL 1994: 42; BENNETT 1996: 80; NOVAS 1996: 8, 29; BENTON 1999: 45; 
BENTON 2004: 64; EZCURRA 2006: 238). 

 
Ticinosuchus + 

Stagonosuchus + 
Araganasuchus 

 
20. No maxilar, o comprimento rostro-caudal, na base do ramo ascendente, é menor do que a 
metade da altura dorso-ventral do corpo do maxilar, no nível da borda anterior da fenestra pré-
orbital. 

 
Ticinosuchus 

+  
Stagonosuchus 

 

 
78. O comprimento da face anterior do centro neural das vértebras cervicais é maior que o das 
vértebras médio-truncais (SERENO & ARCUCCI, 1990: 6; SERENO, 1991: 21; JUUL, 1994: 65; 
BENNETT, 1996: 100; BENTON, 1999: 16; BENTON, 2004: 32; IRMIS et al., 2007: 34). 
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Prestosuchidae 
+ 

Rauisuchidae 
 

 44. Presença de um degrau no processo ventral do pós-orbital (BENTON & CLARK 1988; JUUL 
1994: 38; BENTON 1999: 6; BENTON & WALKER 2002: 40; BENTON 2004: 10); 
 
45. A barra temporal (constituída pelos ossos pós-orbital e esquamosal), projeta-se lateralmente 
em relação aos processos ventrais destes ossos, formando uma aba sobre a fenestra ventro-
temporal (WEINBAUM & HUNGERBÜHLER 2007: 12; et al., 2007a: 18); 
 
101. A faceta do coracóide para a glenóide é ventral em relação à faceta para a escápula; 
 
102. Presença de um processo pós-glenóide no coracóide (IRMIS et al., 2007a: 44). 

 
 
 

Prestosuchidae 
 

(Saurosuchus, 

Batrachotomus  

e  

Prestosuchus) 

 49. Presença de uma crista oblíqua na superfície lateral do ramo ventral do esquamosal 
(GOWER, 1999); 
 
51. Processo ventral do esquamosal apresenta uma marcada projeção para dentro da fenestra 
ventro-temporal (PARRISH 1993: 25; OLSEN et al., 2000: 13; BENTON & WALKER 2002: 13, 43, 45; 
WEINBAUM & HUNGERBÜHLER, 2007: 11); 
 
122(2). O formato do púbis é cilíndrico e reto (EZCURRA, 2006:217); 
 
127. A extremidade distal do púbis é expandida em forma de um pequeno pé-púbico (JUUL, 
1994: 68; BENTON, 1999: 39; NESBITT, 2003: 10; IRMIS et al., 2007a: 72; WEINBAUM & 
HUNGERBÜHLER, 2007: 32). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Batrachotomus 
 +  

Prestosuchus 
 

 
 5. O maior comprimento da narina externa possui uma medida superior ao maior comprimento 
da fenestra pré-orbital (BENTON & WALKER, 2002: 37); 
 
20. No maxilar, o comprimento ântero-posterior, na base do ramo ascendente, é menor do que a 
metade da altura dorso-ventral do corpo do maxilar, no nível da borda anterior da fenestra pré-
orbital. 
 
25. A posição da região rostral do nasal, em vista lateral, é elevada dando ao crânio a aparência 
de uma “narina romana” (GOWER, 1999); 
 
26. No nasal há uma crista lateral que é rugosa (WEINBAUM & HUNGERBÜHLER, 2007: 3); 
 
27. Presença de uma depressão na linha média do nasal observável em vista dorsal (GOWER, 
1999); 
 
-28. O lacrimal participa do teto craniano (WEINBAUM & HUNGERBÜHLER, 2007: 5); 
 
36. O pós-frontal é presente e reduzido, não se articulando com o parietal. (GAUTHIER, 1986; 
BENTON & CLARK, 1988; SERENO & ARCUCCI, 1990:2; NOVAS, 1993: 10; JUUL, 1994: 16; BENNETT, 
1996: 33; NOVAS, 1996:16; BENTON, 1999:5; SERENO, 1999:1; OLSEN et al., 2000:8; BENTON & 
WALKER, 2002:8; BENTON, 2004:9; WEINBAUM & HUNGERBÜHLER, 2007: 6; IRMIS et al., 2007:14); 
 
42. O jugal não participa da barra óssea que delimita caudalmente a fenestra pré-orbital, sendo 
excluída pela articulação do maxilar com o lacrimal (BENTON & CLARK, 1988; OLSEN et al., 2000: 
4; BENTON & WALKER, 2002:4; IRMIS et al., 2007:12); 
 
59. No “braincase”, o tamanho da fenestra pós-temporal - que é localizada entre o parietal, 
supraoccpital e exoccipital-opistótico - é reduzida a uma fissura ou fechada (NOVAS, 1993:11; 
BENNETT, 1996:15; NOVAS, 1996:17; SERENO, 1999:5; BENTON, 2004:11; LANGER & BENTON, 
2006:17; IRMIS et al.,  2007:21); 
 
88. Presença de quatro ou mais vértebras sacrais. (GAUTHIER, 1986; BENTON & CLARK, 1988; 
NOVAS, 1992:14; JUUL, 1994:46; BENNETT, 1996:56; NOVAS, 1996:24; SERENO, 1999:6; BENTON, 
1999:19; NESBITT, 2003:8; LANGER & BENTON, 2006:42; NESBITT & NORELL, 2006:19; NESBITT, 
2007:19; WEINBAUM & HUNGERBÜHLER, 2007:22; IRMIS et al., 2007:39); 
 
100. Presença de um largo entalhe (“notch”) entre a escápula e o coracóide. (PARRISH, 1993:14; 
BENTON, 1999:23; BENTON, 2004:42; IRMIS et al., 2007:43); 
 
-151. O formato da superfície lateral da tíbia, em sua região distal, é achatado. (NOVAS, 1992:5; 
NOVAS, 1993:5; NOVAS, 1996:12); 
 
-174. O tubérculo do calcâneo é dorso-ventralmente alinhado com uma depressão na sua 
porção distal (PARRISH, 1993:21; JUUL, 1994:72; BENTON, 1999:61; BENTON, 2004:82; IRMIS et al., 
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2007:111); 
 
-182. O metatarsal II é equivalente ou maior que o metatarsal IV (LANGER & BENTON, 2006: p. 
317). 

 
Rauisuchidae 

(Tikisuchus, Rauisuchus, 
Postosuchus e 
Teratosaurus) 

  
62.  Presença de um parabasiesfenóide profundo e em forma de cunha; (PARRISH, 1993: 28, 29; 
JUUL, 1994:70; BENTON, 1999:12; GOWER, 2002:17; BENTON, 2004:17; WEINBAUM & 
HUNGERBÜHLER, 2007:13); 
 
47. O processo caudal do esquamosal é posicionado abaixo do rostral e projetado na forma de 
um degrau. 
 

 
Rauisuchus + 

Postosuchus + 
Teratosaurus 

 
43. A superfície lateral do jugal é ornamentada por uma crista rugosa que delimita a fenestra 
pré-orbital e que se estende até o maxilar (NESBITT, 2003: 20). 
 

 
 

Postosuchus 
 +  

Teratosaurus 
 

 
26. No nasal, há uma crista lateral que é rugosa (WEINBAUM & HUNGERBÜHLER, 2007:3); 
 
50. O quadrado e o quadrado-jugal inclinam-se rostro-caudalmente (cerca de 45 graus) até a 
margem superior da fenestra ventro-temporal (BENTON & CLARK, 1988; BENTON & WALKER, 
2002:44; WEINBAUM & HUNGERBÜHLER, 2007:8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poposauroidea 

(Qianosuchus, Yarasuchus, 

Arizonasaurus, 

Bromsgroveia, Lotosaurus, 

Poposaurus, Sillosuchus, 

Effigia e Shuvosaurus) 

 
5. O maior comprimento da narina externa possui uma medida superior que o maior 
comprimento da fenestra pré-orbital (BENTON & WALKER, 2002:37); 
 
16. O processo dorsal do pré-maxilar, que se articula com o nasal para formar a barra internarial, 
é mais longo do que a margem ventral do pré-maxilar (NESBITT & NORELL, 2006:75; NESBITT, 
2007:75); 
 
20. No maxilar, o comprimento rostro-posterior, na base do ramo ascendente, é menor do que a 
metade da altura dorso-ventral do corpo do maxilar, no nível da borda anterior da fenestra pré-
orbital; 
 
29. O nasal e o frontal não são ornamentados (NESBITT, 2007); 
 
57. O processo lateral do ectopterigoide, que se articula com o jugal, é mais longo ou 
equivalente ao seu processo medial (NESBITT, 2007); 
 
59. No “braincase”, o tamanho da fenestra pós-temporal - que é localizada entre o parietal, 
supraoccpital e exoccipital-opistótico - é reduzida a uma fissura ou fechada (NOVAS, 1993:11; 
BENNETT, 1996:15; NOVAS, 1996:17; SERENO, 1999:5; BENTON, 2004:11; LANGER & BENTON, 
2006:17; IRMIS et al.,  2007:21); 
 
64. A posição do processo basipterigoide do parabasiesfenóide situa-se no mesmo nível que o 
tubérculo basal (BENTON, 2004:19; GOWER & SENNIKOV, 1996:7); 
 
94. A primeira costela sacral se articula com o ílio no final da região anterior do processo pré-
acetabular (= “crista anterior”) (NESBITT, 2003:15); 
 
-156. A porção distal da fíbula, em comparação com a sua porção proximal, é equivalente ou 
maior em tamanho (GAUTHIER, 1986; BENTON & CLARK, 1988; SERENO & ARCUCCI, 1990:18; 
SERENO, 1991:6; JUUL, 1994:49; BENNETT, 1996:84, 114; BENTON, 1999:49; BENTON, 2004:69; 
IRMIS et al., 2007:99); 
 
-157. Formato do trocânter anterior da fibula: ausente ou como uma crista baixa (0); em forma 
de uma larga rugosidade (1). (SERENO & ARCUCCI, 1990:17; SERENO, 1991:5; BENNETT, 1996:83; 
BENTON, 2004:68); 
 
165. No astrágalo, a extensão da faceta de articulação para a tíbia é 20% menor que o 
comprimento transversal do osso (LANGER & BENTON, 2006:94); 
 
179. Metatarsais I-IV espessos e agregados entre si (GAUTHIER, 1986; BENTON & CLARK, 1988; 
SERENO & ARCUCCI, 1990:32; SERENO, 1991:31; JUUL, 1994:50; BENNETT, 1996:124; BENTON, 
1999:66; BENTON, 2004:90; IRMIS et al.,  2007:117); 
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QUADRO 13. Proposta de Nesbitt (2011).  

 

Esta foi a mais completa análise filogenética de Archosauriformes conhecida até o momento com 

base em 412 caracteres e 75 táxons. De modo inédito, os fitossaurios foram posicionados como grupo-

irmão de Archosauria, contrapondo-se a ideia tradicional que posicionava este táxon dentro do clado 

Archosauria onde era comumente interpretado como um pseudossuquio. Em relação às formas 

historicamente reunidas sob a denominação “Rauisuchia”, estas apareceram como um grupo parafilético 

distribuído dentro do grande clado Paracrocodylomorpha e dividido em dois subclados: Poposauroidea e 

Loricata.  

 

*Os números da coluna central referem-se às numerações originais dos caráteres utilizados no 

trabalho de Nesbitt (2011). Por sua vez, os números entre parênteses referem-se ao estado de caráter. 

NESBITT (2011) 
CLADOS CARACTERES DIAGNÓSTICOS DO 

CLADO 
OBSERVAÇÕES 

 

 

 

Paracrocodylomorpha 

 

 
283. Porção distal do púbis expandida (=pé-
púbico) (GAUTHIER, 1986; SERENO & NOVAS, 1992; 
JUUL, 1994; BENTON, 1999; RAUHUT, 2003; LANGER 

& BENTON, 2006; NESBITT, 2007). 
 
395. Metatarsal IV do pes apresenta um tamanho 
equivalente ou menor do que o metatarsal II. 
(modificado de GAUTHIER, 1986). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poposauroidea 

 

 

 

 

[Qianosuchus, Arizonasaurus, 

Xilousuchus, Poposaurus 

gracilis H, Poposaurus gracilis 

Y, Lotosaurus 

 
1(1). No pré-maxilar, o processo rostro-dorsal 
(=processo nasal) tem maior comprimento que o 
processo rostro-posterior (NESBITT & NORELL, 
2006). 
 
 
5(1). No pré-maxilar, o processo caudo-dorsal (= 
processo maxilar ou subnarial) é restrito a borda 
ventral da narina externa (LANGER & BENTON, 
2006). 
 
 
24(1). A margem rostro-dorsal do maxilar 
participa da borda da narina externa (modificado 
de GAUTHIER, 1986; LANGER & BENTON, 2006). 
 
 
25(1). No maxilar o processo dorsal, na base de 
sua margem rostro-dorsal é côncavo (modificado 
de LANGER & BENTON, 2006). 
 
 
95(0). No parabasiesfenóide, o forâmen que 
serve de entrada do ramo cerebral da artéria da 
carótida interna no braincase está posicionado 
ventralmente (modificado de PARRISH, 1993; 
GOWER & SENNIKOV, 1996; GOWER, 2002; NESBITT 

 
*o caráter 1 foi polarizado como (1) apenas  
para os seguintes Poposauroidea: 

Qianosuchus, Shuvosaurus e Effigia. 
Além disso, esta mesma polarização foi 
aplicada a Vancleavea, 
Proterochampsia, Pterosauromorpha e 
alguns Theropodas (Tawa, Coelophysis, 
Dilophosaurus, Allosaurus e 
Velociraptor). 
 
* sobre o caráter 5, Nesbitt (2011) cita que 
Langer & Benton (2006) avaliaram também 
que este estado de caráter (1) ocorre 
também em sauropodomorfos basais (e.g. 
Plateosaurus, AMNH FR 6810) e em 
terópodes basais (Coelophysis bauri, CM 
31374). 
 
*o caráter 24 foi polarizado como (1) 
apenas para os seguintes Poposauroidea: 

Qianosuchus, Arizonasaurus, 
Xilousuchus e Effigia. Esta polarização 
foi aplicada também a Aetosauria, 

Batrachotomus, Pterosauromorpha e 
Coelophysis. 
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 e  

Shuvosauridae (Sillosuchus, 

Shuvosaurus e Effigia)] 

 

et al., 2009a); 
 
 
196(0). As costelas cervicais são alongadas e 
delgadas (GAUTHIER, 1986; BENTON & CLARK, 
1988; JUUL, 1994; BENTON, 1999); 
 
 
197(0). Nas vértebras dorsais, o espinho neural 
não apresenta uma expansão em sua porção 
distal (novo caráter); 
 
 
201(0). Na primeira vértebra sacral, o processo 
ântero-dorsal de sua costela se articula com o 
processo pré-acetabular do ílio (NESBITt, 2005a, 
2007); 
 
 
207(1). Inserção de uma vértebra sacral entre a 
vértebra sacral primordial 1 e 2  presente (novo 
caráter); 
 
 
273(2). No ílio, a margem ventral do acetábulo é 
côncava; 
 
 
288(1). No púbis, sua margem medial - que 
possui o aspecto semelhante ao de um avental 
(pubic apron) - apresenta um espessamento 
maior em sua porção proximal (NESBITT, 2005a, 
2007); 
 
 
345(1). Na fíbula, a sua porção distal, quando 
observada em vista lateral, é arredondada ou 
plana (simetricamente) (novo caráter). 
 

*o caráter 25 foi polarizado como (1) 
apenas para os seguintes Poposauroidea: 

Qianosuchus, Arizonasaurus, 
Xilousuchus, Lotosaurus e Effigia. Esta 
polarização foi aplicada também a 

Aetosauria, Batrachotomus, 
Pterosauromorpha, Plateosaurus e 
Allosaurus. França (2011:29), contra Nesbitt 
(2011), aplica esta mesma codificação a 
Ornithosuchus e Revueltosaurus. 
 
*em relação ao estado do caráter 95, este 
também ocorre também em Mesosuchus 
(SAM 6536; Dilkes, 1998), Prolacerta 
(BP/1/2675; Evans, 1988), Proterosuchus 
(BP/1/3993; Gow, 1975), Erythrosuchus 
(BMNH R3592; Gower, 1997), Euparkeria 
(UMZC T692; Gower & Weber, 1998), e em 
proterocâmpsios (e.g.Tropidosuchus (PVL 
4604) e Chanaresuchus (PVL 4647). 
 
*o caráter 273 de acordo com Nesbitt 
(2011), é o mesmo utilizado por Bakker & 
Galton, 1974; Gauthier & Padian, 1985; 
Gauthier, 1986; Juul, 1994; Novas, 1996; 
Benton, 1999; Fraser et al., 2002; Langer & 
Benton, 2006;  como = acetábulo: 
imperfurado(0) ou extensivamente 
perfurado(1) . Contudo Nesbitt avaliou que 
os termos “imperfurado” e “perfurado” são 
ambíguos, dando, dessa forma um novo 
tratamento a este caráter, focando na 
variação anatômica da vargem ventral do 
ílio. 

 

 

 

 

 

 

Clado inominado  
 

(Arizonasaurus + 
Shuvosauridae) 

 

Inclui formas que se distribuem 
do Triássico inferior 
(Xilousuchus sapingensis Wu, 
1981) ao Triássico superior 
(Neonoriano  – ? Rhaetiano, 
Effigia okeeffeae Nesbitt & 
Norell, 2006). 

 
 
 
27(0). No maxilar, a porção caudal que é ventral 
à fenestra ântero-orbital, afunila posteriormente 
(novo caráter); 
 
201(1). Nas vértebras sacrais, as pré e pós-
zigapófises são coossificadas (novo caráter); 
 
284(0). O púbis, em sua porção distal (=pé-
púbico) apresenta-se, médio-lateralmente, de 
modo espesso e arredondado (GAUTHIER, 1986; 
JUUL, 1994; BENTON, 1999); 
 
287(2). Contato entre o ísquio e púbis ausente 
(modificado de BENTON & CLARK, 1988; NOVAS, 
1996); 
 
289(1). O púbis na sua porção distal é mais 
estreito médio-lateralmente do que na sua porção 
proximal (GALTON, 1976; NOVAS, 1996; SERENO, 
1999; LANGER & BENTON, 2006); 
 
401(0). Osteodermos ausentes (GAUTHIER, 1984; 
BENTON & CLARK, 1988; SERENO, 1991a; JUUL, 
1994; BENNETT, 1996; DILKES, 1998; BENTON, 
1999; NESBITT et al., 2009a). 

 
*o estado de caráter 27 é verificado com (?) 
para os seguintes integrantes do clado 

(Arizonasaurus + Shuvosauridae) 
: Poposaurus, Sillosuchus  e Shuvosaurus. 
A codificão (0) foi aplicada também para 
Prolacerta, Erythrosuchus, Chanaresuchus, 
Ornithosuchidae, Ticinosuchus, 
Batrachotomus, Dibothrosuchus, 
Terrestrisuchus, Litargosuchus, 
Pterosauromorpha, Saurosuchus, 
Lewisuchus, 
Lewisuchus/Pseudolagosuchus, Silesaurus, 
Heterodontosaurus, Herrerasaurus, 
Lesothosaurus, Scutellosaurus, Eoraptor, 
Efraasia, Tawa, Coelophysis e 
Dilophosaurus. 
 
*o estado de caráter 201(1) é, segundo 
Nesbitt (2011), igualmente verificado em 
pterossaurios e neoterópodes. 
 
 
* o estado de caráter 401(0) é, segundo 
Nesbitt (2011) igualmente verificado em 
arcossauromorfos “não-
arcossauriformianos” (e.g. Mesosuchus, 
Prolacerta, e Proterosuchus) e em 
arcossaurios da linhagem aviária de modo 
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plesiomórfico. 

 

 

Clado inominado 

(Arizonasaurus + Xilousuchus) 

 
96(0). A plataforma do parabasiesfenóide 
(Parabasisphenoid plate) é presente e estreita 
(modificado de GOWER & SENNIKOV, 1996; NESBiTT 

et al., 2009a). 
 
194(1). Nas vértebras cervicais posteriores, os 
espinhos neurais apresentam-se arqueados no 
sentido anterior (novo caráter). 

 
 
*o estado de caráter 194(1) também se 
apresenta desta forma, segundo Nesbitt 
(2011), em Lotosaurus (IVPP V 48013) e 
Ctenosauriscus (GZG 419-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clado inominado 

(Poposaurus+Shuvosauridae) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
264(1). No ílio, a crista supra-acetabular (= 
rebordo supra-acetabular/supracetabular rim) 
apresenta projeção ventral (GAUTHIER, 1986). 
 
 
 
 
 
 
266(1). No ílio, a crista dorsal que é dorsal à 
crista/rebordo supra-acetabular tem inclinação 
ântero-dorsal. (caráter reformulado). 
 
 
 
 
 
 

 

* Nesbitt (2011) relata que condição similar 
ao estado de caráter 264(1) também é 
verificado em Coelophysis (AMNH FR 
7224) e Dilophosaurus (UCMP 37302). 
 
 
 
 
*o caráter 266 compõe o segundo dos 3 
caracteres propostos por Nesbitt (2011) na 
reformulação de um único caráter que 
tratava da presença/ausência, morfologia e 
orientação desta referida crista 
(denominada originalmente como buttress, 
swelling, supracetabular crest, 
rugose ridge). Nesbitt (2011) comenta que 
esta estrutura recebeu um tratamento pouco 
preciso pois (1) nunca havia sido descrito 
para um táxon específico, (2) é vago, o que 
levou diversos autores a confundir os 
termos ao codificar as matrizes e (3) apenas 
um desses autores levou em consideração 

 
 
* sobre o caráter 269(1) – referido na 
sustentação do clado 
Poposaurus+Shuvosauridae - há uma 
contradição entre o que é dito no texto de 
Nesbitt (2011) e a polarização deste estado 
de caráter na sua matriz de dados, tendo 
em vista que o autor verifica que Typothorax 
(MCZ 1488), CM 73372, Hesperosuchus 
agilis (AMNH FR 6578), e Protosuchus 
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269(1). No ílio, o processo pré-acetabular 
(=processo cranial) é longo e se estende à frente 
da região do acetábulo, no entanto, é mais curto 
que o processo posterior do ílio (modificado de 
GALTON, 1976; BENTON, 1985; SERENO, 1986; 
JUUL, 1994; GOWER, 2000; HUTCHINSON, 2001b; 
LANGER & BENTON, 2006; NESBITT & NORELL, 2006; 
BUTLER et al., 2008b). 
 
 
 
 
 
 
 
400(1). Dígitos ungueais (pes) estão dorso-
lateralmente comprimidos (modificado de 
SERENO, 1991a). 
 
 
 
 

richardsoni (AMNH FR 3024) apresentam o 
processo anterior do ílio à frente do 
acetábulo (devendo ser polarizado como 
“1”). No entanto, na matriz de dados, a 
polarização para este caráter (269) é a 
seguinte para os seguintes fósseis citados: 
Hesperosuchus “agilis” (?), Protosuchus 
richardsoni (1) e Protosuchus haughtoni (?).   
Além disso, os integrantes do clado 
Poposaurus+Shuvosauridae tiveram a 
seguinte polarização para o caráter 269:  
Poposaurus gracilis H(?), Poposaurus 
gracilis Y(1), Lotosaurus (?), 
Sillosuchus(?),Shuvosaurus(2) e Effigia (2). 
Outros táxons que apresentaram 
polarização (1) para este caráter estão 
distribuídos dentro do clado 
Crocodilomorpha (CM73372, 
Dromicosuchus, Dibothrosuchus, 
Litargosuchus e Orthosuchus), Dinosauria 
(Scutellosaurus, Lesothosaurus, Eocursor, 
Heterodontosaurus, Coelophysis bauri, 
Dilophosaurus, Allosaurus, Velociraptor) e 
Pterosauromopha.  
 
 
*O caráter 400 foi polarizado da seguinte 
forma para o clado Poposaurus + 
Shuvosauridae: Poposaurus gracile H (?), 
Poposaurus gracile Y (1), Lotosaurus (1), 
Sillosuchus (?), Shuvosaurus (1) e Effigia 
(1). A polarização (1) para este mesmo 
caráter foi codificada também para o 
fitossaurio Parasuchus e para os 
dinossaurios silessaurideos Asilisaurus e 
Silesaurus. 
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Clado inominado 

 

(Lotosaurus + Shuvosauridae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
6(4). Ausência de dentes no pré-maxilar (NESBITT 

& NORELL, 2006). 
 
 
 
18(1). Ausência de dentes no maxilar (NESBITT & 

NORELL, 2006). 
 
 
 
21(1). No maxilar, a superfície da borda ventral 
(na região ventral ao lacrimal) tem maior 
comprimento médio-lateral do que altura dorso-
ventral (novo caráter). 
 
 
 
276(1). No ílio, a porção dorsal ao rebordo supra-
acetabular é alta (ou seja, a porção dorsal tem 
maior comprimento do que a medida da distância 
do rebordo supra-acetabular ao contato púbis-
ísquio) (novo caráter). 
 
 
 
291(2). No ísquio, o contato medial entre os 
antímeros é amplo e estende-se até as margens 
dorsais do par (novo caráter). 
 
 
 
294(0). No ísquio, a porção distal não é 
expandida (SMITH & GALTON, 1990; HOLTZ, 1994; 
HUTCHINSON, 2001b; RAUHUT, 2003; LANGER & 

BENTON, 2006). 

 
*a codificação do caráter 6 para os 
representantes do clado Lotosaurus + 
Shuvosauridae é a seguinte: Lotosaurus (4), 
Sillosuchus (?), Shuvosaurus (4) e Effigia 
(4).  
 
*a codificação do caráter 18 para os 
representantes do clado Lotosaurus + 
Shuvosauridae é a seguinte: Lotosaurus (1), 
Sillosuchus (?), Shuvosaurus (1) e Effigia 
(1).  Nesbitt codificou como (?) Rauisuchus, 
contudo vários dentes isolados (AS 1933L 
88) proporcionais ao fragmento de maxilar 
(AS 1933L 122) estão presentes. 
 
*a codificação do caráter 21 para os 
representantes do clado Lotosaurus + 
Shuvosauridae é a seguinte: Lotosaurus (1), 
Sillosuchus (?), Shuvosaurus (?) e Effigia 
(1). Isto também é válido para o gênero 
Erpetosuchus que não foi incluído na 
análise. 
 
*a codificação do caráter 276 para os 
representantes do clado Lotosaurus + 
Shuvosauridae é (1). Essa mesma 
codificação foi aplicada a alguns 
representantes terópodes (e.g. Coelophysis 
bauri AMNH FR 7224; Dilophosaurus UCMP 
37302; Allosaurus, Velociraptor e 
Liliensternus MB R. 2175) 
 
*o caráter 294 aparece com a codificação 
(0) em representantes arcossauriformes 
não-arcossaurios - exceto Archosaurus (?)- 
em pseudosuchia (e.g. Ornithosuchus, 
Gracilisuchus, Revueltosaurus, aetosauria, 
Lotosaurus, Shuvosaurus, Sillosuchus (?), 
Effigia, CM73372, Terrestrisuchus, 
Litargosuchus, Orthosuchus, Alligator, 
Protosuchus haughtoni (?) e Protosuchus 
richardsoni) e em integrantes da linhagem 
aviária (e.g. Pterosauromorpha, Lagerpeton, 
Marasuchus, Silesaurus, Lesothosaurus, 
Heterodontosaurus, Herrerasaurus e 
Eoraptor).  Nesbitt (2011) relata, contudo 
que parece haver uma expansão bulbosa 
em alguns espécimes de Shuvosaurus. 
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Shuvosauridae  

(Sillosuchus, Shuvosaurus e 

Effigia) 

 
 
188(1). Nas vértebras cervicais, na região 
anterior da vista lateral do centrum, há 
pleuroceles (estruturas de pneumatização) em 
forma de profundasfossas (modificado DE HOLTZ, 
1994; RAUHUT, 2003; SMITH et al., 2007); 
 
 
 
 
 
 
189(1). Nas vértebras cervicais, na região 
posterior da face lateral, há uma depressão 
orlada (“rimmed”) (modificado de GAUTHIER, 1986; 
RAUHUT, 2003); 
 
 
 
 
 
 
208(1). As costelas cervicais estão posicionadas 
entre duas vertebras sacrais (novo caráter); 
 
 
 
 
 
 
217(0). A escápula apresenta sua margem 
anterior retilínea/convexa ou parcialmente 
côncava (modificado de GOWER & SENNIKOV, 
1997; NESBITT et al., 2009a); 
 
 
 
 
 
 
225(0). No coracoide, sua porção póstero-ventral 
é aplainada (“smooth”) (novo caráter); 
 
 
 
 
 
236(1). No úmero, a porção proximal tem uma 
expansão menor do que duas a largura da diáfise 
(“midshaft”) do osso (NESBITT, 2007). 

 
*Dentro de Shuvosauridae, o caráter 188 foi 
codificado como (?) apenas para Effigia. A 
mesma codificação (1) foi aplicada aos 
dinossaurios Theropoda Coelophysis e 
Tawa. 
 
*em relação ao caráter 189, além de todos 
os representantes Shuvosauridae, o 
dinossaurio theropoda Coelophysis também 
foi polarizado como (1). Não há certeza se 
esta depressão tem alguma associação de 
origem com a pneumatização, contudo isto 
foi proposto por Britt, 1993. 
 
*o caráter 208 foi polarizado como (1) para 
todo o clado Shuvosauridae e também para 
dinossaurios representantes dos 
silesauridae (Asilisaurus e Silesaurus) e 
theropoda (Allosaurus e Velociraptor). 
Nesbitt (2012) relata na discussão deste 
caráter que o espécimen Poposaurus (TMM 
43683-1) – apresentado originalmente por 
Weinbaum & Hungerbühler (2007) - deveria 
ser polarizado como (1), contudo na sua 
matriz de dados, tanto Poposaurus gracilis 
H, como Poposaurus gracilis Y foram 
polarizados como (?). 
 
*a polarização do caráter 217 como (0) foi 
aplicada a alguns archosauriformes 
(Mesosuchus, Prolacerta e Proterosuchus), 
ao fitossaurio (Parasuchus), dentro do clado 
Shuvosauridae [apenas para Sillosuchus e 
Effigia, com (?) para Shuvosaurus] para 
crocodilomorfos (Protosuchus) e 
dinossaurios Theropoda (Allosaurus e 
Velociraptor). 
 
*a polarização do caráter 225 como (0) foi 
aplicada a Mesosuchus e Prolacerta, e em 
alguns Archosauriformes não arcossaurios 
(Proterosuchus, Erythrosuchus, 
Proterochampsia, Euparkeria e 
Phytosauria). Isso também foi aplicado a 
todos os Shuvosauridae e a um único 
Ornithischia (Scutellosaurus). 
 
*o caráter 236 recebeu polarização (1) 
apenas em Shuvosauridae. 

 

 

 

 

 

Clado inominado 

(Effigia + Shuvosaurus) 

 
190(1). Nas vertebras cervicais, a quilha ventral 
em sua porção média ultrapassa em altura 
(ventralmente) o nível da borda do centrum (novo 
caráter). 
 
204(1). Entre as vertebras sacrais, as bordas do 
centrum de ambas não estão nítidas (NESBITT, 
2007). 
 
228(1). O coracoide apresenta uma fossa 
profunda em sua parede póstero-dorsal (novo 
caráter). 
 
285(1). No púbis, a margem distal possui uma 

*o caráter 190 aparece com a codificação 
(1) em Ornithosuchidae, em (Effigia + 
Shuvosaurus) e em integrantes da linhagem 
dos Dinosauriformes como Eocursor 
(Ornithischia), Herrerasaurus e Tawa 
(ambos Theropoda). 
 
*o caráter 204 foi polarizado como (1) 
Riojasuchus (Ornithosuchidae), para o 
Theropoda Velociraptor e penas para os 
Shuvosauridae Effigia e Shuvosaurus, pois 
o outro represente Sillosuchus teve uma 
codificação diferente (0). 
 
*o caráter 228 foi polarizado como (1) 
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expansão superior a 33% do comprimento do 
corpo deste osso (“midshaft”) (NESBITT & NORELL, 
2006; NESBITT, 2007). 
 
289(2). O púbis na sua porção distal é mais 
comprimido médio-lateralmente e não tão amplo 
quanto sua profundidade ântero-posterior 
(GALTON, 1976; NOVAS, 1996; SERENO, 1999; 
LANGER & BENTON, 2006). 
 
290(1). No púbis, a face lateral do corpo (“shaft”) 
do osso apresenta uma alongada parede (“edge”) 
(novo caráter) 
 
300(3). No fêmur, a tuberosidade ântero-medial 
da região proximal é larga e em forma de gancho 
(“hooked”) posteriormente (modificado de 
GAUTHIER, 1986; BENTON, 1999; CLARK et al., 
2000; OLSEN et al., 2000; BENTON & WALKER, 
2002; Sues et al., 2003; CLARK et al., 2004). 
 
313(1). No fêmur, a porção póstero-lateral (onde 
se situa a fossa trochanterica) é posicionada 
ventralmente para baixo (modificado de NOVAS, 
1996). 

apenas para (Effigia + Shuvosaurus); 
 
*285(1) também foi assim codificado na 
matriz em Allosaurus. 
 
*289(2) também foi assim codificado na 
matriz em Allosaurus e Velociraptor. 
 
*o caráter 290 foi polarizado como (1) 
apenas para (Effigia + Shuvosaurus); 
 
*o caráter 300 foi polarizado como (3) 
apenas para (Effigia + Shuvosaurus); 
 
*313(1) também foi assim codificado na 
matriz em Kayentasuchus (um 
Crocodylomorpha). O mesmo é valido 
dentro de Avemetatarsalia, como em 
Lagerpetidae, alguns Dinosauriformes não 
Dinosauria [Marasuchus, e os integrantes 
Silesauridae (Asilisaurus, Lewisuchus e 
Pseudolagosuchus)] e em alguns 
Dinosauria [Lesothosaurus, Eocursor, 
Heterodontosaurus, Sauropodomorpha, e 
Theropoda (exceto Eoraptor (?)] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loricata  

 

[Prestosuchus, Saurosuchus, 

Batrachotomus, Fasolasuchus, 

Rauisuchidae (Rauisuchus, 

Polonosuchus, Postosuchus 

alisonae e Postosuchus 

kirkpatricki) e Crocodylomorpha] 

 

 
 
 
 
 
 
 
6(1). 4 dentes no pré-maxilar (NESBITT & NORELL, 
2006). 
 
 
 
 
 
51(1). O esquamosal tem uma parede (“ridge”) na 
face latral do processo ventral. (novo caráter). 
 
 
 
 
 
52(1).No esquamosal, o processo ântero-ventral 
é presente e penetra na fenestra ventro-temporal 
(novo caráter); 
 
 
 
 
 
142(1). A órbita tem um formato alto e estreito [é 
o formato de buraco de fechadura (“keyhole-
shaped”); o comprimento é menor do que a 
metade da altura] (BENTON & CLARK, 1988; 
PARRISH, 1993; GOWER, 2000; BENTON & WALKER, 
2002). 
 
 
 
 
340(1). Na fíbula, o local para inserção do M. 
iliofibularis fica no ponto médio entre as “epífises” 
(modificado de SERENO, 1991); 

*6(1) também foi assim codificado na matriz 
em Aetosaurus, Prestosuchus (UFRGS 
156T), combo (“combined”) Prestosuchus, 
Saurosuchus, Batrachotomus, 
Fasolasuchus, Rauisuchidae [exceto 
Postosuchus alisonae (?), CM 73372], 
Litargosuchus, Kayentasuchs, Orthosuchus, 
Protosuchus e o Pterosauromorpha 
Eudimorphodon.Dentro de Ornithischia 
apenas Efraasia recebeu codificação (1) e 
dentro de Theropoda receberam esta 
codificação [exceto Staurikosaurus(?), Tawa 
(0) e Allosaurus(2)]. 
 
*Dentro de Loricata, o caráter 51 foi 
codificado como (1) apenas para 
Prestosuchus [exceto P. chiniquensis (?)], 
Saurosuchus, Batrachotomus, Rauisuchus e 
para o Crocodylomorpha Kayentasuchus. 
 
*52(1) foi assim codificado apenas para 
Prestosuchus (UFRGS 156T), combined 
Prestosuchus e Saurosuchus. 
 
*Dentro de Loricata, o caráter 142 foi 
codificado como (1) apenas para 
Prestosuchus (UFRGS 156T), combined 
Prestosuchus, Batrachotomus, 
Saurosuchus, Polonosuchus e Postosuchus 
kirkpatricki. Isso é válido também para os 
Theropoda Dilophosaurus e Allosaurus. 
 
*O caráter 340 foi codificado como (1) 
apenas para os Archosauriformes não 
arcossaurios Smilosuchus e Pseudopalatus 
(ambos Phytosauria). O mesmo foi aplicado 
para Riojasuchus (um Ornithosuchidae), 
Stgonolepis e Longosuchus (ambos 
Aetosauria). Em relação à Loricata, a 
polarização (1) foi aplicada a Prestosuchus  
[exceto 156T (?)], Saurosuchus, 
Batrachotomus, Fasolasuchus, Postosuchus 
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371(2). No calcâneo, a superfície articular para o 
metatarsal 4 e a parte distal do tubérculo 
calcaneal, em vista ventral é separada por um 
nítido espaço dotado de uma fossa (novo caráter) 
 
 
 
 
 
 
397(1). No tarsal V do pes, há uma proeminência 
no dorso que está separada da superfície 
proximal por um espaço côncavo (novo caráter); 

e CM 73372. 
 
*Dentro de Loricata, o caráter 371 foi 
codificado como (2) em Prestosuchus 
(exceto 156T), Saurosuchus, Fasolasuchus, 
Postosuchus, CM73372, Dromicosuchus, 
Hesperosuchus, Terrestrisuchus, 
Orthosuchus  e Protosuchus. Fora de 
Loricata, apenas o Longosuchus (um 
Aetosauria) teve esta mesma polarização. 
Ressaltamos que a polarização do caráter 
371 na seção em que são apresentados os 
suportes deste táxon, p.200, não condiz 
com o a polarização aplicada na matriz. 
 
*Dentro de Loricata, o caráter 397 foi 
codificado como (1) em Prestosuchus 
(exceto156T), Saurosuchus, 
Batrachotomus, Postosuchus e CM73372. 
Também teve esta codificação o grupo-
externo (“out-group”) Prolacerta, o 
Archosauriformes não arcossaurio 
Proterosuchus e todo o clado 
Pteurosauromorpha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clado inominado 

Saurosuchus  

+ 

 Crocodyliformes 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
42(1). No frontal, a superfície dorsal apresenta 
uma parede (“ridge”) ou crista sagital longitudinal 
ao longo da linha média (WU & CHATTERJEE, 1993; 
CLARK et al., 2000; OLSEN et al., 2000; BENTON & 

WALKER, 2002; SUES et al., 2003; CLARK et al., 
2004). 
 
 
 
 
 
106(1). Porção do basioccipital que constitui o 
tubérculo basal apresenta formato laminar 
(“bradelike”) e ântero-posteriormente curto (novo 
caráter). 
 
 
 
 
 
147(1). Palpebrais presentes (novo caráter). 
 
 
 
 
265(1). No ílio, a crista ântero-dorsal, na margem 
dorsal do acetábulo é presente e divide a lâmina 
ilíaca em um processo anterior (=pré-acetabular) 
e posterior (=pós-acetabular).  (caráter 
reformulado). 
 
 
 
 
 

 
*Dentro deste clado inominado, o caráter 42 
foi codificado como (1) em Saurosuchus, 
Batrachotomus, Hesperosuchus, 
Dromicosuchus, Dibothrosuchus e 
Sphenosuchus. França (2011), apesar de 
abordar este caráter em multi-estado 
(caracter 51), argumenta que Prestosuchus 
156 T também apresentaria esta codificação 
(1) (contra Nesbitt, 2011, que o codificou 
como “o”). 
 
*106(1) foi assim codificado na matriz em 
Saurosuchus, Batrachotomus, Postosuchus 
kirkpatricki, Hesperosuchus “agilis”, 
Dibothrosuchus, Terrestrisuchus, 
Sphenosuchus, Orthosuchus, Alligator e 
Protosuchus. França (2011), contra Nesbitt 
(2011) codificou este caráter como (1)  
também em Prestosuchus 156 T. 
 
*147(1) foi assim codificado na matriz 
também em Longosuchus (um aetossaurio). 
Já dentro do clado inominado em questão 
isto foi aplicado a Saurosuchus, 
Batrachotomus, Postosuchus kirkpatricki, 
Crocodylomorpha (com ? para CM 73372 e 
Hesperosuchus agilis), Eudimorphodon( um 
Pterosauromorpha) e vários 
Dinosauriformes (Silesaurus, Eocursor, 
Heterodontosaurus, Lesothosaurus, 
Herrerasaurus, Eoraptor, Plateosaurus, 
Tawa, Coelophysis, Allosaurus e 
Velociraptor). França (2011), contra Nesbitt 
(2011) codificou este caráter como (0) em 
Saurosuchus, Batrachotomus e 
Sphenosuchus. 
 
*265(1) foi assim codificado na matriz 
também em Poposauroidea (com ? em 
Xilousuchus). Já no clado inominado em 
questão isto foi aplicado de modo variável 
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320(1). No fêmur, o côndilo medial da porção 
distal é suavemente arredondado em vista distal 
(novo caráter). 
 
 
 
 
 
358(1). No calcâneo, a faceta articular para o 
astrágalo é parcialmente ventral à faceta fibular 
(modificado de PARRISH, 1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 

em seus representantes. Este caráter foi  
desmembrado em 3 (caráter 265, 266 e 
267) que antes era avaliado como um único 
caráter. 
 
*320(1) foi assim codificado em diversos 
representantes do clado inominado em 
questão. Esta codificação foi também 
aplicada a Shuvosauridae, Lotosaurus e 
diversos representantes da linhagem dos 
Ornithodira (com  ? para Eudimorphodon, 
Marasuchus, Eucoelophysis, Sacisaurus, 
Lewisuchus e Eoraptor). 
 
*358(1) foi assim codificado na matriz 
também em Poposaurus gracilis Yale e em 
Shuvosaurus, apresentando uma 
distribuição variada no clado (Shuvosaurus 
+ Crocodyliformes). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clado inominado 

Batrachotomus  

+ 

 Crocodyliformes 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
12(1).  No contato pré-maxila/maxilla, o forame 
subnarial é presente e a borda desta estrutura é 
presente tanto no maxilar como no pré-maxilar 
(modificado de BENTON & CLARK, 1988; PARRISH, 

1993;JUUL, 1994; BENTON, 1999). 
 
 
 
 
34(1). Nos nasais, a porção caudal, em vista 
dorsal, na sua linha média é côncava (novo 
caráter). 
 
 
 
 
43(1). No frontal, a porção rostral é afilada ao 
longo da linha média (novo caráter). 
 
 
 
49(1). Esquamosal com uma crista ao longo da 
face dorsal, na margem da fenestra dorso-
temporal. 
 
 
 
 
59(1). As fenestras temporais são separadas por 
uma área estreita que é látero-medialmente plana 
(novo caráter) 
 
 
 
 
89(1). Presença de duas cabeças no 
ectopterigoide (modificado de WEINBAUM & 

HUNGERBÜHLER, 2007:7). 
 
 

 
*12(1) foi assim codificado na matriz 
também em Qianosuchus, em integrantes 
da linhagem Theropoda (e.g. Herrerasaurus 
e Allosaurus) e Sauropodomorpha (e.g. 
Plateosaurus e Efraasia), apresentando 
uma distribuição variada no clado 
(Batrachotomus + Crocodyliformes). França 
(2011), contra Nesbitt (2011), aplica 
também a codificação (1)  a Saurosuchus, 
Decuriasuchus, Prestosuchus 0156 T e 
Luperosuchus. 
 
*34(1) foi assim codificado nos seguintes 
integrantes do clado (Batrachotomus + 
Crocodyliformes): Batrachotomus, 
Fasolasuchus, Rauisuchidae [exceto 
Postosuchus alisonae (?)], Dromicosuchus, 
Hesperosuchus “agilis”, Dibothrosuchus e 
Sphenosuchus. França (2011) mesmo 
concordando com a codificação (1) para 
Batrachotomus, Fasolasuchus, Postosuchus 
e Polonosuchus em seu texto (p.259), 
codificou-os em sua matriz como (0). 
 
*Dentro deste clado inominado, o caráter 43 
foi codificado como (1) em Revueltosaurus, 
Effigia, Shuvosaurus, e em representantes 
Ornithischia (e.g. Heterodontosaurus e 
Lesothosaurus). França (2011) aponta que 
diversos caracteres discutidos no tenxto de 
Nesbitt (2011; p.73) contrasta com a 
codificação deste caráter em sua matriz. 
Desse modo, França (2011) aplica também 
a codificação (1) para Prestosuchus 0156T, 
Saurosuchus e Decuriasuchus;  
 
*49 foi assim codificado com (1) nos 
seguintes integrantes do clado 
(Batrachotomus + Crocodyliformes): 
Fasolasuchus, CM73372 e Hesperosuchus 
agilis. França (2011) aplica codificação (0) 
em Postosuchus, Batrachotomus e 
Rauisuchus, contra Nesbitt (2011). Além 
disso, França (2011) relata que 
Chanaresuchus e Stagonolepis deveriam ter 
polarização (1), mas isto não é aplicado em 
sua matriz de dados. 
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131(1). O forâme do nervo trigêmeo e veia 
cerebral média é parcialmente dividido pelo 
proótico (modificado de GOWER & SENNIKOV, 
1996; GOWER, 2002). 
 
 
 
 
141(1). O tamanho da fenestra temporal posterior 
– situada entre o parietal, supraoccipital e 
exoccipital – é reduzida, tendo menos da metade 
do forâme magnum ou ausente (modificado de 
SERENO & NOVAS, 1994; NOVAS, 1996; BENTON, 

1999). 
 
 
 
144(1). Presença de uma fossa supra-temporal 
locada rostralmente na fenestra dorso-temporal 
(modificado de GAUTHIER, 1986; NOVAS, 1996). 
 
 
 
319(1). No fêmur, o ângulo entre o côndilo lateral 
(=fibular) e a crista tibiofibular, em vista distal, 
forma aproximadamente um ângulo reto (PARKER 

& IRMIS, 2005). 
 
 
 
404(1). Os osteodermos paramediais da região 
pré-sacral, possuem uma distinta curvatura 
longitudinal próximo a parede (“edge”) lateral 
(CLARK et al., 2000; OLSEN et al., 2000; BENTON 
& WALKER, 2002; SUES et al., 2003; CLARK et al., 
2004). 
 
 
 
407(1). Os osteodermos pré-sacrais são mais 
longos do que largos (novo caráter). 
 
 
 
410(0). Presença de apenas um (ou um par) de 
osteodermos pré-sacrais por vértebra (modificado 
de GAUTHIER, 1986; BENTON & CLARK, 1988; 
SERENO, 1991; PARRISH, 1993; JUUL, 1994; 
BENTON, 1999). 
 
 
 
411(1). O alinhamento dos osteodermos nas 
vértebras pré-sacrais (10-24) apresenta um 
padrão um-para-um (“one to one”) como se 
fossem duas fileiras simétricas separadas por 
uma linha média (novo caráter). 

 
*59(1) foi assim codificado apenas nos 
seguintes integrantes do clado 
(Batrachotomus + Crocodyliformes): 
Batrachotomus, Postosuchus kirkpatricki, 
Hesperosuchus e Dromicosuchus. França 
(2011:caráter 60) modifica este caráter de 
modo a evitar redundâncias, já que, 
segundo este autor, o caráter em questão 
aborda caracteres independentes (área 
entre as fenestras, presença/ausência da 
fenestra, e presença/ausência de crista). 
 
*89(1) foi assim codificado apenas nos 
seguintes integrantes do clado 
(Batrachotomus + Crocodyliformes): 
Batrachotomus, Rauisuchidae [exceto 
P.alisonae(?)], Hesperosuchus “agilis, 
Sphenosuchus, Orthosuchus e Protosuchus. 
 
*131(1) foi assim codificado apenas nos 
seguintes integrantes do clado 
(Batrachotomus + Crocodyliformes): 
Batrachotomus, Sphenosuchus e 
Protosuchus. 
 
*Dentro deste clado inominado, 141(1) teve 
uma distribuição variável. Esta codificação 
também foi aplicada a Proterosuchus, 
Lotosaurus, Heterodontosaurus, 
Lesothosaurus, Herrerasaurus, 
Plateosaurus, Coelophysis, Dilophosaurus, 
Allosaurus e Velociraptor. 
 
*Dentro deste clado inominado, 144(1) teve 
uma distribuição variável. Esta codificação 
também foi aplicada a diversos 
representantes da linhagem dos Dinosauria. 
França (2011), contra Nesbitt (2011) aplicou 
este estado de caráter a Ornithosuchidae, 
Gracilisuchus e Turfanosuchus. 
 
*Dentro deste clado inominado, 319(1) teve 
uma distribuição variável. Esta codificação 
também foi aplicada a Arzonasaurus, 
Lotosaurus, Effigia e Shuvosaurus. 
 
*404(1) teve uma distribuição variável no 
clado (Batrachotomus + Crocodyliformes). 
Esta codificação também foi aplicada a 
Euparkeria.  
 
*407(1) teve uma distribuição variável no 
clado (Batrachotomus + Crocodyliformes). 
Esta codificação também foi aplicada a 
Ornithosuchus.  
 
*Dentro deste clado inominado, 410(0) teve 
uma distribuição variável. Esta 
uparcodificação também foi aplicada a 
Tropidosuchus, Euparkeria, Phytosauria, 
Ornithosuchia, Revueltosaurus e 
Aetosauria. 
 
*411(1) teve uma distribuição variável no 
clado (Batrachotomus + Crocodyliformes). 
Esta codificação também foi aplicada a 
Pseudopalatus, Smilosuchus, 
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 Ornithosuchia, Revueltosaurus e 
Aetosauria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clado inominado 

Fasolasuchus  

+ 

 Crocodyliformes 

 

 
 
 
 
281(1). No púbis, o forâme obturador é amplo 
(SERENO & WILD,1992). 
 
 
 
 
312(1). No fêmur, há uma prega condilar proximal 
(“proximal condylar fold”) que é uma lâmina que 
conecta a porção ântero-medial da face dorsal da 
cabeça do fêmur ao eixo. 
 
 
 
 
314(0). No fêmur, a face proximal é plana, sem 
um sulco transversal (EZCURRA, 2006:232) 
 
 
 
 
344(1). Na fíbula, a superfície medial da sua 
extremidade distal possui uma área protuberante 
que se articula com o astrágalo (novo caráter). 
 
 
 
 
375(1). No calcâneo, a extremidade distal do 
tubérculo calcaneal possui uma depressão 
(sulco) mediana alinhada dorso-ventralmente 
(PARRISH, 1993; BENTON, 1999) 
 
 

*281(1) foi assim codificado apenas nos 
seguintes integrantes do clado 
(Fasolasuchus + Crocodyliformes): 
Fasolasuchus, Hesperosuchus “agilis” e 
Terrestrisuchus. 
 
*312(1) teve uma distribuição variável no 
clado (Fasolasuchus + Crocodyliformes). 
Nesbitt (2011) considerou esta região não 
preservada suficientemente em 
Postosuchus kirkpatricki para codifica-la (?); 
contudo França (2011) discordou desta 
postura codificando-o como (0). 
 
*314(0) teve uma distribuição variável no 
clado (Fasolasuchus + Crocodyliformes). 
Esta codificação também foi aplicada a 
diversos Archosauriformes não-
arcossaurios, Riojasuchus, Revueltosaurus, 
Aetosauria, e em diversos representantes 
da linhagem dos Ornithodira. França (2011), 
contra Nesbitt (2011) aplicou o estado de 
caráter (1) a Postosuchus kirkpatricki. 
 
*344(1) teve uma distribuição, embora 
restrita, variável no clado (Fasolasuchus + 
Crocodyliformes). França (2011), contra 
Nesbitt (2011) aplicou o estado de caráter 
(1) a Batrachotomus. 
 
*375(1) teve uma distribuição variável no 
clado (Fasolasuchus + Crocodyliformes). 
Esta codificação também foi aplicada a 
Poposaurus gracilis Yale. França (2011), 
contra Nesbitt (2011), aplica também a 
codificação (1) em Gracilisuchus, 
Saurosuchus e Batrachotomus. 
 

 

 

Clado inominado 

Rauisuchidae  

+ 

 Crocodyliformes 

 

 
154(2). No dentário, a porção rostral da margem 
dorsal é mais alta do que a porção caudal (novo 
caráter). 
 
 
 
197(0). Nas vértebras pós-axiais os espinhos 
neurais não apresentam uma expansão distal 
(novo caráter). 
 
 
 
341(1). A fíbula, em vista proximal, é médio-
lateralmente comprimida (novo caráter). 
 

 
*154(2) teve uma distribuição variável no 
clado (Rauisuchidae + Crocodyliformes). 
Esta codificação também foi aplicada a 
Silesaurus. 
 
*197(0) teve uma distribuição variável no 
clado (Rauisuchidae + Crocodyliformes). 
Esta codificação também foi aplicada a 
Mesosuchus, Erythrosuchus, Vancleavea, 
Proterochampsia, diversos intergrantes da 
linhagem dos Poposauroidea e Ornithodira. 
 
 
*341(1) teve uma distribuição variável no 
clado (Rauisuchidae + Crocodyliformes). 
Esta codificação também foi aplicada a 
Mesosuchus, Prolacerta, Erythrosuchus, 
Vancleavea, Proterochampsia, Poposaurus 
gracilis Yale, Shuvosauridae, e em diversos 
representantes da linhagem dos Ornithodira. 
Nesbitt (2011) condiderou (?) para 
Rauisuchus, contudo França o codificou 
como (0). 
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Rauisuchidae  

Rauisuchus, 

 Polonosuchus silesiacus, 

Postosuchus kirkpatricki, 

Postosuchus alisonae 

 

 

 
35(1). O nasal possui uma crista (“ridge”) em sua 
porção rostral, na sua margem dorso-lateral 
(novo caráter). 
 
 
52(2). No esquamosal, o processo ântero-ventral 
é presente e penetra na fenestra ventro-temporal 
dividindo-a em duas fenestras (novo caráter); 
 
 
75(3). O jugal, em sua face lateral possui uma 
crista (“ridge”) arredondada e bulbosa (novo 
caráter). 
 
 
180(1). No centro do axis, em sua margem 
ventral, existem quilhas parassagitais (novo 
caráter). 
 

 
*52(2) é restrito a Rauisuchidae. 
 
*35(1) foi assim codificado em 
Rauisuchidae, bem como em 
Batrachotomus e Allosaurus. Apesar de 
Nesbitt (2011) apresentar este caráter como 
uma novidade, ele é muito semelhante ao 
de Brusatte et al.(2010:26). França (2011) 
aplicou esta polarização também em 
Fasolasuchus. 
 
*75(3) é restrito a Rauisuchidae (exceto por 
Postosuhus alisonae que foi codificado com 
?). Nesbitt (2011) apresentar este caráter 
como uma novidade, ele é muito 
semelhante ao de Brusatte et al.(2010:43). 
 
*180(1) foi assim codificado em 
Rauisuchidae (exceto Postosuchus 
kirkpatricki ?) e fora deste clado em 
Protosuchus. 
 

 

Clado inominado 

Postosuchus 

+ 

 Polonosuchus silesiacus 

 

 
57(1). No esquamosal, há uma cova profunda na 
quina caudo-dorsal de sua face lateral (BRUSATTE 
et al., 2010:50) 
 
192(1). Nas vértebras cervicais medianas há 
hipapófises (pequenas projeções no final da 
porção anterior e/ou posterior da quilha ventral) 
(novo caráter). 

 
*57(1) teve uma distribuição restrita a 
Postosuchus kirkpatricki e Polonosuchus, 
com (?) para Postosuchus alisonae. 
 
*192(1) foi assim codificado neste clado 
inominado em Postosuchus kirkpatricki e 
Polonosuchus, com (?) para Postosuchus 
alisonae. Fora deste clado em Riojasuchus 
e Alligator. 
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1. INTRODUÇÃO 

Foi durante o Triássico (251 - 201,6 M.a., WALKER & GEISSMAN, 2009) - caracterizado pela 

existência do supercontinente Pangeia – que os “rauissúquios”
1
, considerados integrantes da 

linhagem pró-crocodiliana (Crurotarsi), tiveram seu ápice ambiental, tendo como representantes os 

maiores animais carnívoros (e.g. Fasolasuchus tenax e Prestosuchus chiniquensis) que viveram sobre 

a Terra nesse período (LIPARINI, 2010) (FIGURA 1). 

 
Figura 1 – Árvore filogenética dos arcossauriformes com a representação de suas silhuetas para fins de comparação de 

tamanhos corporais (Modificado de TURNER & NESBITT, 2013). 

                                                 

1  O uso do termo “rauissúquios” entre aspas faz referência ao sentido aqui empregado, que inclui todos os táxons 

comumente qualificados como representantes deste grupo, independente de se ter um consenso quanto ao seu estado 

monofilético. O mesmo é válido para a denominação formal “Rauisuchia”. 
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Os registros referentes aos táxons menos inclusivos atribuídos a “Rauisuchia” estão 

amplamente distribuídos pelo mundo, com exceção da Austrália e Antártida. No Brasil, este registro 

é restrito à Formação Santa Maria (Bacia do Paraná) no Estado do Rio Grande do Sul (FIGURA 2).  

 
Figura 2 – A, Mapa da Bacia do Paraná (em cinza), mostrando a área ocupada pela mesma no do Estado do Rio Grande 

do Sul. B, Mapa do Rio Grande do Sul, mostrando em sua região central as rochas sedimentares Mesozoicas do Grupo 

Rosário do Sul, constituído pelas Formações Sanga do Cabral, Santa Maria e Caturrita. Modificado de Langer et al. 

(2007). 

 

Esta região pode ser considerada uma área chave dentro do contexto histórico da classificação 

do grupo, devido ao fato de que os primeiros trabalhos sobre o mesmo basearam-se em materiais ali 

coletados, na década de 1920, os quais foram publicados por von Huene (1935-42) em sua obra “Die 

fossilen Reptilien des südamerikanischen Gondwanalandes”, considerado um dos maiores volumes 

até os dias atuais sobre os fósseis do Triássico sul-rio-grandense. 

O Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a partir do final da década de 60, e mais recentemente 

outras instituições de pesquisa do Estado (e.g. ULBRA, UNIPAMPA, UFSM), têm investido no 

desenvolvimento da pesquisa e prospecção de fósseis de vertebrados advindos de afloramentos 

triássicos no sul do Brasil. Tendo em vista a importância da coleção obtida, é eminente a 

intensificação dos estudos paleontológicos, especialmente no caso dos “rauissúquios”, a fim de que 

se complementem as descrições geradas até o presente e que sejam promovidas divulgações de novas 
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espécies. Estas iniciativas são de relevância para o esclarecimento dos problemas em pauta na 

literatura internacional que envolvem a sistemática, paleoecologia e paleobiogeografia  deste táxon. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

O material UFRGS-PV-0152-T, presente na coleção de paleovertebrados do Instituto de 

Geociências da Universidade Federal do RS, compõe-se de um esqueleto parcialmente completo, o 

qual, devido à sua expressividade, poderá contribuir tanto no conhecimento da diversidade anatômica 

dos integrantes de “Rauisuchia” como no esclarecimento de suas relações filogenéticas.   

UFRGS-PV-0152-T, mesmo nunca tendo sido descrito, já foi citado em alguns trabalhos, 

sendo documentado pela primeira vez no trabalho de Kischlat (1996), onde este autor atribuiu-lhe, 

com base nas características publicadas por Parrish (1993), a classificação de Rauisuchus indet. 

Adicionalmente, Kischlat (1996) informou que este espécime originalmente estava separado para a 

tese de doutoramento de L.C.B. Mattar (que não chegou a ser desenvolvida). Kischlat (1996), após 

observar o material, levantou a possibilidade de que a caixa craniana de UFRGS-PV-0152-T poderia 

ter sido trocada com outra (no caso UFRGS-PV-0473-T) e que a associação do primeiro elemento 

citado com o restante do esqueleto havia sido feita apenas com base na coloração. Contudo, após 

avaliarmos esta hipótese, concluímos que o tamanho de UFRGS-PV-0473-T é incompatível com as 

dimensões dos elementos pós-cranianos de UFRGS-PV-0152-T, enquanto que a caixa craniana 

catalogada como UFRGS-PV-0152-T é perfeitamente proporcional aos mesmos, além de possuir 

uma perfeita identidade em relação ao modo de fossilização. Kischlat (2000) novamente citou 

UFRGS-PV-0152-T, mas agora como sendo um componente de um novo táxon por ele proposto, 

denominado como “Karamuru vorax” (masculino, do tupi “Karamu’ru”, filho do trovão), que 

incluía, além do material em questão, o espécime UFRGS-PV-0156-T (= Prestosuchus chiniquensis 

de BARBERENA 1978), o paralectótipo de Prestosuchus chiniquensis (BSPHG AS 1933L-7) e parte 

do material de P. loricatus (BSPHG AS 1933L-24). Apenas posteriormente, em sua tese de 

doutoramento, Kischlat (2003) definiu o espécime UFRGS-PV-0156-T como holótipo de Karamuru 

tendo como parátipos os materiais UFRGS-PV-0152-T, UFRGS-PV-0472-T e BSPHG AS 1933L-7. 

Em nossa avaliação, concordamos com Mastrantonio (2010) que “Karamuru vorax”, da forma como 

foi proposto – em um capítulo de livro com tiragem limitada – é um táxon inválido. O mais recente 

trabalho a avaliar UFRGS-PV-0152-T foi o de Nesbitt (2011) na sua proposta filogenética de 

Archosauriformes. Neste trabalho, Nesbitt não descreveu o exemplar UFRGS-PV-0152-T, mas 

apenas codificou-o em sua análise, na qual obteve este espécime junto a P. chiniquensis (UFRGS-

PV-0156-T) em estado monofilético, combinando-os em um único táxon terminal. 
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Embora muito discutida no ambiente científico, a filogenia de “Rauisuchia” merece ainda 

outras avaliações. O único consenso existente sobre este assunto é o de que seus integrantes teriam 

relação com o clado crurotarsiano (FIGURA 3), porém não há esclarecimento quanto à real monofilia 

do grupo ou quais espécies nele se incluem. Para isto, descrições detalhadas de novos espécimes, 

com o acréscimo de novos dados às analises já existentes, constituem-se em abordagens necessárias à 

elucidação deste caso. 

 

 

 

 

Figura 3 - Cladograma mostrando o posicionamento relativo da linhagem dos crurotársios (em verde) entre os 

arcossaurios. Os “rauissúquios” estão representados por Prestosuchus. Adaptado de Kellner et al. (1999). 

 

 

3. MATERIAL  

 

O exemplar a ser estudado, UFRGS-PV-0152-T (QUADRO 1), é constituído por elementos 

cranianos, mandibulares, dentários e pós-cranianos. Mesmo existindo deformação diagenéticas de 

algumas estruturas ósseas (e.g. os fêmures apresentam compressão látero-medial), as feições 

anatômicas são evidentes, sem abundância de incrustações calcárias comumente presentes nos fósseis 

de vertebrados provenientes dos sedimentos da Formação Santa Maria.  
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UFRGS-PV-0152-T 
 

 

 

 

 

 

 

SINCRÂNIO 

 

 

 

 

 

 

CRÂNIO 

 
Maxilar 

(direito e esquerdo) 

-Preservada apenas a porção rostral do par; 
-O par está articulado dorsalmente com os 
nasais; 
-O maxilar esquerdo apresenta dois dentes. 

Pré-maxilar 
Apenas o processo ântero-dorsal 
 

Lacrimal 
Possivelmente só o processo rostro-dorsal 
direito 

Nasal (direito e esquerdo) 
O par está articulado entre si e com os 
maxilares. 

Quadrado + Quadrado-jugal 
(esquerdo) 

Conjunto articulado 

Esquamosal (direito) Parcial 

Pré-Frontal(?) Parcial 

Vômer Parcial 

Parietal (direito) Parcial 

Caixa craniana (“braincase”) Parcial 

4 dentes isolados e 1 
adpresso ao “braincase” 

 

 

MANDÍBULA 

Dentário + ? Esplenial 
 (direito e esquerdo) 

Preservada a região rostral do par dentário, 
que está desarticulado. 

Pré-articular (direito) Completo 

Articular (esquerdo) Completo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PÓS-
CRÂNIO 

 
CINTURA 

ESCAPULAR 

Escápula 
(esquerda e direita) 

Completa 

Coracóide (esquerdo) Parcial 

CINTURA 
PÉLVICA 

Ísquio + Ílio + Púbis 
(direito e esquerdo) Cintura completa e articulada 

 

 

 

ESTILOPÓDIO 

 
Úmero 

(esquerdo e direito) 

- Úmero esquerdo (completo); 
- Úmero direito (apresenta apenas a região 
proximal) 

 
Fêmur 

(direito e esquerdo) 

- Fêmur direito (completo);  
- Fêmur esquerdo (não contém a região 
proximal) 

 

 

ZEUGOPÓDIO 

Ulna (esquerda) Completa 

Tíbia (esquerda) Completa 

Fíbula 
(esquerda e direita) 

- Fíbula direita (região proximal ausente); 
- Fíbula esquerda (completa) 

 

AUTOPÓDIO 

Calcâneo (esquerdo) Completo 

 
?Astrágalo (esquerdo) 

 
Parcial 

Metatarsais 
(em número de 5) 

Dentre estes, identificamos o quinto (V) 
metatarsal direito e esquerdo.  

Falanges 
(em número de 9)  

Dentre estas, encontra-se uma ungueal 

 

VÉRTEBRAS 

 
10 Truncais + 2 Sacrais + 
18 Caudais  

- Muitas vértebras encontram-se articuladas 
serialmente; 
- As vértebras caudais dividem-se em oito 
anteriores, e dez médio-posteriores. 

9 arcos hemais  Fragmentos isolados 

Costelas 

A maioria é fragmentária, dentre as quais 
foram identificadas pelo menos 7 truncais e 4 
sacrais (que estão articuladas as vértebras 
correspondentes) 

OSTEODERMOS 

55 unidades 
- estes osteodermos estão em unidades 
isoladas ou organizados em alguns conjuntos 
articulados de até dez elementos. 

FRAGMENTOS 
Existem em torno de 20 fragmentos ainda não identificados e/ou que se 
encontram em processo de preparação. 

Quadro 1 - Quadro apresentando detalhadamente o material relativo ao exemplar UFRGS-PV-0152-T. 
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 Em relação aos elementos cranianos, tanto o par nasal, ambos os maxilares e a região rostral 

dos frontais encontram-se articulados, contudo, apenas o processo rostro-dorsal do pré-maxilar 

esquerdo, parte do vômer, e possivelmente a porção rostro-dorsal do pré-frontal esquerdo e do 

lacrimal direito encontram-se articulados a este conjunto. Estes ossos apresentam um achatamento 

látero-medial de modo que o maxilar direito foi deslocado rostro-dorsalmente, fazendo com que a 

região caudal do par nasal e rostral do par frontal ficassem visíveis apenas na face lateral esquerda. 

Somado a isto, encontram-se outros elementos sincranianos desarticulados ao referido conjunto, com 

a mesma proporção e estado de preservação esperado para um único espécime. Estes ossos são a 

porção ventral do conjunto quadrado/quadrado-jugal esquerdos, parte do esquamosal direito, parte da 

caixa craniana (“braincase”) em articulação com o parietal direito, porção rostral da mandíbula 

esquerda e direita, o pré-articular direito, o articular esquerdo, além de quatro dentes zifodontes 

isolados (FIGURA 4).  

 
Figura 4 – Material do sincrânio de UFRGS-PV-0152-T. A. ambos os maxilares, nasais, parte rostral dos frontais, 

processo ântero-dorsal esquerdo do pré-maxilar, parte do vômer e possivelmente a porção rostro-dorsal do pré-frontal 

esquerdo e do lacrimal direito (vista lateral esquerda do conjunto); B. porção ventral do quadrado e quadrado-jugal 

esquerdos (vista posterior); C. parte do esquamosal direito (vista lateral); D. Caixa craniana (vista posterior); E. Porção 

rostral da mandíbula direita (vista medial); F. Porção rostral da mandíbula esquerda (vista medial); G. Pré-articular 

direito (vista lateral); H. Articular esquerdo (vista medial); I. Dentes isolados.  
 

O esqueleto pós-craniano de UFRGS-PV-0152-T está quase completo, mas com a maioria dos 

seus elemento desarticulados - exceto pelo conjunto pélvico (o par ílio, púbis e ísquio), algumas 
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vértebras truncais, caudais, bem como pelos poucos osteodermos encontrados de modo agregado 

(FIGURA 5). 

 

Figura 5 – Material pós-cranianos de UFRGS-PV-0152-T. A. osteodermos. (B-D3) material de vértebra: B, vértebras 

truncais (vista lateral direita); C1, vértebra sacral posterior (vista anterior); C2, vértebra sacral anterior (vista posterior); 
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D1, vértebras caudais anteriores (vista lateral direita); D2, hemapófises; D3, vértebras caudais médio-posteriores (vista 

lateral esquerda). (E-F2) membros anteriores: E, ulna esquerda (vista medial); úmero esquerdo (F1) e direito (F2) em 

vista anterior. (G1-H) cintura escapular: escápula esquerda (G1) e direita (G2) em vista medial; H, coracóide esquerdo 

(vista lateral). Cintura pélvica (I) em vista lateral esquerda. (J-Q) membros posteriores: J, tíbia esquerda (vista posterior); 

fíbula direita (K1) e esquerda (K2) em vista anterior; Fêmur direito (L1) e esquerdo (L2) em vista posterior. (M1-P) pes: 

Possível astrágalo esquerdo em vista anterior (M1) e calcâneo esquerdo em vista ântero-dorsal.  Dígitos (N1-P); N1, 

metatarsais; N2, metatarsais V esquerdo e direito; O, falanges ungueais; P, falanges. Escala única de 20 mm. 

 

3.1. Procedência 

 UFRGS-PV-0152-T foi coletado pelo padre Daniel Cargnin em 26 de agosto de 1972 

próximo à linha férrea da estação Professor Parreira no Município de Vale Verde (antigo 5º Distrito 

do Município de General Câmara, que era denominado na época como “Vila Melos” até a sua 

emancipação em 28 de dezembro de 1995 – FIGURA 6) em níveis bioestratigráficos correspondentes 

à Zona Associação (ZA) de Dinodontosaurus (FIGURA 7). No entanto, não existem registros que 

especifiquem a localidade exata do afloramento em que o fóssil foi encontrado, nem dados referentes 

à coleta.   

 

 

Figura 6 – A; mapa do Estado do Rio Grande do Sul, com detalhe do Município de Vale verde. B; Detalhe da 46ª região 

do Rio Grande do Sul, a qual pertence o Município de Vale Verde (em destaque). C; Município de Vale Verde. 

 

A 

C 

B 
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Figura 7 – Diagrama estratigráfico em que estão explícitas as espécies de “rauissúquios” coletados em sedimentos sul-

americanos correspondentes ao período Triássico. UFRGS-PV-0152-T foi coletado em níveis relativos da ZA 

Dinodontosaurus representada em azul. A coluna à direita demonstra a tradicional subdivisão litoestratigráfica do Brasil e 

da Argentina. As correlações cronoestratigráficas foram baseadas nos dados publicados por Desojo et al. (2011). As 

idades absolutas marcadas com asterisco foram retiradas do trabalho de Martínez et al. (2011). Os limites entre as idades 

foram retirados de Walker et al. (2012). Legenda: FM= formação; ZA= Zona de Associação. 

 

4. MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido nas dependências do Departamento de Paleontologia e 

Estratigrafia do Instituto de Geociências da UFRGS. Contudo, visitas às instituições de países 

europeus como a Alemanha – onde se encontram outros táxons de “rauissúquios” coletados em 

sedimentos sul-americanos –Suíça, Polônia e Inglaterra foram contempladas no transcurso deste 

trabalho. Além disso, foram efetuadas análises dos materiais depositados em Insituições brasileiras 

do Estado do Rio Grande do Sul, como a Universidade Luterana do Brasil (Canoas, RS), Fundação 

Zoobotânica do RS, Museu Walter Ilha (São Pedro do Sul, RS) e Museu Municipal Aristides Carlos 

Rodrigues (Candelária, RS). 
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4.1. Preparação. 

O material UFRGS-PV-0152-T já se encontrava parcialmente preparado no início do projeto. 

No entanto, investiu-se numa continuidade deste processo, refinando a preparação de algumas peças, 

principalmente na região da caixa craniana, na tentativa de obter o reconhecimento de alguns estados 

de caracteres que estavam obscurecidos pela presença de sedimento.  
              

 

A preparação deste material foi realizada mecanicamente, com a utilização de pequenos 

cinzéis, marteletes elétricos, agulhas, água e álcool etílico 90°GL. 

 

4.2. Ilustração. 

O fóssil foi fotografado com uma máquina digital (Sony Cyber-Shot DSC-F828, com 

resolução de 8,0 Megapixels) e as fotografias foram editadas no software Adobe® Photoshop® CS2 

9.0. As ilustrações foram efetuadas a lápis (6B e 4B) com o auxílio da técnica da “câmara de luz”, 

que torna possível a visão do objeto sobreposta à do papel. Dessa forma, pode-se desenhar o objeto 

em questão contornando-se sua forma diretamente. Após esta etapa as imagens foram escaneadas, e 

quando necessário foram aplicados recursos de melhoramento gráfico por meio de softwares como o 

Vector Magic (programa de vetorização de imagens) e Inkscape (para a aplicação de abreviaturas e 

escalas sobre as estampas, bem como algumas texturas). 

 

4.3. Materiais que serão utilizados para comparação. 

A descrição de UFRGS-PV-0152-T tomou como base a análise comparativa com outros 

“rauissúquios”. Destes, foram avaliados pessoalmente, através de visitas às respectivas coleções, os 

seguintes materiais: 

 

 

 Materiais coletados em sedimentos da Formação Santa Maria (Brasil):  

 Já referidos como possíveis integrantes de “Rauisuchia” indeterminados. 

- UFRGS-PV-0022-T (fragmento de mandíbula): Kischlat 1996 

- UFRGS-PV-0137-T (tíbia esquerda): Kischlat 1996 

- UFRGS-PV-0467-T (porção proximal do fêmur esquerdo): Kischlat 1996, 2003 

- UFRGS-PV-0469-T (ílio e vértebras): Kischlat 1996 

- UFRGS-PV-0472-T (fêmur esquerdo): Kischlat 1996 

- UFRGS-PV-0473-T (caniana) Kischlat 1996, 2003 

- UFRGS-PV-0474-T (fragmento de ramo mandibular esquerdo): Kischlat 1996, 2003. 

- ULBRA PVT 281 (esqueleto parcialmente completo e articulado, possivelmente um 

Prestosuchus): sob preparação do paleontólogo Sérgio Furtado Cabreira. 

 



 11 

DESCRIÇÃO OSTEOLÓGICA E ANÁLISE FILOGENÉTICA DE UM NOVO MATERIAL DE RAUISUCHIA (ARCHOSAURIA, CRUROTARSI) DA FORMAÇÃO 

SANTA MARIA, TRIÁSSICO MÉDIO SUL-RIO-GRANDENSE, BRASIL. 

   Tiago Raugust  

 

 

 Atribuídos pela primeira vez a “Rauisuchia” neste trabalho: 

- UFRGS-PV-0148-T (porção proximal do fêmur direito e porção distal da tíbia 

direita)  

- UFRGS-PV-0846-T (úmero direito);  

- MCT-PUCRS (porção rostral de sincrânio): material sem numeração 

 Prestosuchus chiniquensis Huene 1938a 

- BSPHG (holótipo): Huene, 1938a 

- UFRGS-PV-0156-T: Barberena, 1978; Azevedo, 1995a, 1995b. 

- UFRGS-PV-0629-T: Mastrantonio, 2010. 

- CPEZ 239b (esqueleto incompleto): Lacerda, 2012; 

- SMNS 81773: elementos de crânio e pós-crânio desarticulados e muito 

concrecionados. 

 Prestosuchus loricatus Huene 1938a 

- BSPHG 

 Procerosuchus celer Huene 1938a 

- BSPHG 

 Hoplitosuchus raui Huene 1938a 

- BSPHG 

 Decuriasuchus quartacolonia França et al., 2011, 2013 

- MCN PV10105a (holótipo) 

- MCN PV10105b-i (parátipo) 

 Rauisuchus tiradentes Huene 1938a; Lautenschlager, 2008 

- BSPHG 

 

 

 Materiais coletados em afloramentos da Alemanha: 

 Batrachotomus kupferzellensis Gower 1999; Gower 2002; Gower & Schoch 2009 

- SMNS 52970 (holótipo)  

- SMNS 80260–80339. 

 Ctenosauriscus koeneni (Huene 1902) 

- GZG.V.4191 (Holótipo) 

 Taxon de Waldhaus Ebel et al., 1998: Butler et al., 2011 

- SMNS 91041, 91402-91405 

 Teratosaurus suevicus Meyer 1861. 

- NHMUK 38646 (holótipo = maxilar esquerdo): Meyer, 1861. 

- SMNS 52972 (ílio): Galton, 1985; Gower, 2000; Brusatte et al., 2008, Brusatte et al., 

2009 – Afinidade com Teratosaurus incerta 

 

  

 Materiais coletados em afloramentos da Polônia: 

 Polonosuchus silesiacus (SULEJ 2005), sensu Brusatte et al., 2009 

- ZPAL Ab III 563 (holótipo) 

 Smok wawelski Niedźwiedzki  et al., 2012 – Afinidade com Rauisuchia incerta 

- ZPAL V.33/15 (holótipo) 
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 Materiais coletados em afloramentos da Suíça: 

 Ticinosuchus ferox Krebs 1965 

- PIZ T2817 (holótipo) 

- PIZ T2471 

 

 

 Materiais coletados em afloramentos do Reino Unido: 

 Bromsgroveia walkeri Galton 1985 

- WM G3 (holótipo = um ílio direito) 

- NHMUK R2645, 4847-48 (dentes) 

 

 

 

 

 

 Somadas a estes, as espécies abaixo citadas também foram utilizadas para comparação. 

Contudo, para estas, a informação teve como base apenas a bibliografia, especificada ao lado do nome 

de cada uma delas:  

 Postosuchus kirkpatricki Chatterjee 1985; Long & Murry 1995; Weinbaum 2002, 

2011; 

 Postosuchus alisonae Peyer et al., 2008; 

 Arizonasaurus babbitti Nesbitt 2005; 

 Effigia okeeffeae Nesbitt & Norel 2006; 

 Heptasuchus clarki Dawley et al., 1979;    

 Poposaurus gracilis Mehl 1915 

 Poposaurus langstoni (Chatterjee, 1985) sensu Weinbaum & Hungerbühler 2007 

 Shuvosaurus inexpectatus (Chatterjee 1993) Long & Murry 1995 

 Fasolasuchus tenax Bonaparte 1981; 

 Luperosuchus fractus Romer1971a; 

 Sillosuchus longicervix Alcober & Parrish 1997; 

 Saurosuchus galilei Reig 1959; Alcober 2000. 

 Vytshegdosuchus zheshartensis Sennikov 1988 

 Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar 1987); 

 Arganasuchus dutuiti Jalil & Peyer 2007; 

 Stagonosuchus nyassicus Huene 1938b (Gebauer 2004); 

 Yarasuchus deccanensis Sen 2005; 

 Qianosuchus mixtus Li et al., 2006 

 Lotosaurus adentus Zhang 1975 

 Xilousuchus sapingensis Wu 1981 
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4.4. Análise filogenética. 

Para o estabelecimento das relações filogenéticas, que seguiu a metodologia da Sistemática 

Filogenética (HENNIG, 1966), foram revisados os caracteres e os estados, tanto do grupo externo 

como do interno, oferecidos por Benton & Clark, 1988; Parrish, 1993; Juul, 1994; Benton, 2004; 

Nesbitt, 2003; Lautenschlager, 2008; Brusatte et al., 2010; Nesbitt, 2011; França et al., 2011, 2013; 

Mastrantonio et al., 2013, e Butler et al., 2011. 

O programa computacional que será utilizado para a análise de dados foi o TNT (GOLOBOFF  

et al., 2003) versão “v. 1.1”.  

Para maiores considerações sobre os detalhes adotados na elaboração da análise filogenética 

aqui proposta, consulte o item 6.1. 

 

 

 

 

 

5. DESCRIÇÃO OSTEOLÓGICA DE UFRGS-PV-0152-T. 

 

Em relação à descrição anatômica de UFRGS-PV-0152-T, adotou-se uma abordagem 

descritiva através de normas (anterior/rostral, posterior/occipital, lateral, medial, ventral/palatal e 

dorsal), seguindo a metodologia clássica dos trabalhos paleontológicos, que visa descrever e 

comparar as estruturas anatômicas de UFRGS-PV-0152-T com as de outros espécimes do grupo de 

estudo. Para isto, além de imagens em detalhe dos ossos do exemplar estudado, foram utilizadas 

figuras de outros táxons relacionados ao longo da descrição, bem como um quadro de medidas dos 

ossos deste material (vide ANEXO I –V deste volume). 

No que tange aos termos anatômicos, foram utilizadas as denominações “rostral” e “caudal” 

para as superfícies cranianas direcionadas ao rostro e à cauda, respectivamente (exceto para o caso de 

algumas projeções e processos com termos direcionais consagrados como, por exemplo, N.proj.a-v, 

projeção ântero-ventral do nasal; N.proj.p-v, projeção póstero-ventral do nasal; Pmx.proc.a-d, 

processo ântero-dorsal do pré-maxilar), enquanto os termos direcionais “anterior” e “posterior” 

referem-se apenas às estruturas pós-cranianas. A nomenclatura das fenestras temporais concorda com 

os termos direcionais (e.g. dorso-temporal e ventro-temporal), enquanto a fenestra situada 

rostralmente à órbita é referida como “pré-orbital”. Demos também preferência ao uso da 

denominação “espinho neural” em detrimento ao termo “neurapófise”, e utilizamos a denominação 

“diáfise” (entre aspas) para a tradução do inglês “shaft”, pois, a rigor, uma diáfise só existe na 
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presença das epífises (como centros de ossificação independentes), que não são identificáveis nas 

formas arcossauromorfianas 

Ademais, optamos por apresentar a descrição osteológica de UFRGS-PV-0152-T em duas partes: 

a primeira refere-se à descrição dos elementos sincranianos e é seguida pela descrição do pós-crânio 

do espécime em questão. 

 

 

5.1. SINCRÂNIO 

 

 Inicialmente, é apresentada a descrição do conjunto de ossos articulados (constituído pelo par 

nasal, ambos os maxilares, região rostral dos frontais, processo rostro-dorsal do pré-maxilar 

esquerdo, parte do vômer e possivelmente a porção rostro-dorsal do pré-frontal esquerdo e do 

lacrimal direito), além dos elementos mandibulares de UFRGS-PV-0152-T (FIGURAS 8-10).  
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Figura 8 - Conjunto de ossos articulados do rostro de UFRGS-PV-0152-T em vista lateral esquerda. Abreviaturas: a.Pal., 

área de articulação com o palato; a.Pmx., área para articulação com o pré-maxilar;  dp., depressão; dp.ne., depressão da 

narina externa; F., frontal; fio., fossa infraorbital; Mx.corp., corpo do maxilar; Mx.crst., crista maxilar; Mx.pras., 

processo ascendente do maxilar; Mx.proc.pal., processo palatal do maxilar; N.crst., crista do nasal; N.proj.a-v., projeção 

ântero-ventral do nasal; N.proj.p-v., projeção póstero-ventral do nasal; pid., placa interdental; Pmx.proc.a-d., processo 

ântero-dorsal do pré-maxilar; Prf(?).,  possível pré-frontal. Escala 20 mm. 
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Figura 9 - Conjunto de ossos articulados do rostro de UFRGS-PV-0152-T em vista lateral direita. Abreviaturas: f.PreO., 

fossa pré-orbital; L, lacrimal; sid., sulco interdentário; V.,  vômer. Para as demais abreviaturas consulte a Figura 8. 

Escala 20 mm. 
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Sequencialmente ao conjunto de ossos supracitados foram descritos os ossos isolados do 

crânio deste espécime (porção ventral do conjunto quadrado/quadrado-jugal esquerdos, parte do 

esquamosal direito) seguido pela descrição dos seus elementos mandibulares (porção rostral da 

mandíbula esquerda e direita, pré-articular direito e o articular e supra-angular esquerdos) finalizando 

com a porção preservada da caixa craniana (“braincase”). 

 Ao longo das etapas descritivas do sincrânio foram acrescidas tabelas comparativas de ossos 

presentes tanto no espécime UFRGS-PV-0152-T como nos demais táxons de “rauissúquios”, para 

fins de facilitação da compreensão textual (TABELAS 1-4). Adicionalmente, segue abaixo uma 

proposta de reconstituição sincraniana de UFRGS-PV-0152-T com base nos elementos preservados 

de Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T e UFRGS-PV-0629-T) Batrachotomus 

kupferzellensis Gower (1999) e Decuriasuchus quartacolonia França et al. (2013) (FIGURA 10). 

 

 

Figura 10 – Reconstituição do sincrânio de UFRGS-PV-0152-T com base em Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-

0156-T e UFRGS-PV-0629-T) Batrachotomus kupferzellensis Gower (1999) e Decuriasuchus quartacolonia França et al. 

(2013). As áreas coloridas indicam os ossos preservados, sendo que a cor vermelha refere-se apenas aos ossos 

encontrados unicamente na face esquerda do crânio de UFRGS-PV-0152T. Abreviaturas: Ang, angular; Ar, articular; D, 

dentário; F, frontal; J, jugal; L, lacrimal; Mx, maxilar; N, nasal; P, parietal; Pf, pós-frontal; Pmx, pré-maxilar; Po, pós-

orbital; Pra, pré-articular; Prf, pré-frontal; Q, quadrado; Qj, quadrado-jugal; Sa, supra-angular; Sq, esquamosal. Escala 

única de 20 mm.  
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Tabela 1. Relação dos ossos do dermocrânio presentes no exemplar UFRGS-PV-0152-T e nos demais táxons utilizados 

para a comparação. Adaptado de Mastrantonio (2010). 

 

TAXONS Pmx Mx N L Prf F Pf P Po Sq  J Qj 

UFRGS PV-0152-T  X* X X X* X? X* - X* - X* - X* 

PUC s/n (sem numeração) X X X - - - - - - - - - 

Prestosuchus chiniquensis (CPEZ-239b sensu 

Lacerda 2012) 
X X X X* X X* X X X X X* X* 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-

T sensu Mastrantonio 2010) 
X X X X X X X X X X X X 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS PV-0156-

T sensu Barberena, 1978; Azevedo, 1995a, 

1995b) 
X X X X X X X X X X X X 

Prestosuchus chiniquensis Huene1938a X - - - - - - - - - - - 

Hoplitosuchus raui Huene 1938a - - - - - - - - - - - - 

Prestosuchus loricatus Huene 1938a - - - - - - - - - - - - 

Batrachotomus kupferzellensis Gower 1999 X X X X X X X X X X X X 

Postosuchus kirkpatricki Chatterjee 1985; Long 

& Murry 1995; Weinbaum 2011 
X X X X X X X X X X X X 

Postosuchus alisonae Peyer et al., 2008 - - X* - - X - - - X? - - 

Ticinosuchus ferox Krebs 1965; Lautenschlager 

& Desojo 2011. 
- X - X? X? X X X - - - - 

Tikisuchus romeri Chatterjee &Majumdar 1987 - X - - - X - X X* - X* X 

Arganasuchus dutuiti Jalil &Peyer 2007 - X - - - - - - - - X? X? 

Fasolasuchus tenax Bonaparte1981 X X X - - - - - - - - - 

Rauisuchus tiradentes Huene 1938a; 

Lautenschlager, 2008 
X - X - - - - - X X X - 

Stagonosuchus nyassicus Huene 1938b 

(Gebauer 2004) 
- - - - - - - - X? - - - 

Polonosuchus silesiacus Sulej 2005 X X X X X - - - - X X X 

Teratosaurus suevicus Galton1985 - X - - - - - - - - - - 

Yarasuchus deccanensis Sen 2005 X* X - - - - - - - X - - 

Heptasuchus clarki Dawley et al., 1979 X* X* X - - - X - X - X* - 

Saurosuchus galilei Alcober 2000 X X X X X X X X X X X X 

Arizonasaurus babbitti  Nesbitt 2005 - X X X* - X X? X X X X X 

Xilousuchus sapingensis Wu 1981 X X X* X - - - - - - - - 

Shuvosaurus inexpectatus (Chatterjee 1993) 

Long & Murry 1995 
X X X X X X - X X X X X 

Effigia okeeffeae Nesbitt & Norell, 2006 
X X X X X X - X X X X X 

Decuriasuchus quartacolonia França et al., 

2011, 2013 
X X X X X X X X X X X X 

Qianosuchus mixtus Li et al., 2006 X X X X X X X X X X X X 

Procerosuchus celer  Huene1938a - - - - - - - - - X X - 

Legenda: x, presença; -, ausência; x*= incompleto; x?= dúvida 
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NASAL (N) 

O nasal de UFRGS-PV-0152-T é um osso alongado rostro-caudalmente, ocupando a maior 

parte da porção rostral do teto craniano em vista dorsal e representando aproximadamente metade do 

comprimento total do teto craniano. Subdivide-se em três porções: a porção rostral (com uma 

projeção ântero-ventral e outra póstero-ventral), o corpo (área restrita entre a borda caudal da 

abertura da narina externa e a projeção de maior extensão lateral do nasal) e a porção caudal (restrita 

a porção de maior extensão do nasal até o contato caudal com o frontal, caudo-lateral com o pré-

frontal, incluindo o contato látero-ventral com o lacrimal). Enquanto o corpo e a porção caudal do 

nasal apresentam um aspecto alongado e delgado, a porção rostral é mais robusta e curvada rostro-

ventralmente (FIGURA 11C). 

Ambos os nasais de UFRGS-PV-0152-T encontram-se articulados medialmente entre si. Este 

contato é observado inteiramente em vista lateral esquerda devido a um achatamento látero-medial do 

conjunto de ossos preservados em que este par se articula. Ainda por conta deste achatamento, o 

terço caudal do par nasal – que se inicia a partir da expansão lateral do corpo dos nasais até o seu 

limite caudal onde se articula com os frontais - também é visualizado em norma lateral esquerda, 

ficando a projeção póstero-ventral direita posicionada dorsalmente a este conjunto. O par nasal 

encontra-se articulado em suas bordas laterais com os maxilares, caudalmente com a porção rostral 

dos frontais e apenas a porção caudo-lateral do nasal esquerdo apresenta articulação com a porção 

rostro-dorsal do pré-frontal esquerdo. Em um crânio sem os deslocamentos ósseos do par nasal de 

UFRGS-PV-0152-T seria esperado encontrar, de acordo com a reconstituição fornecida por Azevedo 

(1991, p.24 e 137) de Prestosuchus chiniquensis, uma pequena parte da porção dorsal do lacrimal 

contatando-se ventralmente com a região caudo-lateral do nasal. Contudo, não identificamos a 

presença do lacrimal em UFRGS-PV-0152-T.  

As projeções ântero-ventral (N.proj.a-v) e póstero-ventral (N.proj.p-v) da porção rostral dos 

nasais, em vista lateral, se contatariam com os processos ântero-dorsal e póstero-dorsal do pré-

maxilar, num crânio articulado, mas este último osso está ausente em UFRGS-PV-0152-T, sendo 

preservada apenas o processo ântero-dorsal esquerdo do pré-maxilar (Pmx.proc.a-d) em articulação 

com a projeção ântero-ventral do nasal.  

A projeção ântero-ventral (N.proj.a-v) é mais espessa e alongada rostralmente do que a 

projeção póstero-ventral (N.proj.p-v) e constitui, com o seu antímero, a barra internarial.  Esta barra 

é observada em vista lateral esquerda em UFRGS-PV-0152-T, constituindo a borda dorsal da narina 

externa, que devido à presença de um tênue espessamento em sua porção medial, apresenta, em 

perfil, um aspecto de nariz romano (“roman  nose”). Esta estrutura foi descrita pela primeira vez em 

Luperosuchus fractus Romer 1971a, porém, sendo mais ressaltada naquele táxon do que em 

Rauisuchus e Prestosuchus chiniquensis (espécimes UFRGS-PV-0156-T e UFRGS-PV-0629-T). Em 
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relação à UFRGS-PV-0156-T, concordamos com a avaliação de Mastrantonio (2010) de que esta 

característica possa ter sido ressaltada por questões tafonômicas, embora exista uma pequena 

convexidade no perfil dorsal do nasal que dá uma aparência elevada a esta região. Também 

consideramos que Rauisuchus possui esta estrutura com um padrão semelhante ao de Prestosuchus 

chiniquensis (contra BRUSATTE et al., 2010). Apesar de avaliações discordantes (e.g. FRANÇA et al., 

2013), Batrachotomus, aparentemente, também apresenta esta feição anatômica de modo atenuado, 

semelhante ao documentado em Rauisuchus e Prestosuchus chiniquensis  (espécimes UFRGS-PV-

0156-T e UFRGS-PV-0629-T), o mesmo ocorrendo em Saurosuchus e em Polonosuchus. Desse 

modo, esta morfologia não nos parece ser discriminatória dentro do grupo. Além disso, a extremidade 

cranial da projeção ântero-ventral de UFRGS-PV-0152-T está quebrada, não preservando a região de 

articulação com o processo ântero-dorsal do pré-maxilar.  

O par nasal, devido às deformações tafonômicas do conjunto a que este osso se articula em 

UFRGS-PV-0152-T, foi deslocado crânio-ventralmente sobre o maxilar esquerdo, de modo que o 

limite cranial da projeção póstero-ventral posiciona-se no mesmo nível do limite cranial do maxilar. 

Em um crânio articulado, sem os aspectos deformacionais de UFRGS-PV-0152-T, esperaríamos que 

esta parte cranial da projeção póstero-ventral (N.proj.p-v) estivesse situada mais caudo-dorsalmente, 

de modo a se articular ventralmente com o processo ascendente do maxilar. Esta projeção póstero-

ventral (N.proj.p-v)  apresenta um espessamento sutil em comparação à projeção ântero-ventral 

(N.proj.a-v). Por conta disso, a superfície óssea posicionada caudalmente, entre ambas as projeções, 

que delimita a borda caudal da narina externa, possui uma depressão (dp.ne) circundada por 

extensões dos espessamentos ósseos provenientes das citadas projeções. Esta depressão da narina 

externa (FIGURA 11, dp.ne) é tênue em UFRGS-PV-0152-T, Prestosuchus chiniquensis (CPEZ 

239b, UFRGS-PV-0156-T e UFRGS-PV-0629-T) sendo mais desenvolvida em Rauisuchus e 

Polonosuchus. Em análise pessoal, verificamos que esta depressão é mais profunda em Ticinosuchus 

(sensu LAUTENSCHLAGER & DESOJO, 2011). Já em Batrachotomus, esta depressão apresenta-se 

escavada, constituindo uma fossa. 

O corpo do nasal é convexo em sua borda lateral, de modo que se estreita caudo-medialmente 

a partir da borda caudal da abertura da narina externa até sua metade e em seguida se projeta caudo-

lateralmente, onde atinge sua maior expansão lateral.  

O prolongamento dos espessamentos ósseos provenientes das projeções craniais se conflui, 

constituindo a borda da depressão caudal da narina externa (N.crst). Este confluência do dito 

espessamento ósseo prossegue caudo-lateralmente sobre o corpo do nasal até atingir a borda de maior 

expansão lateral, estabelecendo um padrão transversal deste espessamento ósseo, em relação a borda 

medial e lateral do corpo, que é orientado caudo-lateralmente em vista látero-dorsal (FIGURA 11C, 

N.crst). Este espessamento ósseo também foi observado em Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-
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0156-T e 0629-T) por Mastrantonio (2010), tendo sido descrito como uma crista. Esta crista é um 

pouco mais ressaltada e com alguma rugosidade em Rauisuchus, e desenvolvida de modo a constituir 

uma destacada crista rugosa em Polonosuchus, Batrachotomus e Postosuchus (FIGURA 11; N.ru). 

  Ainda sobre o corpo do nasal de UFRGS-PV-0152-T, caudalmente ao espessamento ósseo 

que delimita a borda da depressão da narina externa, há uma depressão medial - descrita também 

como depressão póstero-medial (“posteromedial depression”) em Decuriasuchus quartacolonia 

França et al., 2013 – que se eleva caudalmente no nível da expansão lateral do corpo do nasal 

(FIGURA 11C; dp). Neste ponto acuminado, esta superfície vai se tornando novamente profunda até 

a articulação com o frontal. Esta depressão medial é sutil em UFRGS-PV-0152-T, semelhante ao 

apresentado em Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T e UFRGS-PV-0629-T), Rauisuchus 

e Saurosuchus. Esta depressão é mais desenvolvida em Decuriasuchus, mas difere da de outros 

“rauissúquios” [e.g. Batrachotomus (SMNS-80260) e Postosuchus kirkpatricki WEINBAUM 2011], 

onde a totalidade da região medial do corpo do nasal é escavada.  

A porção caudal se inicia a partir do ponto de maior extensão lateral do nasal onde sua borda 

novamente volta a se comprimir caudo-medialmente até contata-se com os frontais. Esta sutura com 

o frontal mostra-se semelhante ao figurado por Alcober (2000) e França et al. (2013) para 

Saurosuchus e Decuriasuchus, respectivamente, tendo a forma de “V” com o vértice posicionado em 

sentido rostral. Caudo-lateralmente, o nasal possui uma extremidade pequena e afilada em forma de 

cunha que em Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T e UFRGS-PV-0629-T) situa-se entre 

o pré-frontal e o frontal. A superfície referente ao retorno caudo-medial da expansão lateral – que é 

limítrofe entre o corpo do nasal e sua porção caudal - contata lateralmente o pré-frontal em 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T e UFRGS-PV-0629-T) e Batrachotomus. Por sua 

vez, o lacrimal participa desta articulação de modo parcial em Saurosuchus e ocupa totalmente este 

contato, excluindo o pré-frontal em Postosuchus kirkpatricki. Ademais, nota-se que ventralmente, 

nesta mesma porção caudal do nasal, o lacrimal tem uma pequena participação em Prestosuchus 

chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T e UFRGS-PV-0629-T), sendo este contato um pouco mais 

extensivo em Batrachotomus. 
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Figura 11 - Nasal direito de Batrachotomus (SMNS 80260) em vista dorso-lateral, sendo que em A reproduziu-se a foto e 

em B o desenho retirado da descrição original (GOWER, 1999). C; nasal direito de UFRGS-PV-0152-T em vista lateral 

(esta imagem foi obtida com auxílio do programa computacional Inkscape com o qual foi possível isolar graficamente 

este osso do conjunto articulado no qual se encontra). D; nasal esquerdo de Polonosuchus (ZPAL Ab III 563) em vista 

lateral. E; nasal direito de Rauisuchus (BSPHG AS 1933L-65) em vista lateral. F; Ossos articulados do rostro de 

Luperosuchus PULR 057 em vista lateral esquerda (retirado de DESOJO & ARCUCCI, 2009). G; nasal direito de 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T) (retirado de MASTRANTONIO, 2010). H; nasal esquerdo de Postosuchus 

alisonae Peyer et al. (2008)  em vista dorsal, ventral, medial e dorso-lateral. Abreviaturas: N.crst, crista do nasal; dp; 

depressão; dp.ne, depressão da narina externa; N. proj. a-v, projeção ântero-ventral do nasal; N. proj. p-v, projeção 

póstero-ventral do nasal; N. ru, rugosidade. Escala única de 20 mm. 

 

LACRIMAL (L) 

 O lacrimal da maioria dos arcossaurios é constituído por duas porções ortogonais entre si, 

uma mais longa, orientada ântero-posteriormente, e outra verticalizada, denominada processo ventral 

(ou descendente), resultando num formato de “L” invertido (MASTRANTONIO, 2010). Em UFRGS-

PV-0152-T, apenas a porção rostral do processo dorsal do lacrimal direito ficou preservada. Esta 

porção óssea é laminar (achatada látero-medialmente) e articula-se com a extremidade caudal do 

processo ascendente do maxilar e com a borda lateral do nasal.  
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FRONTAL (F) 

 Apenas a porção rostral do par nasal de UFRGS-PV-0152-T encontra-se preservada em 

articulação com a porção caudal do par nasal.  O par frontal está articulado na região medial do teto 

craniano sendo visualizado em vista lateral devido aos aspectos deformacionais já discutidos sobre o 

conjunto dos ossos rostrais de UFRGS-PV-0152-T. A sutura nasal/frontal tem o aspecto de “V” com 

o vértice posicionado rostralmente, ou seja, esta sutura apresenta com o seu antímero o formato de 

“W” tendo a base apontando para o rostro, morfologia esta que é similar a de Decuriasuchus e 

Saurosuchus (FIGURA 12).  

 

 

Figura 12 - Crânios de Decuriasuchus (A) e Saurosuchus (B) em vista dorsal onde é possível visualizar o mesmo padrão 

sutural nasal/frontal apresentado por UFRGS-PV-0152-T. Modificado de França et al. (2013) e Alcober (2000), 

respectivamente. Abreviaturas: Bo, basioccipital; Eo, exoccipital; F, frontal; J, jugal; Mx, maxilar; N, nasal; P, parietal; 

Pf, pós-frontal; Pmx, pré-maxilar; Po, pós-orbital; pp, processo paraoccipital; Prf, pré-frontal; Q, quadrado; Qj, 

quadrado-jugal; So, supraoccipital; Sq, esquamosal. Escala única de 20 mm.  
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MAXILAR (Mx) 

 O maxilar é um osso látero-medialmente comprimido que não se articula com o seu par, 

exibindo, em norma lateral, a maior expressão na maioria dos arcossaurios. Articula-se com porções 

do pré-maxilar, nasal, jugal e em alguns táxons de “rauissúquios” também com o pré-frontal (e.g. 

Batrachotomus) ou com o lacrimal (e.g. Postosuchus kirkpatricki), podendo contatar-se com estes 

dois últimos juntos [e.g. Saurosuchus e Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T e 0629-T)]. 

Em vista medial, o maxilar possivelmente também contata o vômer e o palatino.  

No espécime UFRGS-PV-0152-T ambos os pré-maxilares estão preservados, e devido ao 

achatamento látero-medialmente exibido pelo conjunto de ossos a que se articula, encostam suas 

faces mediais, estando o maxilar direito posicionado rostralmente em relação ao maxilar esquerdo, 

com sua porção caudal direcionada dorsalmente. Consequentemente, a porção dorsal do maxilar 

direito exibe um contato extensivo com a superfície ventral do nasal, enquanto que o maxilar 

esquerdo contata-se com o nasal apenas em dois locais - na porção caudal do seu processo ascendente 

e na superfície dorsal do processo palatal - havendo uma lacuna entre estas superfícies de contato. 

Além disso, na superfície medial do processo ascendente do maxilar esquerdo, há um contado com 

parte do vômer (FIGURAS 8-9, 15-16). 

O maxilar subdivide-se em três porções: o processo ascendente (Mx.pras), o processo palatal 

(Mx.proc.pal), o corpo (Mx.corp) e a projeção caudal (Mx.proj.c) (que é a extensão caudal do 

corpo do maxilar).  

A fenestra pré-orbital (F.PreO) de UFRGS-PV-0152-T é delimitada rostro-dorsalmente pelo 

processo ascendente (Mx.pras) e pelo corpo do maxilar (Mx.corp), mas ventralmente pela sua 

projeção caudal (Mx.proj.c). Esta fenestra tem o formato geral semelhante a uma cunha, com seu 

vértice direcionado para o rostro. A borda dorsal ascende caudo-dorsalmente acompanhando o 

processo ascendente (Mx.pras), enquanto que a borda ventral se mantem horizontal (contudo sua 

porção caudal a lâmina óssea sobre a crista maxilar se expande dorsalmente). Esta fenestra pré-orbital 

é longa, de altura proporcionalmente mais reduzida que a de Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-

0156-T e 0629-T), contudo possuindo igualmente a estes táxons e a Saurosuchus, Prestosuchus 

(exemplar CPEZ 239b) e Decuriasuchus, uma borda dorsal subparalela à borda ventral, diferindo do 

formato de Batrachotomus, Ticinosuchus, Arizonasaurus, Teratosaurus, Arganasuchus, 

Polonosuchus, Fasolasuchus, Luperosuchus e Postosuchus kirkpatricki os quais apresentam uma 

maior divergência de suas bordas dorsais e ventrais em sua extensão caudal (FIGURAS 13-14).  

A fenestra pré-orbital (F.PreO) é circundada em toda a sua porção preservada por uma rasa 

fossa pré-orbital (f.PreO), dando à borda da fenestra uma forma laminar. Ventralmente, a fossa pré-

orbital é limitada por uma crista maxilar fina e projetada lateralmente. Em sentido posterior, esta 

crista afasta-se caudo-ventralmente da borda ventral da fenestra pré-orbital (F.PreO), alargando, 
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assim, a área laminar que forma o assoalho da fossa sobre a projeção caudal do maxilar. Este padrão, 

no qual a fossa pré-orbital (f.PreO) circunda rostralmente (na borda ventral do processo ascendente 

do maxilar) e ventralmente (na superfície dorsal da projeção caudal do maxilar) a  fenestra pré-orbital 

(F.PreO) é semelhante ao documentado na maioria dos representantes da linhagem dos arcossaurios 

(sensu NESBITT, 2011), divergindo do padrão em que a dita fossa não ocorre no maxilar, mas sim no 

lacrimal (Proterosuchus BSPHG 514) ou sendo restrita ao processo ascendente do maxilar [e.g. 

Chanaresuchus PVL 4575 e Erythrosuchus (BP/1/520 e NHMUK R3592)]. 

Esta crista maxilar (Mx.crst) - mesmo que presente em toda a extensão da projeção caudal do 

maxilar (Mx.proj.c) - possui variação em sua expressão: tem aspecto afilado em sua porção rostral, 

no nível do corpo, mas vai se desvanecendo à medida que segue sobre a projeção caudal. Dentro dos 

“rauissúquios”, tanto Ticinosuchus, Fasolasuchus, Lotosaurus, Effigia, Prestosuchus chiniquensis 

(CPEZ 239b e UFRGS-PV-0629-T), Luperosuchus, Batrachotomus e Rauisuchus têm uma crista 

afilada semelhante ao documentado em UFRGS-PV-0152-T. Percebe-se também uma diferença na 

padronização desta crista nos táxons citados, por exemplo, em relação à Prestosuchus chiniquensis, 

os espécimes CPEZ 239b e UFRGS-PV-0629-T apresentam uma nítida crista afilada no corpo e 

sobre a projeção caudal do maxilar, todavia o grande crânio UFRGS-PV-0156-T exibe uma crista 

baixa e tênue descrita por Azevedo (1991) que é melhor observável na face lateral direita. 

Concordamos com França (2011) na constatação da presença da dita crista em Ticinosuchus, contudo 

estando aparentemente restrita à porção rostral do corpo maxilar. Em relação à Batrachotomus, 

mesmo tendo sido interpretado como não possuindo uma crista afilada (NESBITT, 2011; FRANÇA, 

2011), após análise pessoal, consideramos que o maxilar esquerdo deste táxon (SMNS 80260- 

FIGURA 13D) contém uma nítida crista afilada sobre o a projeção caudal do maxilar. Além do 

padrão afilado, uma crista sobressaltante e bulbosa que se estende sobre a projeção caudal do maxilar 

até o jugal é descrita para Polonosuchus e Postosuchus kirkpatricki. 

A projeção caudal do maxilar (Mx.proj.c), além de ter como característica uma crista afilada 

que delimita dorsalmente uma superfície laminar (que constitui a borda ventral da fossa pré-orbital = 

f.PreO) e outra ventral mais robusta (que comporta medialmente as placas interdentais e os alvéolos 

dentários), apresenta um aspecto retangular, de altura similar a do corpo, sendo este padrão presente 

em Fasolasuchus, Decuriasuchus, Saurosuchus, Batrachotomus, Luperosuchus, Postosuchus 

kirkpatricki, Polonosuchus e Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T, UFRGS-PV-0629-T e 

CPEZ 239b). Uma variação dessa característica é um estreitamento dorso-ventral em relação ao 

corpo do maxilar (Mx.corp) que ocorre em alguns “rauissúquios” como Ticinosuchus, 

Arizonasaurus, Xilousuchus, Lotosaurus e Effigia. Nota-se que, à primeira vista, o espécime UFRGS-

PV-0629-T aparentemente demonstra um padrão de estreitamento da projeção caudal do maxilar, 

contudo, a lâmina que constitui a borda ventral da fenestra pré-orbital (F.PreO) está quebrada dando 
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esta falsa percepção. Em um crânio completo, a porção caudal da projeção caudal do maxilar se 

articula com o jugal, todavia este último osso não está preservado em UFRGS-PV-0156-T, além da 

extremidade terminal da projeção caudal do maxilar estar quebrada em ambos maxilares. 

A superfície medial da projeção caudal do maxilar exibe em sua porção laminar uma fossa 

(fio) que envolve o forame infraorbital e se projeta caudalmente, iniciando-se ao nível do oitavo 

dente maxilar. Também em UFRGS-PV-0152-T o contato maxilar/palatino é indicado pela presença 

de um sulco raso e estreito situado ventralmente ao forame infraorbital e dorsalmente a linha de 

sulcos interdários. As placas interdentais (pid) são subtriangulares com sua base paralela ao eixo 

rostro-caudal do maxilar, posicionadas de modo adjacente e ventral à linha de sulcos interdentários 

(sid). Estas placas não apresentam fusionamento entre si, sendo as rostrais mais amplas que as 

caudais. O não fusionamento das placas interdentais (pid) do maxilar ocorre em Pallisteria e, de 

acordo com Nesbitt (2011), também em Arizonasaurus, Poposaurus gracilis (YPM VP 057100), 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T) e Batrachotomus. Concordamos com França (2011) 

na avaliação de Arganasuchus e Polonosuchus como não apresentando o fusionamento dessas placas 

interdentais, e pelas figuras divulgadas por Desojo & Arcucci (2009) o táxon Luperosuchus também 

exibe a individualização destas placas. Em contrapartida, França et al. (2013) observaram que 

Fasolasuchus, Postosuchus kirkpatricki, Saurosuchus, Teratosaurus e Ticinosuchus apresentam 

fusionamento destas placas interdentais ao longo de todo o seu segmento ou parte dele. 

Existem em UFRGS-PV-0152-T um total de 13 alvéolos (alv) no maxilar esquerdo e 9 no 

direito, sendo preservados dentes inclusos no terceiro e oitavo alvéolo do maxilar esquerdo. A 

quantidade de alvéolos é muito variável nos integrantes “rauissúquios”. Com base na literatura, 13 

dentes foram descritos para Postosuchus kirkpatricki, Teratosaurus suevicus e Polonosuchus; 11 para 

Batrachotomus, Yarasuchus, Fasolasuchus e Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T), 

podendo este último, segundo análise de Barberena (1978), possuir 12; em Saurosuchus e 

Arganasuchus 12. Entretanto, nem todos “rauissúquios” tem um maxilar completo para a 

determinação inequívoca do número de dentes/alvéolos, como em Heptasuchus (aparentemente nove 

dentes) e Fasolasuchus (com 11 alvéolos na região preservada, mas estima-se que possa apresentar 

até 14 dentes; BONAPARTE, 1981). De acordo com França (2011), Tikisuchus talvez comporte um 

número superior aos nove dentes originalmente descritos, já que na porção caudal do maxilar há 

espaço para a acomodação de tecas adicionais. Já para os demais espécimes de Prestosuchus que 

apresentam o maxilar preservado (CPEZ 239b e UFRGS-PV-0629-T), foram descritos 8 dentes 

(LACERDA, 2012) e 13 alvéolos com dentes (MASTRANTONIO, 2010), respectivamente. Os táxons que 

mais se destacam na questão de abundância relativa de dentes entre os “rauissúquios”, até o 

momento, são Decuriasuchus e Qianosuchus, sendo os únicos que detêm mais do que 15 dentes no 

maxilar. Em contra partida, Effigia, Lotosaurus e Shuvosaurus não possuem dentes maxilares. 
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O corpo do maxilar, em sua norma lateral, ostenta uma serie de forames nutritivos (nfo) 

concentrados nas proximidades da região alveolar, mas com alguns espalhados pela projeção caudal 

(FIGURAS 8A e 9A; nfo). Em Effigia, estes forames são proporcionalmente maiores em relação ao 

maxilar e dispõem-se numa fileira mais uniforme do que a dos demais “rauissúquios”. 

Tanto o corpo como a projeção caudal do maxilar de UFRGS-PV-0152-T são 

proporcionalmente mais baixos dorso-ventralmente que os espécimes de Prestosuchus chiniquensis 

UFRGS-PV-0629-T e UFRGS-PV-0156-T, porém de similar altura ao CPEZ 239b. Em vista lateral, 

o corpo do maxilar exibe uma intumescência óssea que é rostral ao vértice da borda da fossa pré-

orbital (f.PreO). Esta intumescência não é presente nos exemplares de Prestosuchus UFRGS-PV-

0629-T e CPEZ 239b, contudo consta de modo sutil em UFRGS-PV-0156-T.  

Dorsalmente a esta intumescência óssea, a crista que delimita a porção rostro-dorsal da fossa 

pré-orbital (f.PreO) prossegue até a borda dorsal do processo ascendente do maxilar, ao nível do 

vértice da fenestra pré-orbital (F.PreO). Nesta superfície possivelmente se articularia a projeção 

póstero-ventral do nasal, contudo, devido aos deslocamentos ósseos de UFRGS-PV-0152-T esta 

projeção do nasal encosta a região rostral do processo palatal.  

Em relação ao processo ascendente do maxilar também podemos dizer que sua extremidade 

caudal mantem uma largura semelhante à apresentada pela sua base. Esta característica é igualmente 

encontrada em Prestosuchus chiniquensis, Ticinosuchus, Polonosuchus, Postosuchus kirkpatricki, e 

segundo França (2011) também em Saurosuchus. Diferentemente, um afilamento caudo-dorsal do 

processo ascendente do maxilar ocorre nos seguintes gêneros: Qianosuchus, Xilousuchus, 

Arizonasaurus, Lotosaurus, Effigia, Batrachotomus e Fasolasuchus. 

O processo ascendente do maxilar (Mx.pras), em vista medial, contém em sua base uma área 

escavada, situada na contraparte da intumescência óssea rostral (esta intumescência que é rostral ao 

vértice da fossa pré-orbital). Esta escavação é parcialmente visível em UFRGS-PV-0152-T, mas 

quando exposta inteiramente possui formato subtriangular e é denominada de sinus pré-orbital (sao) 

(“antorbital sinus” sensu WITMER, 1997) sendo visível em Polonosuchus, Batrachotomus, 

Luperosuchus, Decuriasuchus e Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-0629-T). França (2011) 

identificou esta estrutura como sendo subovalada em Saurosuchus e rasa em Fasolasuchus. O táxon 

Arganasuchus, por seu turno, apresenta uma escavação na face medial do corpo do maxilar, 

posicionada rostro-ventralmente à fenestra pré-orbital (JALIL & PEYER, 2007:fig. 3) (F.PreO)  sendo 

admitida como um possível homologo ao sinus pré-orbital de outros táxons (WEINBAUM, 2011). Em 

contrapartida, esta estrutura é ausente em Teratosaurus. 

Ainda em vista medial, a base do sinus pré-orbital (sao) se expande rostro-medialmente 

confluindo-se com a superfície dorsal do processo palatal, a exemplo do que ocorre em 

Batrachotomus, Polonosuchus e Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T). O processo palatal 
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é uma superfície óssea comprimida dorso-ventralmente que se inicia ao nível do segundo dente 

maxilar e se projeta rostro-medialmente um pouco à frente da borda rostral do maxilar, tendo um 

aspecto foliar em vista dorsal com sua ponta orientada cranialmente (FIGURAS 8A, 15-16; 

Mx.proc.pal.). A sua superfície ventral serve para articulação com o processo palatal do pré-maxilar, 

e nesta região, a modelo do que ocorre em Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T) e 

Decuriasuchus, há uma fossa rasa sem forame (FIGURA 16B-C; f.r-m). Esta característica difere da 

de Polonosuchus, Teratosaurus e Postosuchus kirkpatricki os quais ostentam uma fossa profunda 

considerada um forame rostro-medial (“rostromedial foramen”) que possui a forma aproximada a de 

um alvéolo. Em análise pessoal, Batrachotomus (o maxilar direito SMNS 52970) exibe um formato 

intermediário entre a fossa rasa de UFRGS-PV-0156-T e o forame rostro-medial de Polonosuchus, 

Teratosaurus e Postosuchus kirkpatricki. 

Na porção rostro-lateral do corpo do maxilar (Mx.corp) existe uma superfície tubercular 

sobressaliente com aspecto de carretel que possivelmente serve para articulação com o processo 

póstero-dorsal do pré-maxilar (FIGURAS 8, 15-16; a.Pmx). Esta característica parece ser uma 

autapomorfia de UFRGS-PV-0152-T, contudo alguns táxons tem uma espécie de entalhe em torno 

desta mesma região rostro-lateral para articulação com o pré-maxilar, sendo estes Batrachotomus, 

Fasolasuchus, Arizonasaurus e Xilousuchus. Diferentemente, táxons como Polonosuchus, 

Teratosaurus, Postosuchus kirkpatricki, Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T) e 

Decuriasuchus possuem uma área de articulação com o pré-maxilar que se situa rostralmente ao 

corpo do maxilar onde há uma fossa rostro-lateral (f.r-l). Em UFRGS-PV-0152-T há uma perfuração 

na borda látero-ventral de cada tubérculo para articulação com o processo póstero-dorsal do pré-

maxilar, que tem um posicionamento semelhante ao apresentado pela borda que constitui a fenestra 

subnarial (F.subn) em Batrachotomus. 
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Figura 13 - Maxilares de alguns “rauissúquios”. (A-D) Batrachotomus kupferzellensis Gower 1999; Em A e B vista lateral 

e medial, respectivamente do maxilar direito de SMNS 52970; C, vista lateral em detalhe da articulação maxila/pré-maxila 

de SMNS 52970; D, vista lateral esquerda da projeção caudal do maxilar de SMNS 80260. E, vista lateral do maxilar 

esquerdo de Arizonasaurus babbitti Welles 1947, sendo esta imagem modificada da redescrição de Nesbitt (2005). F, vista 

lateral do maxilar esquerdo de Xilousuchus sapingensis Wu 1981, sendo esta imagem modificada do trabalho de Nesbitt 

(2011). G, vista lateral do maxilar de Rauisuchus tiradentes Huene 1938a. (H-J), Polonosuchus silesiacus (SULEJ, 2005 - 

ZPAL Ab III 563). H, vista lateral do maxilar esquerdo de Polonosuchus. I, vista medial do maxilar esquerdo de 

Polonosuchus. J, vista ventral do maxilar esquerdo de Polonosuchus. (K-M), Teratosaurus suevicus Meyer 1861 (BMNH 

R38646). K, vista medial do maxilar direito de Teratosaurus. L, vista rostral do maxilar direito de Teratosaurus. M, vista 

lateral do maxilar direito de Teratosaurus. Abreviaturas: a.L., área para articulação com o lacrimal; alv., alvéolo;  a.N., 

área para articulação com o nasal; a.Pmx., área para articulação com o pré-maxilar; fio., fossa infraorbital; f.PreO., fossa 

pré-orbital; F.PreO., fenestra pré-orbital; f.r-l., fossa rostro-lateral; f.r-m., fossa rostro-medial; F.subn., fenestra subnarial; 

Mx corp.., corpo do maxilar; Mx.crst., crista maxilar; Mx.pras., processo ascendente do maxilar; Mx.proc.pal., processo 

palatal; Mx.proj.c., projeção caudal do maxilar. nfo., forame nutritivo; pid., placa interdental; Pmx., pré-maxilar; sao., 

sinus pré-orbital; sid., sulco interdário. Escala única de 20 mm. 
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Figura 14 - Maxilares de alguns “rauissúquios”. (A-C),  Postosuchus kirkpatricki Chatterjee, 1985. A, vista lateral do 

maxilar esquerdo de P. kirkpatricki (imagem modificada do trabalho de NESBITT, 2011). Em B e C vista lateral e medial, 

respectivamente, de representações do maxilar esquerdo de P. kirkpatricki (imagens modificadas da redescrição de 

WEINBAUM, 2011). Em D e E vista medial e lateral, respectivamente do maxilar de Prestosuchus chiniquensis (espécime 

UFRGS-PV-0629-T). F, vista lateral da porção direita do conjunto de ossos ao qual o maxilar se articula em Prestosuchus 

chiniquensis (espécime CPEZ 239b). (G-H), Fasolasuchus tenax Bonaparte, 1978. G, vista medial do maxilar esquerdo 

de Fasolasuchus (modificado de NESBITT, 2011). Em H, vista lateral da representação do maxilar esquerdo de 

Fasolasuchus (imagem modificada de MASTRANTONIO, 2010). I, vista lateral direita da porção rostral de PUC s/n. J, 

vista lateral do maxilar esquerdo de Ticinosuchus ferox Krebs, 1965. (K-M) Maxilar esquerdo de Decuriasuchus (MCN-

PV10.004). K, vista rostral; L, vista medial; M, vista lateral. Abreviaturas: D. dentário; N., nasal. Para as abreviaturas 

consulte a Figura 13. Escalas de 50 mm para estampas (A-I) e de 30 mm para (J-M). 
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Figura 15 – Conjunto rostral de UFRGS-PV-0152-T, enfatizando o maxilar, em vista lateral (A), rostro-lateral (B) com 

escala de 20 mm. Detalhe da extremidade rostral do crânio de UFRGS-PV-0152-T em vista rostral (C), rostro-lateral (D) e 

dorso-lateral (E). Abreviaturas: alv., alvéolo;  a.N, área para articulação com o nasal; a.Pal., área de articulação com o 

palato;  a.Pmx., área para articulação com o pré-maxilar; dp, depressão; F, frontal; Mx.crst., crista maxilar; Mx.pras., 

processo ascendente do maxilar; Mx.proc.pal., processo palatal do maxilar; Mx.proj.c., projeção caudal do maxilar. nfo, 

forame nutritivo; N.crst, crista do nasal; N.proj.a-v, projeção ântero-ventral do nasal; pid., placa interdental; Pmx., pré-

maxilar; Pmx.proc.a-d, processo ântero-dorsal do pré-maxilar; sao., sinus pré-orbital; sid., sulco interdário. Escala única 

de 20 mm (A-C), e figuras em detalhe sem escala. 
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Figura 16 – Conjunto rostral de UFRGS-PV-0152-T em vista ventral (A) e detalhe da extremidade rostral do crânio deste 

espécime em vista ventral (B) e rostro-ventral (C). Escala de 20 mm para a estampa (A). Abreviaturas: alv, alvéolo; 

a.Pmx, área para articulação com o pré-maxilar; f.r-m, fossa rostro-medial; Mx.proc.pal, processo palatal do maxilar; 

N.proj.a-v, projeção ântero-ventral do nasal; Pmx.proc.a-d, processo ântero-dorsal do pré-maxilar. Escala de 20 mm em 

(A) e figuras em detalhe (B e C) sem escala. 

 

 

ESQUAMOSAL (Sq) 

 Apenas o esquamosal direito de UFRGS-PV-0152-T foi preservado de modo desarticulado, o 

que possibilita sua observação em todas as vistas (FIGURA 18). Este osso detém um padrão 

morfológico que concorda com o que está documentado em Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-

0629-T descrito por MASTRANTONIO, 2010) e Decuriasuchus (sensu FRANÇA et al., 2013), os quais 

apresentam um corpo do qual se irradiam quatro processos direcionados rostralmente (Sq.proc.r), 

ventralmente (Sq.proc.v), caudalmente (Sq.proc.c) e medialmente (Sq,proc.m.) (FIGURAS 17 e 

18). O esquamosal constitui a porção caudo-lateral do teto craniano, contudo, segundo França (2011), 

em alguns “rauissúquios” como Effigia e Shuvosaurus este osso ocupa uma posição mais ventral, 

compondo dessa forma a porção caudo-ventral craniana.  
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 O processo rostral (Sq.proc.r) é subcilíndrico e curto, contudo, já que sua extremidade rostral 

está quebrada, não é possível observar sua área de articulação com o processo caudal do pós-orbital. 

Esta articulação esquamosal/pós-orbital constitui em “rauissúquios” como Prestosuchus chiniquensis, 

Batrachotomus, Decuriasuchus e Saurosuchus uma barra óssea que divide as fenestras temporais. 

Além disso, existe em UFRGS-PV-0152-T uma fratura no processo rostral do esquamosal que expôs 

a estrutura oca desta região (circular em seção transversal). Alguns táxons de “rauissúquios” portam 

uma configuração anatômica que difere da apresentada por UFRGS-PV-0152-T, como no caso de 

Postosuchus kirkpatricki, Polonosuchus, Saurosuchus, Batrachotomus e Rauisuchus que possuem, 

em vista lateral, uma superfície laminar que acompanha ventralmente a barra óssea que contata o 

pós-orbital. Esta lâmina é menos desenvolvida em Batrachotomus, mas em Postosuchus e 

Polonosuchus, esta estrutura constitui a borda caudal da fenestra ventro-temporal superior. 

 De modo geral, o esquamosal é projetado além do limite caudal do quadrado, exceto em 

alguns “rauissúquios” como Effigia e Lotosaurus (NESBITT, 2011). O processo caudal do esquamosal 

(Sq.proc.c.) ocupa um nível ventral ao processo rostral (Sq.proc.r), sendo este padrão verificado por 

França (2011) também em Batrachotomus, Decuriasuchus, Postosuchus, Polonosuchus, Saurosuchus 

e Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T). Tal morfologia contrasta com a de Effigia, 

Shuvosaurus e Arizonasaurus que possuem o processo caudal do esquamosal contínuo com o 

processo rostral. O processo caudal (Sq.proc.c.)  de UFRGS-PV-0152-T detém um formato idêntico 

ao de UFRGS-PV-0629-T (Prestosuchus chiniquensis), tendo uma superfície bicôncava, achatada 

dorso-ventralmente e direcionada dorso-caudalmente. A primeira concavidade (mais dorsal e lateral) 

acomoda a extremidade caudal do processo occipital do parietal, enquanto que a segunda (ventral e 

medial) contata a extremidade caudal do processo paraoccipital do opistótico (pp). Na superfície 

caudal do corpo do esquamosal, que é uma área coberta pelo processo caudal deste osso, existem 

duas concavidades tênues e contíguas posicionadas lado a lado. Este processo caudal do esquamosal 

é ausente em Effigia okeeffeae Nesbitt 2007. Por sua vez, França (2011) considerou que 

Polonosuchus, Batrachotomus e Rauisuchus contêm uma cova na quina caudo-dorsal da face lateral 

do esquamosal, sendo esta característica menos desenvolvida neste ultimo táxon. 

 O processo medial (Sq.proc.m.)  é laminar e articula-se com o processo occipital do parietal. 

Este processo, em vista dorsal, assim como em Decuriasuchus (sensu FRANÇA et al., 2013), forma 

um ângulo de aproximadamente 30º com o processo rostral. 

 O processo ventral do esquamosal (Sq.proc.v.) possui um ramo rostral e outro ventral, 

contudo este último em UFRGS-PV-0152-T está quebrado e por isso não foi preservado. Em 

Batrachotomus, Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T, UFRGS-PV-0629-T e CPEZ 239b), 

Decuriasuchus e Saurosuchus o ramo ventral é delgado em relação ao rostral e articula-se em sua 

extremidade ventral com o quadrado-jugal. O ramo rostral é a porção dorsal e robusta do processo 
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ventral do esquamosal que se estende rostro-ventralmente, e em sua superfície caudal articula-se com 

o quadrado. Este ramo rostral do processo ventral do esquamosal de UFRGS-PV-0152-T exibe uma 

crista conspícua (crst) que tem início em sua margem caudo-dorsal e percorre rostro-ventralmente a 

face lateral deste ramo. Esta crista do ramo rostral também é verificada em Prestosuchus chiniquensis 

(UFRGS-PV-0156-T, UFRGS-PV-0629-T e CPEZ 239b), Batrachotomus e Saurosuchus, sendo 

ausente em Rauisuchus, Polonosuchus, Postosuchus kirkpatricki, Effigia, Shuvosaurus, Lotosaurus e 

Qianosuchus. 

 

Figura 17 – Esquamosal de alguns “rauissúquios”. (A) vista lateral do esquamosal direito de Polonosuchus silesiacus 

(ZPAL Ab III 563); (B-C) vista lateral (B) e dorso-lateral (C) do esquamosal esquerdo de Rauisuchus tiradentes (BSPHG 

AS 1933L-62); (D) vista lateral do esquamosal esquerdo de Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T); (E-F) vista 

lateral (E) e dorsal (F) do esquamosal esquerdo de Batrachotomus kupferzellensis(SMNS 52970); (G) vista lateral do 

esquamosal direito de Saurosuchus galilei (imagem modificada de NESBITT, 2011); (H-I) Postosuchus kirkpatricki; em 

(H) vista lateral do esquamosal direito de Postosuchus kirkpatricki (UCMP 27441) e em (I) vista lateral da poção caudo-

dorsal do crânio de TTUP 9002 – (imagens retiradas de WEINBAUM, 2002); (J) vista lateral do esquamosal direito de 

Decuriasuchus quartacolonia (MCN-PV10.004). Abreviaturas: crst., crista; cv., cavidade; F., frontal; J., jugal; P., 

parietal; Pb., palpebral; Pf., pós-frontal; Po., pós-orbital; Q., quadrado; Qj., quadrado-jugal; Sq., esquamosal; 
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Sq.proc.c., processo caudal do esquamosal; Sq.proc.r., processo rostral do esquamosal; ru., rugosidade. Escala única de 

20 mm. 

 

 

Figura 18 – Esquamosal direito de UFRGS-PV-0152-T. (A) vista lateral, (B) vista rostral, (C) vista medial, (D) vista 

dorsal, (E) vista caudal, (G) vista caudo-ventral. Abreviaturas: crst., crista; Sq.proc.c., processo caudal do esquamosal; 

Sq.proc.m., processo medial do esquamosal; Sq.proc.r., processo rostral do esquamosal; Sq.proc.v., processo ventral do 

esquamosal. Escala única de 20 mm. 

 

PARIETAL (P) 

 O par parietal, em um crânio como o de Prestosuchus chiniquensis ou Postosuchus, compõe a 

região caudal do teto craniano bem como a maior parte da borda medial da fenestra dorso-temporal. 

Este padrão geral “rauissuquiano”, contudo, não é seguido por Effigia e Shuvosaurus, os quais 

exibem um parietal bem verticalizado que participa mais a região occipital do crânio do que do seu 

dorso. O parietal quando preservado integralmente em articulação com outros ossos, contém dois 

processos (um rostral e outro caudal ou esquamosal). O processo rostral é amplo látero-medialmente 

e achatado dorso-ventralmente, articulando-se rostralmente com os frontais e possivelmente rostro-

lateralmente com os pós-orbitais. O processo rostral também delimita em seu limite lateral a borda 

medial da fenestra dorso-temporal.  

O processo caudal (ou esquamosal) direito é a única porção deste osso que está preservada em 

UFRGS-PV-0152-T (FIGURAS 33 e 34). Em vista occipital, o processo caudal de UFRGS-PV-

0152-T está articulado médio-ventralmente com a região dorso-mediana do supraoccipital (So) e 

látero-ventralmente com a borda dorsal do processo paraoccipital (pp), além disso, a superfície dorsal 

deste processo caudal constitui a crista occipital. Em vista lateral, o processo caudal de UFRGS-PV-
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0152-T articula-se rostro-ventralmente com o lateroesfenóide (Ls) e em sua porção caudal exibe uma 

superfície para articulação com processo medial do esquamosal.  

 

 

QUADRADO-JUGAL (Qj) 

 Em UFRGS-PV-0152-T somente parte do quadrado-jugal esquerdo foi encontrado em 

articulação com a porção correspondente do quadrado (FIGURA 20). O quadrado-jugal neste 

espécime cobre a superfície látero-dorsal do quadrado. Em vista occipital, a borda caudo-medial do 

quadrado-jugal (na extremidade dorsal do que foi preservado deste osso) parece constituir a borda 

lateral do forame quadrado, e a partir desta região a borda do quadrado-jugal projeta-se sobre o 

quadrado látero-ventralmente até cobrir a porção lateral do côndilo lateral do quadrado. 
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Tabela 2. Relação dos ossos do complexo palatal, presentes no exemplar UFRGS-PV-0152-T e nos demais táxons 

utilizados para a comparação. Adaptado de Mastrantonio (2010). 

 

TAXONS Q Pt Ecpt V Pl 

UFRGS PV-0152-T  X* - - X* - 

PUC s/n (sem numeração) - - - X  

Prestosuchus chiniquensis (CPEZ-239b sensu Lacerda 2012) X - - X* - 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T sensu Mastrantonio 2010) 
X X X X X 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS PV-0156-T sensu Barberena 1978; Azevedo, 

1995a, 1995b) 
X X X X? X? 

Prestosuchus chiniquensis Huene1938a - - - - - 

Hoplitosuchus raui Huene 1938a - - - - - 

Prestosuchus loricatus Huene 1938a - - - - - 

Batrachotomus kupferzellensis Gower 1999 X X X - X 

Postosuchus kirkpatricki Chatterjee 1985; Long & Murry 1995; Weinbaum 2011 X X X X X 

Postosuchus alisonae Peyer et al., 2008 - - - - - 

Ticinosuchus ferox Krebs 1965 X* - - - - 

Tikisuchus romeri Chatterjee &Majumdar 1987 - - - - - 

Arganasuchus dutuiti Jalil &Peyer 2007 - - - - - 

Fasolasuchus tenax Bonaparte1981 - - - - - 

Rauisuchus tiradentes Huene 1938a; Lautenschlager 2008 - X - - - 

Stagonosuchus nyassicus Huene 1938b (Gebauer 2004) - - - - - 

Polonosuchus silesiacus Sulej 2005 X X - - X 

Teratosaurus suevicus Galton1985 - - - - - 

Yarasuchus deccanensis Sen 2005 X X - - - 

Heptasuchus clarki Dawley et al., 1979 - - - - - 

Saurosuchus galilei Alcober 2000 X X X X* X 

Arizonasaurus babbitti  Nesbitt 2005 X X - - - 

Xilousuchus sapingensis Wu 1981 - - - - - 

Shuvosaurus inexpectatus (Chatterjee 1993) Long & Murry 1995 X X X X X 

Effigia okeeffeae Nesbitt & Norell 2006 
X X X X* X 

Decuriasuchus quartacolonia França et al., 2011, 2013 X X X* - X* 

Qianosuchus mixtus Li et al., 2006 X X X - X 

Procerosuchus celer  Huene1938a - X - X* - 

Legenda: x, presença; -, ausência; x*= incompleto; x?= dúvida 
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QUADRADO (Q) 

 O quadrado é um osso de aspecto colunar em vista occipital (caudal) e em um táxon que 

preserve um crânio completo seria esperado visualizarmos sua articulação dorsal com o esquamosal 

(por meio de uma cabeça arredondada que contata uma depressão na superfície ventral do 

esquamosal), ventralmente com o articular, látero-dorsalmente com o esquamosal, látero-

ventralmente com o quadrado-jugal e medialmente com o pterigoide. Todavia, em UFRGS-PV-0152-

T apenas a região ventral do quadrado esquerdo em articulação com a porção ventral correspondente 

do quadrado-jugal foram preservadas.  

A extremidade ventral do quadrado de UFRGS-PV-0152-T (FIGURA 20) exibe um côndilo 

medial (co.m) que possui, em vista occipital, maior expansão látero-medial que o côndilo lateral 

(co.l), sendo ambos separados por um sulco. Este padrão confere com o apresentado, por exemplo, 

em Postosuchus kirkpatricki, Polonosuchus, Decuriasuchus, Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-

PV-0629-T e UFRGS-PV-0156-T) e Batrachotomus, mas diferindo do de Effigia e Shuvosaurus que 

aparentemente exibem apenas um côndilo medial seguido lateralmente por uma superfície escavada 

(FIGURA 19). Tanto o côndilo medial (co.m) como o lateral (co.l) são superfícies que servem para a 

articulação com a glenóide medial (glm) e lateral (gll) do articular, respectivamente, sendo este 

primeiro côndilo mais rostralmente posicionado que o segundo. O côndilo medial (co.m) também é 

mais ventralizado que o côndilo lateral (co.l), sendo ambos ventrais ao quadrado-jugal, padrão este 

igualmente apresentado por Saurosuchus, Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T e UFRGS-

PV-0156-T), Batrachotomus, Postosuchus kirkpatricki, Polonosuchus e Decuriasuchus. 

Ventralmente, o formato destes côndilos em conjunto é oval, diferindo do formato quadrangular de 

Effigia e Shuvosaurus (BRUSATTE et al., 2010). O côndilo lateral (co.l) posiciona-se 

subperpendicularmente em relação ao eixo rostro-caudal craniano enquanto que o côndilo medial 

(co.m) é mais inclinado rostro-medialmente cerca de 45
0
 em relação a este eixo. De acordo com o 

posicionamento das glenóides do articular, possivelmente o quadrado de UFRGS-PV-0152-T 

demonstraria uma inclinação ligeiramente rostral, em vista lateral, com os côndilos aproximadamente 

no mesmo nível da cabeça do quadrado, conferindo com o padrão da maioria dos “rauissúquios”, 

exceto por Effigia e Shuvosaurus que possuem a cabeça caudal ao nível dos côndilos do quadrado. 

Dorsal aos côndilos, em vista occipital, a porção medial do quadrado de UFRGS-PV-0152-T, 

apesar de ser robusta, não exibe uma crista como de Arizonasausus, Decuriasuchus, Postosuchus 

kirkpatricki e Polonosuchus, tampouco um sulco nesta mesma posição em Batrachotomus. Além 

disso, o quadrado de UFRGS-PV-0152-T preserva em sua extremidade dorsal (que corresponde 

aproximadamente a região da metade do comprimento dorso-ventral do quadrado) uma concavidade 

que é compatível com o posicionamento do forame quadrado (Qfo) de Decuriasuchus e Postosuchus 
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kirkpatricki, sendo este forame aparentemente ausente em Effigia e Shuvosaurus segundo França 

(2011). 

 
Figura 19 – Quadrado e Quadrado-jugal de alguns “rauissúquios”. A-F, Batrachothomus kupferzellensis. Quadrado 

direito de SMNS 80260 em vistas lateral (A e D) e medial (B e E), e o conjunto quadrado/quadradojugal esquerdo de 
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SMNS 52970 em vista caudal (C e F), sendo os desenhos (D-F) retirados de Gower, 1999. G-H, quadrado direito de 

Arizonasaurus babbitti Nesbitt, 2005 (MSM 4590) em vistas rostral e caudal. I-J, quadrado de Yarasuchus deccanensis 

Sem (2005) em vistas caudal e rostral. K-M, quadrado direito de Polonosuchus silesiacus Sulej (2005) em vistas lateral, 

medial e caudal. N-O, quadrado esquerdo de Effigia okeeffeae Nesbitt & Norell 2006 (AMNH FR 30587) em vista lateral 

e distal (imagens retiradas de Nesbitt, 2007). P-Q, quadrado direito de Shuvosaurus inexpectatus Chatterjee 1993 (TTUP 

9281) em vista lateral e distal (imagens retiradas de Nesbitt, 2007). R-U, quadrado e quadrado-jugal esquerdos de 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T) em vistas caudais (R e T) e mediais (S e U), sendo estas estampas 

retiradas de Mastrantonio (2010). V, quadrado esquerdo de Decuriasuchus em vista caudal. X-Z, quadrado/quadradojugal 

direito de Postosuchus kirkpatricki (TTUP 9000) em vista caudo-lateral (W), lateral (X), medial (Y) e caudal (Z), sendo 

estas imagens retiradas de Weinbaum (2011). Abreviaturas: a.Pt., área para articulação com o pterigoide; a.Qj., área para 

articulação com o quadrado-jugal; a.Sq., área para articulação com o esquamosal; co.m., côndilo medial; crst., crista; Q., 

quadrado; Qfo., forame do quadrado; Qj., Quadrado-jugal. Escala de 20 mm para as estampas (A-M e V), de 50 mm 

para (R-U, W-Z) e de 10 mm para (N-Q). 

 

 

 

Figura 20 – Quadrado e Quadrado-jugal esquerdos parciais de UFRGS-PV-0152-T em vista caudo-medial (A), rostral 

(B), caudal (C), medial (D), ventral (E) e lateral (F). Abreviaturas: co.l., côndilo lateral; co.m., côndilo medial; Qfo., 

forame do quadrado; Qj., Quadrado-jugal. Escala de 20 mm. 
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Tabela 3. Relação dos ossos mandibulares presentes no exemplar UFRGS-PV-0152-T e nos demais táxons utilizados para 

a comparação. Adaptado de Mastrantonio (2010). 

 

TAXONS D Sp C Sa Ar Pra An 

UFRGS PV-0152-T  X - - X X X - 

PUC s/n (sem numeração) X X - - - - - 

Prestosuchus chiniquensis (CPEZ-239b sensu Lacerda 2012) X X - X* X X* X 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T sensu 

Mastrantonio 2010) 
X X X X X X X 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS PV-0156-T sensu Barberena 

1978; Azevedo 1995ª, 1995b) 
X X X X X X X 

Prestosuchus chiniquensis Huene1938a X X - X* - - X* 

Hoplitosuchus raui Huene 1938a - - - - - - - 

Prestosuchus loricatus Huene 1938a - - - - - - - 

Batrachotomus kupferzellensis Gower 1999 X X X X X X X 

Postosuchus kirkpatricki Chatterjee 1985; Long & Murry 1995; 

Weinbaum, 2011 
X X - X X X X 

Postosuchus alisonae Peyer et al., 2008 - - - - X X X 

Ticinosuchus ferox Krebs 1965; Lautenschlager & Desojo 2011. X - - - - X X* 

Tikisuchus romeri Chatterjee &Majumdar 1987 X - - X X - X 

Arganasuchus dutuiti Jalil &Peyer 2007 X* X - - - - - 

Fasolasuchus tenax Bonaparte1981 X - - - X X - 

Rauisuchus tiradentes Huene 1938a; Lautenschlager 2008 - X - X X X - 

Stagonosuchus nyassicus Huene 1938b (Gebauer 2004) - - - - X - - 

Polonosuchus silesiacus Sulej 2005 X* - - X X* - - 

Teratosaurus suevicus Galton1985 - - - - - - - 

Yarasuchus deccanensis Sen 2005 - - - - - - - 

Heptasuchus clarki Dawley et al., 1979 - - - - - - - 

Saurosuchus galilei Alcober 2000 X* X* X* - - - - 

Arizonasaurus babbitti  Nesbitt 2005 X* X* - X* X X* - 

Xilousuchus sapingensis Wu 1981 X - - X X - X* 

Shuvosaurus inexpectatus (Chatterjee 1993) Long & Murry 1995 X - - X X - - 

Effigia okeeffeae Nesbitt & Norell 2006 X X* X? X X X X 

Decuriasuchus quartacolonia França et al., 2011, 2013 X X X* X X X X* 

Qianosuchus mixtus Li et al., 2006 X - X? X X X X 

Procerosuchus celer  Huene1938a - - - - - - - 

Legenda: x, presença; -, ausência; x*= incompleto; x?= dúvida 
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DENTÁRIO (D) 

 No espécime UFRGS-PV-0152-T ambos os fragmentos das porções rostrais do par dentário 

estão preservado de modo desarticulado (FIGURA 23).  O maxilar esquerdo apresenta no dorso de 

sua face medial a preservação de até cinco alvéolos, sendo o ultimo visível parcialmente em corte 

transversal onde o osso está quebrado. Por sua vez o maxilar direito possui dez alvéolos, sendo que 

no décimo apenas a sua parte mais profunda é visível, já que o osso também está quebrado neste 

local. Não foram encontrados dentes inclusos em nenhum dos alvéolos, contudo, possivelmente esta 

dentição deveria ter uma forma similar a dos dentes maxilares de UFRGS-PV-0156-T, que 

corresponde ao padrão verificado na maior parte dos integrantes “rauissúquios” (e.g. Prestosuchus 

chiniquensis, Postosuchus, Polonosuchus, Batrachotomus, Decuriasuchus, Saurosuchus e 

Fasolasuchus) os quais portam dentes zifodontes (achatados látero-medialmente, recurvados 

caudalmente e serrilhados) de diferentes tamanhos, que se estendem até a porção rostral do dentário 

(FIGURAS 21-22). Esta extremidade rostral é arredondada em perfil, contapondo-se ao padrão 

afilado nos táxons edêntulos Lotosaurus, Effigia, e Shuvosaurus, para os quais é inferida a presença 

de um bico córneo nesta região (NESBITT, 2011).  

 Medialmente aos alvéolos existe uma linha de placas interdentais (pid) morfologicamente 

semelhantes ás placas homônimas do maxilar. Estas também não são fusionadas em UFRGS-PV-

0152-T assim como em Prestosuchus chiniquensis (BSPHG AS 1933L-1, e UFRGS-PV-0629-T), 

Batrachotomus, Polonosuchus, “Mandasuchus”, Decuriasuchus e Arizonasaurus. Contudo, França 

(2011) avaliou que Saurosuchus possui estas placas interdentais fusionadas. 

Em vista medial, ventralmente às placas interdentais e ao sulco interdentário (sid) - que é 

contíguo à base dessas placas - há o corpo do dentário. O corpo do dentário de UFRGS-PV-0152-T é 

atravessado rostro-caudalmente por um sulco que apresenta um canal Meckeliano (mc). Este canal 

ocupa a porção média do eixo dorso-ventral do corpo do dentário e estende-se até a região sinfiseal. 

O esplenial cobre o canal de Meckel em Prestosuchus chiniquensis (BSPHG AS 1933L-1) e 

Saurosuchus, impedindo comparações, contudo Huene (1942) considera que o esplenial participa da 

sínfise em Prestosuchus chiniquensis. Em avaliação pessoal, constatou-se que o dentário esquerdo de 

Batrachotomus (SMNS 52970), o dentário direito de Polonosuchus (ZPAL Ab III 563) e o dentário 

de Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T e CPEZ 239b) contêm o referido canal (ou o 

esplenial que recobre tal canal) estendendo-se pela sínfise. Em Postosuchus kirkpatricki, mesmo o 

canal de Meckel estendendo-se até o terço rostral do dentário, não alcança a sínfise (WEINBAUM, 

2011). 

A sínfise de UFRGS-PV-0152-T tem início na extremidade rostral do dentário até o nível do 

segundo alvéolo, sendo uma superfície áspera e curta rostro-caudalmente. Esta extensão rostro-caudal 
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é contrastante com a sínfise alongada nesta direção em Lotosaurus, Effigia, e Shuvosaurus, que são 

formas edêntulas, podendo ser esta característica uma adaptação ao estabelecimento de uma 

cobertura córnea nesta região. França et al. (2013) defendeu como sendo uma autapomorfia para 

Decuriasuchus a presença de uma estria que contorna a extremidade rostral do maxilar, delimitando a 

área sinfiseal. Contudo, além de UFRGS-PV-0152-T diversos “rauissúquios” - e.g. Prestosuchus 

chiniquensis (BSPHG AS 1933L-1 e UFRGS-PV-0629-T), Batrachotomus e Polonosuchus – 

apresentam uma superfície de aspecto áspero ou topograficamente destoante do resto do corpo que 

pode, em alguns casos, também dar a impressão da presença de uma estria delimitando esta região. 

Em Prestosuchus (BSPHG AS 1933L-1), essa mesma estria é visível inclusive contornando a face 

lateral do dentário esquerdo ao nível do segundo alvéolo. 

A superfície lateral o corpo do dentário de UFRGS-PV-0152-T exibe alguns forames (nfo) 

espalhados aleatoriamente por sua extensão, do mesmo modo como apresentado por Decuriasuchus 

(sensu FRANÇA et al., 2013). Na superfície lateral de cada um dos maxilares de Prestosuchus 

chiniquensis (BSPHG AS 1933L-1) existem três forames (nfo) alinhados de modo paralelo a fileira 

dentária, posicionados na porção média do comprimento dorso-ventral do corpo do dentário, sendo 

cada um dos três forames fixados ventralmente a cada um dos alvéolos 1, 2 e 3; porém, não 

identificamos esta característica em nenhum outro táxon. Diferentemente, o espécime UFRGS-PV-

0629-T (também um Prestosuchus chiniquensis) contém nove forames, distribuídos em linha que se 

iniciam desde a extremidade rostral até o nível do 11º dente mandibular (MASTRANTONIO, 2010). 

Ainda na face ventral de UFRGS-PV-0152-T percebem-se outros dois forames alinhados rostro-

caudalmente ao nível dos alvéolos 2-3, sendo este padrão compatível com o apresentado por 

Prestosuchus chiniquensis (espécimes BSPHG AS 1933L-1- visível somente no dentário direito, 

UFRGS-PV-0629-T e CPEZ 239b). 

Caudalmente, caso estivesse preservado esta porção óssea no dentário de UFRGS-PV-0152-T, 

esta região possivelmente se articularia dorsalmente com o supra-angular e ventralmente com o 

angular, sendo que entre estas superfícies articulares, o dentário delimitaria a borda rostral da fenestra 

mandibular (mf). 
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Figura 21 – Mandíbula de alguns “rauissúquios”. (A-B) Batrachothomus kupferzellensis (SMNS 52970), dentário 

esquerdo em vista medial (A) e lateral (B). (C-E) Prestosuchus chiniquensis (BSPHG AS 1933L-1), par dentário 

articulado em vista lateral esquerda (C), detalhe da porção rostral em vista ventral (D) e vista dorsal (E). (F-G) 
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Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T), vista medial (F) e lateral (G) da mandíbula esquerda. (H-I) 

Polonosuchus silesiacus (ZPAL Ab III 563), vista medial (H) e lateral (I) do dentário direito. (J-K) Arizonasaurus 

babbitti (MSM 4590 – modificado de NESBITT, 2005), dentário esquerdo em vistas lateral (J) e medial (K). (L-M) 

Decuriasuchus quartacolonia (MCN-PV10.004), fragmento do dentário esquerdo em vista lateral (L) e medial (M). 

Abreviaturas: alv., alvéolo; Ang., angular; a.Ar., área de articulação com o articular; a.Sp., área de articulação com o 

esplenial; Ar., articular; C., coronóide; d., dente; D.,  dentário; mc., canal de Meckel; mf., fenestra mandibular; nfo., 

forame nutritivo; pid., placa interdental; Pra., pré-articular; Sa., supra-angular; Sp., esplenial. Escala de 30 mm para (A-

K) e de 20 mm para (L-M). 

 

Figura 22 – Mandíbula de alguns “rauissúquios”. (A-D) mandíbula esquerda de Postosuchus kirkpatricki (TTUP 9000) 

em vista lateral (A) e medial (B) - sendo estas imagens retiradas de Weinbaum 2002 - (C-D) ilustrações da vista lateral 

(C, imagem modificada de WEINBAUM 2011) e medial (D, imagem modificada de CHATTERJEE, 1985) do mesmo osso. 

(E-H) porção caudal da mandíbula esquerda de Rauisuchus tiradentes (BSPHG AS 1933L-68) em vista lateral (E) e 

medial (F), e as ilustrações (modificadas de LAUTENSCHLAGER, 2008) deste mesmo osso em vista lateral (G) e medial 

(H). (I-J) ilustrações (modificadas de BONAPARTE, 1981) do dentário esquerdo de Fasolasuchus tenax em vista lateral (I) 

e dorsal (J). (K-N) imagens modificadas de Alcober (2000) exibindo a porção rostral de um dentário de Saurosuchus 

galilei. Vista medial (K e M), lateral (L) e em seção (N). Abreviaturas: a.D., área para articulação com o dentário; Ang., 

angular; Ar., articular; C., coronóide; d., dente; D.,  dentário; nfo., forame nutritivo; pid., placa interdental; Pra., pré-

articular; Sa., supra-angular; sinf., sínfise; Sp., Esplenial. Escalas de 100 mm (A-D), 30 mm (E-H), 50 mm (I-J) e 50 

mm (K-N). 
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Figura 23 – Dentário de UFRGS-PV-0152-T. Vista medial (A), lateral (B) e dorso-medial (D) do dentário direito. Em 

(C), vista ventral do dentário direito e esquerdo. Em (E-G), vista medial (E), lateral (F) e dorsal (G) da porção rostral do 

dentário esquerdo. Legendas: alv., alvéolo; D., dentário; fo., forame.,  mc., canal de Meckel; nfo., forame nutritivo; pid., 

placa interdental; sid., sulco interdentário. Escala única de 20 mm. 

 

 

PRÉ-ARTICULAR (Pra) 

 Apenas o pré-articular direito de UFRGS-PV-0152-T foi preservado de modo 

desarticulado (FIGURA 24), tendo um formato semelhante ao de outros “rauissúquios” como 

Batrachotomus, Postosuchus kirkpatricki, Rauisuchus, Poposaurus gracilis e Prestosuchus 

chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T e UFRGS-PV-0156-T). É um osso delgado com a porção caudal 

expandida dorso-ventralmente constituindo uma superfície para articulação com a porção caudo-

medial do articular. O pré-articular dorsalmente delimita a borda ventro-medial da fenestra 

mandibular (mf).  

Em UFRGS-PV-0152-T, o pré-articular é convexo em sua face medial e côncavo lateralmente 

com um sulco amplo que contribui para o canal de Meckel (mc), tendo o osso, em secção transversal, 

o formato de “C”. Na região ventral há uma superfície para articulação com o angular, contudo a 

porção rostral do osso de UFRGS-PV-0152-T é ausente. A porção rostral é menos expandida dorso-

ventralmente que a porção caudal e também apresenta uma torção dorsal tendo sua borda ventral uma 

superfície articular com o esplenial em Prestosuchus (UFRGS-PV-0156-T). 
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Figura 24 – Pré-articular direito de UFRGS-PV-0152-T em vista lateral (A), medial (B), dorsal (C) e caudal (D). 

Abreviaturas: a.Ang, área para articulação com o angular; a. Ar, área para articulação com o articular; mc, canal de 

Meckel. Escala de 20 mm. 

 

 

ARTICULAR (Ar) 

 O articular de UFRGS-PV-0152-T é um osso complexo, similar morfologicamente ao de 

Batrachotomus e Decuriasuchus (FIGURA 25). Com formato irregular, constitui a porção caudal da 

mandíbula que engloba a sua área articular com o crânio, bem como o processo retro-articular. 

Apenas o articular esquerdo foi preservado em UFRGS-PV-0152-T (FIGURA 27), de modo que se 

encontra articulado com a porção caudal do supra-angular.  

 Dorsalmente, a porção rostral deste osso contém duas regiões escavadas. Uma delas é 

denominada glenóide lateral (gll) (sensu FRANÇA, 2011 apud SAMPSOM & WITMER, 2007), que está 

posicionada rostro-lateralmente, de formato subtriangular, sendo uma superfície para articulação com 

o côndilo lateral do quadrado. A glenóide lateral (gll) possui em sua borda lateral um osso laminar 

não identificado que obstrui a visualização desta região, e em seu limite rostral não preserva a crista 

laminar de Decuriasuchus. A outra superfície escavada denomina-se glenóide medial (glm), que é 

caudal a glenóide lateral (gll) e separada desta por uma crista interglenóide tênue que se dispõe 

transversalmente ao eixo rostro-caudal do crânio. A glenóide medial (glm) é alongada látero-

medialmente, de maior perímetro que a glenóide medial, e relaciona-se à articulação com o côndilo 

medial do quadrado (co.l). 

 Tanto a forma como o posicionamento dos glenóides em UFRGS-PV-0152-T demonstram 

diferenças em relação a alguns “rauissúquios”. De acordo com França (2011) o táxon Fasolasuchus 

apresenta estes côndilos paralelos entre si e posicionados rostro-caudalmente, sendo separados por 

uma crista interglenoide. Por sua vez, de acordo com a estampa do trabalho de Nesbitt (2007 – 

Fig.26C), Effigia exibe uma área de articulação com o quadrado inteiramente côncava, sem uma 

crista interglenoidal, e orientada rostro-caudalmente. Em Polonosuchus, o posicionamento das 
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glenóides é similar ao de Decuriasuchus, Batrachotomus e UFRGS-PV-0152-T, contudo a crista 

interglenóide é mais desenvolvida. Diferentemente, Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T) 

comporta uma única superfície de articulação látero-medialmente alongada para articulação com os 

côndilos do quadrado. 

 Na porção caudal do articular, é visível em todas as vistas a região retro-articular. Esta região 

apresenta um processo ascendente (pras) e um processo medial (pmA). O processo ascendente é uma 

superfície vertical, comprimida látero-medialmente e constitui a porção mais dorsal do articular. Este 

processo exibe uma orientação rostro-caudal que se aloja entre a base do processo medial e a fossa 

retro-articular (fra). Contudo a porção dorso-caudal deste processo aparentemente está quebrada, não 

preservando o formato em gancho de Decuriasuchus e Batrachotomus.  

 A fossa retro-articular (fra) está posicionada caudo-lateralmente à glenóide medial (glm), 

sendo delimitada medialmente pelo processo ascendente (pras). Aparentemente esta fossa não é tão 

ampla como a de Decuriasuchus e Batrachotomus, todavia existe um fragmento ósseo não 

identificado que obstrui a visualização total desta fossa em sua porção lateral. 

O processo medial do articular (pmA) é uma projeção colunar direcionada médio-

ventralmente e exibe uma fossa em sua superfície dorsal associada ao forame chorda tympani  (foct) 

do nervo facial (CHATTERJEE, 1985). O posicionamento e a forma dessa fossa de UFRGS-PV-0152-T 

são idênticos ao apresentado por Decuriasuchus, Batrachotomus e Postosuchus kirkpatricki. 

Comparativamente, segundo França (2011), em Arizonasaurus e Stagonosuchus este forame seria 

menor e mais dorsal, tendo uma morfologia semelhante à de uma fenestra em Rauisuchus, Tikisuchus 

e Fasolasuchus (FIGURAS 25-26). França (2011) também interpretou com base nas avaliações de 

Sampson & Witmer (2007) que dos dois músculos que possivelmente integrariam a região articular 

em arcossaurios, o m. Pterigoideus dorsalis estaria associado ao processo medial do articular em 

Decuriasuchus (e, por conseguinte devido a semelhança também em UFRGS-PV-0152-T), enquanto 

que o m. Pterigoideus ventralis se posicionaria nas cristas entorno da fossa retro-articular (fra). O 

processo medial do articular de UFRGS-PV-0152-T é mais expandido medialmente do que o de 

Decuriasuchus, todavia, é ausente segundo Nesbitt (2005) em aetossaurios, assim como em Effigia e 

Shuvosaurus. 
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SUPRA-ANGULAR (Sa) 

 O supra-angular esquerdo de UFRGS-PV-0152-T encontra-se em articulação com o articular 

de mesmo lado (FIGURA 27). De modo geral, este osso compõe a borda dorso-caudal da fenestra 

mandibular (mf) e possui duas estruturas laminares: uma lateral (com uma projeção rostro-dorsal e 

outra rostro-ventral) e uma medial (projetada látero-medialmente). Apenas a porção caudal da 

projeção rostro-dorsal da lâmina lateral e a porção dorsal da lâmina medial (lmSa) foram preservadas 

em UFRGS-PV-0152-T.  

A projeção rostro-dorsal da lâmina lateral, em um espécime que preservasse sua porção 

rostral, se sobreporia à face medial do coronóide. Contudo, em vista lateral podemos ver a presença 

de uma protuberância alongada rostro-caudalmente na superfície dorsal desta projeção, sendo que 

alguns “rauissúquios” como Effigia e Shuvosaurus não exibem tal estrutura. Ventralmente a esta 

protuberância, existe uma superfície escavada que é a área de inserção do M. adductor mandibulae 

externus (SAMPSON & WITMER, 2007). 

Em relação à estrutura laminar medial (lmSa) preservada em UFRGS-PV-0152-T, esta 

apresenta um formato de gancho em vista dorsal e constitui a porção caudal da fossa adutora 

mandibular. 
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Figura 25 – Porção caudal da mandíbula (com ênfase na região articular) de alguns “rauissúquios”. (A-F) Batrachotomus, 

kupferzellensis (SMNS 80260). Vista dorsal do supra-angular e articular esquerdo (A).  Supra-angular e articular direito 

em vista lateral (B), dorsal (C) e ilustração desta mesma vista em (D – imagem modifi. cada de GOWER, 1999). Pré-
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articular esquerdo em vista lateral (E) e medial (F). Articular e supra-angular direito de Polonosuchus silesiacus (ZPAL 

Ab III 563) em vista dorsal (G) e lateral (H). (I-K) região articular esquerda de Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-

06297-T) representada em vista dorsal (I) látero-dorsal (J) e lateral (K). (L-Q) articular e supra-angular direito de 

Decuriasuchus quartacolonia (MCN-PV10.004) em vista medial (M-N), lateral (O-P) e detalhe desta mesma região em 

vista dorsal (L). As estampas N e P foram modificadas do trabalho de França et al. (2013). Abreviaturas: cd., crista 

dorsal na região retro-articular;  foct., forame chorda tympani; fra., fossa retro-articular; gl., glenóide;  gll.,  glenóide 

lateral; glm., glenóide medial; lmSa., lâmina medial do supra-angular; plSa., protuberância lateral do supra-angular;  

pmA., processo medial do articular; pras., processo ascendente do articular; As., supra-angular; sl., sulco longitudinal da 

região retro-articular. Escala de 50 mm (A-F), de 20 mm para (G-H) e de 30 mm para (L-Q). 

 

 
Figura 26 – Porção caudal da mandíbula (com ênfase na região articular) de alguns “rauissúquios”. (A-D) Articular e 

articular de Postosuchus kirkpatriki (TTUP 900 – modificado de Weinbaum, 2002) em vista lateral, medial, dorsal e 
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ventral. (E-M), Postosuchus alisonae (imagens modificadas de Peyer et al., 2008 – UNC 15575): articular esquerdo em 

vistas dorsal (E), ventral (F), lateral (G) e medial (H); angular esquerdo em vistas lateral (I) e medial (J-K); pré-articular 

esquerdo em vista  lateral (L) e medial (M). Articular direito de Stagonosuchus nyassicus (imagem modificada de 

GEBAUER, 2004) em vistas medial (N) e dorsal (O). Articular e parte do supra-angular direito de Arizonasaurus babbitti 

(imagem modificada de NESBITT, 2005 – MSM 4590) em vistas dorsal (P) e lateral(Q). Abreviaturas: Ang.ru., 

rugosidade do angular; a.Pra/Sp., área para articulação com o pré-articular e esplenial; Ar., articular; crst., crista; foct., 

forame chorda tympani; gl., glenóide;  gll.,  glenóide lateral; glm., glenóide medial; mc., canal de Meckel;  pmA., 

processo medial do articular; pras., processo ascendente do articular; As., supra-angular;. Escala de 50 mm para (A-D, 

N-R) e de 20 mm para (E-M). 

 

Figura 27 – Articular e supra-angular esquerdo de UFRGS-PV-0152-T em vista lateral (A), ventral (B), detalhe da vista 

látero-dorsal (C) e dorsal (D). Abreviaturas: foct, forame chorda tympani; gl, glenóide; gll, glenóide lateral; glm, 

glenóide medial; fra, fossa retro-articular; gll, glenóide lateral; glm, glenóide medial; lmSa, lâmina medial do supra-

angular; plSa, protuberância lateral do supra-angular;  pmA, processo medial do articular; pras, processo ascendente do 

articular; As, supra-angular; ? fragmento ósseo indeterminado. Escala horizontal para figuras (A-B) e vertical para (C-D), 

sendo ambas de 30 mm. 
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Tabela 4. Relação dos ossos da caixa craniana (“braincase”) presentes no exemplar UFRGS-PV-0152-T e nos demais 

táxons utilizados para a comparação. Adaptado de Mastrantonio (2010). 

TAXONS Bo Eo So Op Pro Pbs Ls 

UFRGS PV-0152-T  X X X X X X X 

PUC s/n (sem numeração) - - - - - - - 

Prestosuchus chiniquensis (CPEZ-239b sensu Lacerda 2012) X* X* X X* X X X? 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T sensu 

Mastrantonio 2010; Mastrantonio et al., 2013) 
X X X X X X X 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS PV-0156-T sensu Barberena 

1978; Azevedo 1995a, 1995b) 
X X X X? X? X X? 

Prestosuchus chiniquensis Huene1938a - - - - - - - 

Hoplitosuchus raui Huene 1938a - - - - - - - 

Prestosuchus loricatus Huene 1938a - - - - - - - 

Batrachotomus kupferzellensis Gower 1999 X X X X X X
1
 - 

Postosuchus kirkpatricki Chatterjee 1985; Long & Murry 1995; 

Weinbaum 2011 
X X X X X X X* 

Postosuchus alisonae Peyer et al., 2008 - - X X X - - 

Ticinosuchus ferox Krebs 1965; Lautenschlager & Desojo 2011. - - - - - - - 

Tikisuchus romeri Chatterjee &Majumdar 1987 X X X X - X - 

Arganasuchus dutuiti Jalil &Peyer 2007 - - - - - - - 

Fasolasuchus tenax Bonaparte1981 - - - - - - - 

Rauisuchus tiradentes Huene 1938a; Lautenschlager 2008 - - - - - - - 

Stagonosuchus nyassicus Huene 1938b (Gebauer 2004) - - - - - - - 

Polonosuchus silesiacus Sulej 2005 - - - - - - - 

Teratosaurus suevicus Galton1985 - - - - - - - 

Yarasuchus deccanensis Sen 2005 - - - - - - - 

Heptasuchus clarki Dawley et al., 1979 - - - - - - - 

Saurosuchus galilei Alcober 2000 X X X X X X X 

Arizonasaurus babbitti  Nesbitt 2005; Gower & Nesbitt 2006 X X X X X X
1
 - 

Xilousuchus sapingensis Wu 1981; Gower & Sennikov 1996 X X X* X X X - 

Shuvosaurus inexpectatus Chatterjee 1993; Long & Murry 1995 X X X X X X X 

Effigia okeeffeae Nesbitt & Norell 2006 X X - X X X
1
 X 

Decuriasuchus quartacolonia França et al., 2011, 2013 X X X X X X X 

Qianosuchus mixtus Li et al., 2006 X? X? X? X? X X X? 

Procerosuchus celer Huene1938a - - - - - - - 

Legenda: x, presença; -, ausência; x*= incompleto; x?= dúvida; x1, Parabasiesfenóide para Gower (2002), Gower & 

Nesbitt (2006) e Nesbitt & Norell (2006). 
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5.2. CAIXA CRANIANA (“BRAINCASE”) 

A caixa craniana (“braincase”) é um termo que referencia neste trabalho os ossos 

endocondrais (ossos ontogenéticamente precedidos por cartilagem: supraoccipital, basioccipital, 

exoccipital, opistótico, proótico, basiesfenóide e o lateroesfenóide) que sustentam e envolvem o 

cérebro. De modo geral, ao caixa craniana do espécime UFRGS-PV-0152-T exibe um bom estado de 

preservação com a maior parte de seus ossos preservados integralmente e firmemente articulados 

entre si. O processo esquamosal direito do parietal está articulado à caixa craniana, e há um dente 

adpresso a face dorsal do tubérculo basal do parabasiesfenóide. A modelo do que se apresenta nos 

espécimes de Prestosuchus chiniquensis UFRGS-PV-0156-T e UFRGS-PV-0629-T, adotamos a 

metodologia de Mastrantonio et al. (2013) na elaboração de uma descrição que se restringe aos 

elementos da face externa da caixa craniana, já que o acesso a parte interna dos ossos dessa região 

igualmente não se demonstrou possível. Do mesmo modo utilizamos a terminologia 

“Parabasiesfenóide” de Mastrantonio et al. (2013) para denominar o conjunto constituído pelo 

Basiesfenóide (osso endocondral) e o Paraesfenóide (osso dérmico) já que também não conseguimos 

identificar  neste espécime uma separação entre estes ossos.  

  

BASIOCCIPITAL (Bo) 

 O basioccipital junto aos demais ossos occipitais (supraoccipital, basioccipital e o 

exoccipital), ao proótico e ao parabasiesfenóide constroem a parede caudal da caixa craniana de 

UFRGS-PV-0152-T, exceto pela grande abertura do forame magno (fom) que serve para a passagem 

da medula espinhal. Ventralmente ao forame magno há uma superfície sobressaliente denominada 

côndilo occipital (oc) que estabelece a articulação do crânio com a coluna vertebral em um esqueleto 

articulado. Este côndilo occipital é constituído principalmente pelo basioccipital, mas tendo 

contribuições do par exoccipital em sua superfície dorsal onde, através do contato deste par ósseo, há 

a formação de uma reentrância notocordal (np) (“notochordal pit” sensu GOWER, 2002) a modelo do 

que ocorre em Batrachotomus (sensu GOWER, 2002), Prestosuchus chiniquensis (sensu 

MASTRANTONIO et al., 2013), e Postosuchus kirkpatricki (sensu WEINBAUM, 2011). Este padrão 

contrasta com o de Effigia e Shuvosaurus no qual os exoccipitais não se articulam medialmente no 

assoalho da cavidade endocondral, tendo o basioccipital posicionado entre estes ossos e igualmente 

participando da região ventral do forame magno. Em UFRGS-PV-0152-T, a porção basioccipital do 

côndilo occipital é mais protraída caudalmente que a de Prestosuchus chiniquensis, tendo o par 

exoccipital formando um “degrau” nas bordas látero-dorsais deste côndilo, sendo este padrão similar 

ao de Batrachotomus. O côndilo occipital (oc) tem um formato esférico em UFRGS-PV-0152-T que 

é compatível com a maioria dos demais “rauissúquios”, divergindo apenas do formato dorso-

ventralmente achatado de Effigia e Shuvosaurus. Além disso, UFRGS-PV-0152-T teria igualmente a 
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Prestosuchus (espécime UFRGS-PV-0629-T, MASTRANTONIO et al., 2013) Batrachotomus 

kupferzellensis (sensu GOWER 2002), Saurosuchus galilei Alcober (2000) e Postosuchus kirkpatricki 

(sensu WEINBAUM 2011) uma pequena distância entre a base do côndilo occipital até o corpo do 

basioccipital denominada pescoço curto (“a short neck” sensu WEINBAUM, 2002), diferindo do 

relativamente alongado pedúnculo condilar (“condylar stalk” sensu GOWER & NESBITT, 2006) 

presente em Arizonasaurus babbitti (sensu GOWER & NESBITT, 2006) e no táxon de afinidades 

incertas Smok wawelski Niedźwiedzki  et al. (2012).  

 Ventralmente ao côndilo occipital o basioccipital de UFRGS-PV-0152-T bifurca-se em duas 

plataformas ósseas que se projetam látero-ventralmente até formarem, cada uma, duas projeções 

lobadas (uma látero-dorsal e outra médio-ventral) que constituem o tubérculo basal do basioccipital 

(btbo). O lobo látero-dorsal deste tubérculo é mais conspícuo formando uma cobertura sobre o 

espaço não ossificado (ug) (“unossified gap” sensu GOWER, 2002) que possivelmente era preenchido 

em vida por cartilagem. Este “espaço não ossificado” (ug) está igualmente presente em Prestosuchus 

chiniquensis (contra MASTRANTONIO et al., 2013), Saurosuchus, Batrachotomus e Postosuchus 

kirkpatricki, sendo delimitado dorso-medialmente pelo lobo médio-ventral do tubérculo basal do 

basioccipital (btbo), ventro-lateralmente pelo tubérculo basal do parabasiesfenóide (btpbs) e 

dorsalmente recebe uma pequena contribuição do ramo ventral do opistótico.  Todavia, o 

posicionamento deste “espaço não ossificado” (ug) em Prestosuchus chiniquensis é lateral, diferindo 

do posicionamento caudal desta estrutura em UFRGS-PV-0152-T, Saurosuchus, Batrachotomus e 

Postosuchus kirkpatricki.  Já o lobo médio-ventral do tubérculo basal do basioccipital (btbo) é mais 

expandido látero-medialmente e interconecta-se com seu antímero medialmente por uma área 

escavada que não porta o recesso basioccipital (Bo.r) (“basioccipital recess” sensu GOWER, 2002) 

presente em Batrachotomus (sensu GOWER, 2002), Arizonaurus babbitti ( sensu GOWER & NESBITT, 

2006) e Saurosuchus galilei Alcober (2000). 

 

EXOCCIPITAL (Eo) 

 Os exoccipitais contatam-se na cavidade ventral do forame magno (fom) delimitando o 

assoalho caudo-ventral da cavidade endocondral, bem como a superfície dorsal do côndilo occipital 

(oc).  Dorsalmente o exoccipital articula-se com o supraoccipital constituindo o pilar que delimita a 

borda lateral do forame magno (fom), apesar de o limite exato deste contato não poder ter sido 

determinado. 

Em vista látero-posterior, a margem medial do exoccipital bordeia a base do côndilo occipital 

(oc), enquanto que a sua superfície lateral constrói a margem caudo-medial da fossa que abriga o 

forame metótico (mfo). Esta fossa tem o formato de uma fenda subvertical que porta internamente 
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em seu limite dorso-caudal outro forame por onde passa o nervo hipoglossal (que serve para a 

passagem do nervo cranial XII).  

O forame hipoglossal (XII) de UFRGS-PV-0152-T é posicionado látero-ventralmente ao 

forame magno e rostralmente a uma crista que também é presente em Prestosuchus chiniquensis 

(espécime UFRGS-PV-0629-T, MASTRANTONIO et al., 2013). Esta crista de UFRGS-PV-0152-T e 

Prestosuchus chiniquensis é menos sobressaliente que a de Batrachotomus kupferzellensis (sensu 

GOWER, 2002). Segundo Nesbitt (2011), o posicionamento do forame hipoglossal (XII) em relação à 

dita crista nos espécimes de rauissúquios supracitados contrasta com o de crocodilomorfos e 

integrantes da linhagem pró-aviaria onde a dita crista é rostral ao forame hipoglossal (XII). Além 

disso, Nesbitt (2011) considerou esta crista como ausente em alguns “rauissúquios” (Arizonasaurus, 

Xilousuchus, Lotosaurus e Shuvosaurus).  

 

SUPRAOCCIPITAL (So) 

 O supraoccipital é um osso com pouca variação morfológica dentro dos integrantes 

“rauissúquios” sendo, no caso do exemplar UFRGS-PV-0152-T, de difícil visualização os limites 

suturais com os demais ossos a que se articula. Este osso quando observado em vista póstero-dorsal, 

possui um formato subtriangular tendo o vértice mais agudo constituindo o processo aqui 

denominado como rostro-dorsal. O processo rostro-dorsal do supraoccipital está articulado rostro-

lateralmente com a porção ventro-medial do processo caudal do parietal. Ao longo de toda a 

superfície medial do processo rostro-dorsal de UFRGS-PV-0152-T há uma área mais elevada que se 

encontra rostro-dorsalmente com a crista parietal, sendo este padrão similar ao apresentado por 

Prestosuchus chiniquensis (espécime UFRGS-PV-0629-T, MASTRANTONIO et al., 2013). Justamente 

no local desta área elevada na porção medial do processo rostro-dorsal do supraoccipital, alguns 

táxons como Batrachotomus e Saurosuchus ostentam uma crista (crst.So) que possivelmente se 

prestaria em vida para abrigar os ligamentos dos músculos nucais. 

A base, ou a porção caudo-medial, do processo rostro-dorsal do supraoccipital de UFRGS-

PV-0152-T delimita a borda dorsal do forame magno (fom) a modelo do que ocorre na maioria dos 

“rauissúquios”, exceto por Saurosuchus, onde os exoccipitais é que se contatam medialmente no 

forame magno, excluindo o supraoccipital desta estrutura. 

 Látero-dorsalmente à cobertura dorsal do forame magno (fom), o supraoccipital projeta-se 

látero-caudalmente e se articula com a porção médio-dorsal do processo paraoccipital do opistótico 

(pp). Justamente na base desta projeção – que é contígua à margem látero-dorsal do forame magno – 

o supraoccipital contata a porção dorsal do exoccipital, constituindo a borda lateral do forame magno.  
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OPISTÓTICO (Op) 

 O opistótico é um osso par, sendo que apenas o lado direito de UFRGS-PV-0152-T está 

inteiramente preservado, já que o processo paraoccipital do opistótico esquerdo está quebrado. 

O processo paraoccipital do opistótico (pp) quando observado em vista occipital constitui-se 

numa projeção dorso-lateral que em sua base (região medial) articula-se firmemente com o 

supraoccipital e com o exoccipital, de modo que não é possível em UFRGS-PV-0152-T identificar 

estas suturas. O direcionamento do processo paraoccipital de UFRGS-PV-0152-T difere do 

“rauissúquio” Shuvosaurus que apresenta este processo ventro-lateralmente orientado.  

Assim como em Batrachotomus, Prestosuchus chiniquensis, Decuriasuchus e Postosuchus, 

no espécime UFRGS-PV-0152-T a margem dorsal e ventral do processo paraoccipital (pp) divergem 

a partir da sua porção proximal até a extremidade distal, sendo esta morfologia distinta da observada 

em Saurosuchus, Shuvosaurus, Lotosaurus, Arizonasaurus, Xilousuchus e Qianosuchus, nos quais a 

margem dorsal e ventral do referido processo são praticamente paralelas ao longo de sua extensão. 

 Entre a borda dorsal do processo paraoccipital do opistótico e a borda ventral do processo 

occipital do parietal se estabelece uma abertura denominada fenestra temporal posterior (pt.F) que é 

delimitada medialmente pelo supraoccipital e lateralmente pela própria borda dorsal do processo 

paraoccipital. Esta fenestra temporal posterior (pt.F) é reduzida a uma pequena fissura dorso-

ventralmente achatada à modelo do que é observável em Prestosuchus chiniquensis e Batrachotomus. 

Variações nesta morfologia também ocorrem, uma vez que em Saurosuchus e Postosuchus esta 

fenestra é muito desenvolvida em relação aos táxons supracitados, ao contrário de crocodilomorfos 

onde esta fenestra é ausente. 

 Em UFRGS-PV-0152-T, a superfície caudo-dorsal do processo paraoccipital (pp) é 

constituída em sua totalidade pelo opistótico, contudo a sua superfície rostro-ventral o opistótico é 

coberto pelo proótico, estando visível somente a sua extremidade distal. A ampla superfície distal do 

processo paraoccipital do opistótico é comprimida caudo-dorsalmente e rostro-ventralmente, tendo 

aspecto rugoso. Em um crânio articulado, a extremidade distal da face rostro-ventral do processo 

paraoccipital articula-se com a concavidade ventro-medial do processo caudal do esquamosal e 

rostralmente a esta articulação o opistótico também contribui com a superfície que recebe a 

extremidade dorsal do quadrado (“quadrate dorsal head” sensu GOWER, 1999), formando com o 

esquamosal a articulação ótica sinovial (“otic synovial articulation” sensu HOLLIDAY & WITMER, 

2008 apud MASTRANTONIO et al., 2013). 

 Ventralmente ao processo paraoccipital (pp)  e lateralmente ao côndilo occipital (oc), o 

opistótico de UFRGS-PV-0152-T projeta-se rostro-ventralmente, tendo aspecto laminar, separando a 

fenestra metótica (mais caudal) da fenestra ovalis (Fov). Em vista occipital este ramo ventral do 

opistótico é mais lateralizado que a margem mais distal do exoccipital e esta morfologia é igualmente 
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observada em Batrachotomus, Saurosuchus, Arizonasaurus, Xilousuchus, Shuvosaurus e 

Prestosuchus chiniquensis tendo este padrão morfológico inverso em Postosuchus. 

 Segundo Mastrantonio et al. (2013) o forame metótico (mfo) possivelmente seria um canal 

para a passagem dos nervos craniais IX, X e XI (nervos glossofaringeal, vagus, e acessório espinhal, 

respectivamente) e para o ramo caudal da veia jugular. Este forame é delimitado rostralmente pela 

lâmina ventral do opistótico e caudalmente pelo exoccipital (dorsalmente) e basioccipital 

(ventralmente). Já a fenestra ovalis (Fov) é melhor observada em norma lateral (ou látero-caudal), 

sendo delimitada caudo-ventralmente pela lâmina ventral do opistótico e rostro-dorsalmente pela 

lâmina ventral do proótico (= crista proótica) que dispõe-se de modo a formar uma “cobertura” sobre 

esta fenestra.  

 

PROÓTICO (Pro) 

 Em UFRGS-PV-0152-T o proótico é um osso que pode ser inteiramente visualizado em 

norma lateral. Este osso é quase idêntico ao dos espécimes UFRGS-PV-0473-T e UFRGS-PV-0629-

T, figurados por Mastrantonio et al. (2013). O proótico é o elemento que possui a maior expressão da 

parede lateral da caixa craniana, tendo basicamente uma superfície caudal e outra rostral. A 

superfície caudal ocupa quase que integralmente a superfície rostro-ventral do processo paraoccipital 

(pp), exceto pela sua extremidade distal que é formada pelo opistótico. A superfície rostral, por sua 

vez, é mais ampla e estabelece duas projeções. A projeção dorsal contata o parietal (dorsalmente) e o 

lateroesfenóide (rostralmente), enquanto que a outra ventral contata o parabasiesfenóide 

(ventralmente) e exibe uma crista proótica (mais caudo-dorsalmente orientada) sobreposta ao ramo 

ventral do opistótico, de modo a delimitar a borda rostro-dorsal da fenestra ovalis (Fov).  

Próximo a fenestra ovalis (Fov) e rostro-dorsalmente a esta estrutura existe outra abertura que 

serve para a passagem do nervo facial (nervo cranial VII). De acordo com Mastrantonio et al. (2013) 

tal abertura é verificada em Prestosuchus chiniquensis (sendo descrita para UFRGS-PV-0629-T e 

figurada para UFRGS-PV-0473-T por MASTRANTONIO et al. 2013), Arizonasaurus babbitti (sensu 

GOWER & NESBITT, 2006), Batrachotomus kupferzellensis (sensu GOWER 2002) e Saurosuchus 

galilei (DESOJO, obs.pess.). Contudo a presença desta abertura na face lateral do proótico é 

indeterminada em Postosuchus alisonae Peyer et al. (2008), onde esta região mostra-se danificada no 

holótipo UNC 15575 .  

Na superfície rostral do proótico, em sua projeção dorsal, existe uma fossa que apresenta uma 

abertura por onde sai o nervo trigêmeo (nervo V) e a veia cerebral medial. Contudo, no lado direito 

da caixa craniana de UFRGS-PV-0152-T este forame é subdividido por uma lâmina óssea do 

lateroesfenóide que individualiza a saída do nervo e da veia (sendo esta última mais dorsal). Esta 

avaliação contraria a análise de Nesbitt (2011) que considerou a presença de uma única abertura da 
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saída do nervo V e da veia cerebral medial em UFRGS-PV-0152-T. Em análise pessoal, o espécime 

UFRGS-PV-0629-T descrito por Mastrantonio et al. (2013) exibe esta abertura parcialmente dividida 

do lado esquerdo e individualizada do lado direito (contra MASTRANTONIO et al., 2013), enquanto 

que o espécime UFRGS-PV-0473-T detém tal abertura parcialmente dividida do lado esquerdo, 

contudo a face direita desta região do proótico neste espécime não foi preservada. No espécime 

UFRGS-PV-0156-T, por sua vez, mostra-se no momento impossível determinar este padrão de 

subdivisão do referido forame, devido ao estado de preservação e preservação que impedem a 

determinação do estado deste caráter. 

 

PARABASIESFENÓIDE (Pbs) 

 O termo “parabasiesfenóide” foi aqui empregado seguindo a proposta de Mastrantonio et al. 

(2013), Gower (2002) e Gower & Nesbitt (2006) para referir-se ao conjunto constituído pelo  

basiesfenóide e paraesfenóide, já que não foi possível discernir no espécime UFRGS-PV-0152-T os 

limites suturais destes ossos. Segundo Alcober (2000), estes dois ossos talvez estejam fusionados, 

assim como observado em dinossaurios e crocodilianos.  

 O parabasiesfenóide em UFRGS-PV-0152-T é um osso morfologicamente complexo e forma 

o assoalho da caixa craniana, tendo uma orientação inclinada (subvertical) em que o processo 

basipterigoide (bpt) é posicionado ventralmente ao tubérculo basal do parabasiesfenóide (btpbs), 

sendo este padrão modificado em arcossauromorfos basais como Mesosuchus, Prolacerta e 

Proterosuchus, nos quais o parabasiesfenóide é horizontal.  

 Em vista occipital, a porção mais dorsal do parabasiesfenóide é representada pelo tubérculo 

basal do parabasiesfenóide (btpbs) que possui em cada lado da caixa craniana uma superfície 

bicôncava com o formato de um “m” invertido contatando-se dorsalmente com a face ventral do 

tubérculo basal do basioccipital (btbo). A concavidade mais lateral do tubérculo basal do 

parabasiesfenóide é que delimita ventro-lateralmente o espaço não ossificado (ug) (“unossified gap” 

sensu GOWER, 2002). Assim como em Prestosuchus chiniquensis (sensu MASTRANTONIO et al., 

2013) a superfície deste tubérculo também é rugosa, tendo servido para a inserção do músculo 

subvertebralis. 

            Logo abaixo da depressão que uni os tubérculos basais na linha medial do crânio, ventro-

cranialmente o parabasiesfenóide apresenta o recesso do parabasiesfenóide que também é conhecido 

como recesso faringeal mediano (mpr) (“median pharyngeal recess” sensu WITMER, 1997; = 

“hemispherical sulcus” ou “hemispherical fontanelle” sensu NESBITT, 2011). Segundo Mastrantonio 

et al. (2013) este recesso foi considerado por alguns autores (PARRISH 1993; ALCOBER 2000) como 

meio de passagem para o Tubo de Eustáquio que conecta o ouvido interno a região da garganta. 
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 Ainda em vista occipital, a superfície óssea entre os tubérculos basais e o processo 

basipterigoide (bpt) projeta-se ventralmente e possui aproximadamente o mesmo comprimento 

dorso-ventral do que a sua largura médio-lateral, sendo um pouco mais alongada dorso-ventralmente. 

Um padrão onde esta superfície óssea detém as mesmas proporções de comprimento e largura é 

observada na maioria dos “rauissúquios” exceto por Effigia e Shuvosaurus onde esta área é pelo 

menos 1,5 vez mais alongada dorso-ventralmente do que sua largura (NESBITT, 2011). Postosuchus 

kirkpatricki (TTU-P 9002) e Tikisuchus (ISI 305) também apresentam esta região mais comprida do 

que espessa látero-medialmente, contudo nestes táxons o recesso faringeal mediano (mpr) é 

modificado em forma de uma calha alongada que está disposta ao longo do comprimento dorso-

ventral desta superfície. Cumpre ressaltar que em UFRGS-PV-0152-T, ao avaliarmos a caixa 

craniana em vista lateral, o tubérculo basal e o processo basipterigoide possuem seus limites caudais 

posicionados em um mesmo nível e a superfície óssea entre estas estruturas é notavelmente mais 

projetada rostralmente em comparação ao verificado em Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-

0152-T e UFRGS-PV-0629-T), UFRGS-PV-0473-T e Batrachotomus; além disso, em vista occipital, 

esta mesma região exibe um perfil mais comprimido látero-medialmente do que os limites laterais do 

tubérculo basal e do processo basipterigoide. 

 O processo basipterigoide (bpt) é a estrutura óssea mais ventralizada do parabasiesfenóide 

estando presente na maioria dos arcossauriformes, exceto em Lotosaurus e crocodiliformes (e.g. 

Orthosuchus, Alligator e Protosuchus). As margens laterais do processo basipterigoide (bpt) em 

UFRGS-PV-0152-T possuem, em vista occipital, similar expansão lateral do que a apresentada pelos 

seus tubérculos basais (btpbs), assim como ocorre em Xilousuchus e Batrachotomus (sensu GOWER, 

2002), mas divergindo do padrão exibido por Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T, 

UFRGS-PV-0629-T) onde o tubérculo basal é mais expandido lateralmente que o processo 

basipterigoide. Além disso, em UFRGS-PV-0152-T o processo basipterigoide é uma superfície mais 

horizontalizada e achatada dorso-ventralmente do que a de Batrachotomus, Saurosuchus e 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T, UFRGS-PV-0629-T). Em vista lateral esquerda, o 

tubérculo basal em conjunto com o corpo do basipterigóide, que é ventral aos tubérculos basais, 

ostenta o formato semelhante a um “L”, tendo sobre a face dorsal do processo basipterigoide 

esquerdo um dente adpresso. Outra característica peculiar de UFRGS-PV-0152-T, melhor observada 

em vista occipital, é que o processo basipterigoide permanece unido medialmente ao longo de toda a 

sua extensão, contrastando com o padrão apresentado pela maioria dos “rauissúquios” onde o 

processo basipterigoide diverge lateralmente do plano medial. Sobre a superfície lateral do processo 

basipterigoide de UFRGS-PV-0152-T pode-se observar uma superfície deprimida em forma de 

cunha, melhor observada na face lateral direita da caixa craniana que possivelmente serviria para a 

articulação com o pterigoide. Esta região exibe algumas ranhuras que sugerem um tipo de contato 
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não sutural entre estes ossos, mas possivelmente caracterizado por uma área articular móvel como a 

apresentada por Batrachotomus e Prestosuchus chiniquensis. 

 Na face lateral do caixa craniana, no nível do “espaço não ossificado” (ug) e contíguo à 

porção ventral do proótico, o parabasiesfenóide de UFRGS-PV-0152-T tem um pequeno forame para 

a entrada do ramo branquial da artéria carótida interna (g.ic/fo.ic), assim como em grande parte dos 

“rauissúquios”, exceto por Arizonasaurus, Xilousuchus e Qianosuchus, no quais o posicionamento 

deste forame é melhor observado caudalmente. Assim como em Prestosuchus chiniquensis (sensu 

MASTRANTONIO et al., 2013) situa-se no limite rostro-dorsal de uma depressão óssea. Os limites 

suturais dorsais com o opistótico e o proótico não são claros, e rostralmente não se preservou em 

UFRGS-PV-0152-T o longo processo rostral cultriforme. 

 

LATEROESFENÓIDE (Ls) 

 Apenas a porção dorso-caudal do lateroesfenóide - que delimita a borda rostral da abertura 

por onde sai o nervo trigêmeo (nervo V) e a veia cerebral medial - está preservada em UFRGS-PV-

0152-T. Este osso é dorso-ventralmente alongado formando a região rostro-dorsal da caixa craniana.  

Como comentado por Mastrantonio et al. (2013) são poucos os “rauissúquios” que 

apresentam este elemento preservado ou possível de ser observado, com exceção de Saurosuchus 

galilei Alcober 2000,  Prestosuchus chiniquensis (o espécime de MASTRANTONIO et al., 2013; 

UFRGS-PV-0629-T) e Shuvosaurus inexpectatus Chatterjee 1993; estando este osso em parte 

exposto em Effigia okeeffeae Nesbitt & Norell 2006,  e parcialmente preservado em Postosuchus 

kirkpatricki Chatterjee 1985 (LONG & MURRY 1995; WEINBAUM 2011). 
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Figura 28 – (A-D) elementos da caixa craniana (“braincase”) de Prestosuchus chiniquensis (espécime UFRGS-PV-0629-

T sensu MASTRANTONIO et al., 2013) em vista occipital (A), látero-caudal (B), lateral (C) e rostral (D). Ilustrações 

retiradas de Mastrantonio et al., 2013. Abreviaturas: av.crst., crista ântero-ventral; Bo., basioccipital; bpt., processo 

basipterigoide; btpbs., tuberosidade basal/tubérculo basal do parabasiesfenóide; cp., processo cultriforme do 

parabasiesfenóide; d.crst., crista dorsal; Eo., exoccipital; Fov., fenestra oval; g.ic/fo.ic., sulco/forame para o ramo 

cerebral da artéria carótida interna; ; hf., fossa hipofiseal; ld.Pbs., depressão lateral do parabasiesfenóide; Ls., 

lateroesfenóide; mpr, recesso faringeal medial “median pharyngeal recess”; mfo., forame metótico; oc., côndilo occipital; 

olf.b., bulbo olfatório; Op., opistótico; Pbs., parabasiesfenóide; pp, processo paraoccipital do opistótico; Pr., proótico; 

proat., pró-atlas; So., supraoccipital; st., estapes; ug., espaço não ossificado; II., nervo optico; V., forame para o nervo 

trigemial; VI., forame para nervo “abducens”; VII., forame para nervo facial; XI, XII., forame para nervo hipoglosso; 

fo.vcm./mcv., forame para passagem da veia cerebral medial. Figuras sem escalas retiradas de Mastrantonio et al., 2013. 
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Figura 29 – (A-J) elementos da caixa craniana de Batrachotomus kupferzellensis (sensu GOWER, 2002 - SMNS 80260): 

porção ventral do “braincase” em vista occipital (A-B), lateral direita (C-D) e rostral (E-F).  G-H, porção dorsal do 

neurocrânio em vistas posterior. I-J, Detalhe da porção ventral da  caixa craniana em vista dorsal. Todas as ilustrações 

desta estampa foram retiradas de Gower (2002). Abreviaturas: a.P, área para articulação com o Parietal; Bo.r, recesso do 

basioccipital; bptf, faceta basipterigoide; btbo, tuberosidade basal/tubérculo basal do basioccipital; cocl.r, recesso 

coclear crst.Pr, crista proótica; crst.So, crista supra-occipital; eov, possível trajeto da veia occipital externa;  fom, forame 

magno; fr, “floccular recess”; g.pVII, sulco provavelmente para o ramo palatino do nervo facial + artéria palatina; lcrst, 

crista lateral;  lcrst.Bo, crista lateral do basioccipital; lcrst.Eo, crista lateral do exoccipital; np, reentrância notocordal 

(“notochordal pit”); ob, bula ótica; P, parietal;  sg, entalhe estapedial; So, supraoccipital; vr.Op, ramo ventral do 

opistótico; vv, porção ventral do vestíbulo. Escala de 30 mm para figuras (A-H) e de 15 mm para (I-J). 
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Figura 30 – (A-F) ilustrações da caixa craniana de Saurosuchus galilei Alcober (2000 – PVSJ 32) em vista látero-caudal 

(A), occipital (B), rostral (C), lateral (D), dorsal (E) e ventral (F) sendo estas imagens retiradas de Alcober (2000). (G-I) 

caixa craniana de Xilousuchus sapingensis Wu (1981 - IVPP V 6026) em vista occipital (G-H) e lateral (I), sendo que a 

foto em (G) foi retirada de Nesbitt, (2011) e as ilustrações (H-I) foram retiradas de Gower & Sennikov (1996). Legendas: 

a.Ls, área para articulação com o lateroesfenóide; E.t., canal de Eustáquio;  itp.Bs, placa intertuberal do basiesfenóide; P, 

parietal; plr, recesso pseudolangenar; Psp, pré-esfenóide; pt.F, fenestra temporal posterior; sld, depressão semi-lunar; 

Sq., esquamosal;  s.tu., sella turcica; ve., vasos. Para demais abreviaturas consulte a Figura 28. Escalas de 50 mm (A-F) 

e 10 mm (G-I).  
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Figura 31 – (A-F) imagens da caixa craniana de Arizonasaurus babbitti  Nesbitt (2005 - MSM P4590), em vista ventral 

(A-B), dorsal (C-D), lateral direita (E-F), lateral esquerda (G-H), occipital (I-J), e a vista occipital da porção dorsal da 

caixa craniana em (K-L). Imagens retiradas de Gower & Nesbitt 2006. Abreviaturas: a.Eo, área para articulação com o 

exoccipital; a.vr.Op, área para articulação com o ramo ventral do opistótico; clpPbs, processo clinóide do 

parabasiesfenóide; dhv, foramen possibly for dorsal head vein (and position of associated sinus on internal surface of 

endocranial cavity) f, fossa; itp, placa intertuberal. Para demais abreviações consulte Figuras 29 e 30. Escalas de 10 mm 

(A-J) e de 20 mm (K-L). 
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Figura 32 – (A-G) imagens de elementos da caixa craniana de Postosuchus kirkpatricki Chatterjee 1985. Espécime TTUP 

9002 em vista occipital (A-B), rostral (C), e lateral (D). Espécime UMMP 7473 em vista lateral direita (E), occipital (F) e 

rostral (G). Imagens (A, C-G) retiradas de Weinbaum (2011) e (B) de Nesbitt (2011). Abreviaturas: Ps., Paraesfenóide; 

vcd., Para demais abreviações consulte Figuras 29 e 30. Escala de 20 mm para todas as imagens desta estampa.  
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Figura 33 – Caixa craniana de UFRGS-PV-0152-T em vista lateral esquerda (A), lateral direita (B) e occipital (C). Para 

as abreviaturas consulte as figuras 28-30. Escala de 50 mm para todas as imagens desta estampa. 
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Figura 34 – Caixa craniana de UFRGS-PV-0152-T em vista látero-occipital esquerda (A), lateral-occipital direita (B) e 

desenho desta mesma vista em (C). Para as abreviaturas consulte as figuras 28-30. Escala de 50 mm para todas as 

imagens desta estampa. 
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5.3. PÓS-CRÂNIO 

 O exemplar UFRGS-PV-0152-T preserva um esqueleto pós-craniano quase completo, mas 

tendo a maior parte de seus elementos desarticulados (vide QUADRO 1 e FIGURA 7). A abordagem 

descritiva destes ossos segue o padrão proposto no item 5. 

A apresentação do pós-crânio inicia-se pelo esqueleto axial de UFRGS-PV-0152-T (no qual 

se preservaram 10 vértebras truncais, 2 sacrais e 18 caudais), seguida pela descrição dos 

osteodermos, costelas, bem como da cintura escapular, dos membros peitorais, da cintura pélvica e 

dos membros pélvicos. Tabelas comparativas de ossos presentes tanto no espécime UFRGS-PV-

0152-T como nos demais táxons de “rauissúquios” também foram utilizadas para fins de facilitação 

da compreensão textual, além de uma proposta de reconstituição do esqueleto deste exemplar (Fig. 

35) seguindo o modelo já aplicado na descrição dos elementos sincranianos deste táxon. 

 

 

 

Figura 35 – Reconstituição do esqueleto de UFRGS-PV-0152-T mostrando os elementos preservados em cinza.  

 

 

ESQUELETO AXIAL 

 As vértebras de UFRGS-PV-0152-T foram encontradas de modo desarticulado entre si e do 

resto do esqueleto, logo a definição da série a qual cada conjunto de vértebra preservada pertence foi 

feita com base nas características anatômicas de cada uma delas. 

 Romer (1956) descreveu a presença de 21-26 vértebras pré-sacrais em pseudossúquios, 

todavia, existe uma variação significativa na quantidade de vértebras cervicais e truncais (que 

compõem a série pré-sacral) no grupo dos arcossauriformes. O próprio Romer (1956) relatou que 

“tecodôncios” possuem 7-8 vértebras cervicais (dentro dos quais os fitossaurios teriam de 8-9) e 13-

18 dorsais.  De modo geral, as cervicais anteriores exibem as apófises próximas entre si e 

posicionadas na face lateral do centro neural, sendo que a diapófise é mais dorsalmente orientada, 

mas estando por vezes sobre um processo transverso incipiente de orientação ventral (e.g. UFRGS-

PV-0629-T sensu MASTRANTONIO, 2010). Contudo, ao longo da série vertebral, as apófises se 

afastam nas vértebras cervicais mais posteriores de modo que a diapófise migra dorsalmente até 

alojar-se na extremidade lateral do processo transverso (que por sua vez assume um posicionamento 

dorsal em relação ao centro neural), enquanto que a parapófise se mantem na margem ântero-ventral 
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do arco neural. Para Mastrantonio (2010) estas vértebras cervicais posteriores são já consideradas 

“vértebras transicionais”, pois apresentam tanto características de vértebras cervicais (com a 

parapófise ocupando a região ântero-ventral da face lateral do arco neural) como de truncais (com a 

diapófise posicionada na extremidade do processo transverso que exibe uma posição mais lateral e 

deslocada do centro neural). Já França (2011) considera as vértebras dotadas destas características já 

como truncais/dorsais anteriores. 

 Adotamos aqui a definição de vértebra truncal descrita em Romer (1956) onde tanto a 

diapófise como a parapófise ocupam a extremidade do processo transverso que é dorsal ao centro 

neural, resultado da transformação serial observada na maioria dos rauissúquios” (e.g. 

Batrachotomus e Prestosuchus chiniquensis). No entanto, é importante ressaltar que as vértebras 

truncais mais posteriores (já próximas da cintura pélvica) apresentam um fusionamento da parapófise 

e diapófise no processo transverso.   

 As vértebras sacrais são aquelas que fazem ligação com a superfície medial da lâmina dorsal 

do ílio por meio de suas costelas que são alongadas de modo a exibir um amplo contato com esta 

superfície, sendo que o número de vértebras nesta região é variável nos integrantes do grupo dos 

“rauissúquios”, sendo de 2 a 4. 

 As vértebras caudais também ostentam uma gradação morfológica à medida que a série 

avança posteriormente. Romer (1956) descreve que as caudais anteriores não possuem arcos hemais 

(“chevrons”) devido à presença da saída pélvica (“pelvic outlet”) que abrange a cloaca e estruturas 

associadas. Estas vértebras caudais são semelhantes às truncais posteriores, contudo o processo 

transverso é mais ventralmente arqueado e direcionado posteriormente nesta série de vértebras, além 

de apresentarem (a partir da vértebra caudal 3-7 segundo ROMER, 1956) áreas articulares com os 

arcos hemais na região ventral do centro neural. Já as vértebras caudais posteriores (ou medianas) são 

menores morfologicamente que as demais vértebras axiais e com o centro mais alongado ântero-

posteriormente que as vértebras caudais anteriores. Além disso, UFRGS-PV-0152-T apresenta um 

espinho neural acessório na região ântero-dorsal do arco neural desta série de vertebras caudais 

médio-posteriores que é característico das vértebras correspondentes de alguns “rauissúquios” como 

Rauisuchus, Ticinosuchus, Batrachotomus e Decuriasuchus.  
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Tabela 5. Relação das vértebras de cada região do eixo axial no exemplar UFRGS-PV-0152-T e em cada táxon. Adaptado 

de Mastrantonio (2010). 

TAXONS atlas axis cerv. 

(C) 

trunc. 

(T) 

pré-

sacr. 

sacr. caud. 

UFRGS PV-0152-T  - - - 10 - 2 18 

Prestosuchus chiniquensis (CPEZ-239b sensu 

Lacerda 2012) - X 6 - - - - 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T 

sensu Mastrantonio 2010) X X 6 13 25 2 3 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS PV-0156-T 

sensu Barberena 1978; Azevedo 1995a, 1995b) X X 4 15 - - 11 

Prestosuchus chiniquensis Huene1938a; Huene 

1942 - - 3* 6 - 1 8 

Hoplitosuchus raui Huene 1938a - - - X? - - - 

Prestosuchus loricatus Huene 1938a - - 1*+2*? 2*+1*? - - 6 

Batrachotomus kupferzellensis Gower 1999 - X X? X? ? 3 X 

Postosuchus kirkpatricki Chatterjee 1985; Long & 

Murry 1995; Weinbaum, 2011 - X 6-7 X? ? 2 X? 

Postosuchus alisonae Peyer et al., 2008 - X 6 1 - - 7 

 

Ticinosuchus ferox Krebs 1965; Lautenschlager & 

Desojo 2011. 
X* - 4 5 - ? 

55(PIZ 

T 2817) 
/6 (PIZ 

T 2471) 
Tikisuchus romeri Chatterjee &Majumdar 1987 

? ? ? ? 25 2 12+ 

Arganasuchus dutuiti Jalil &Peyer 2007 - - 1* - - - - 

Fasolasuchus tenax Bonaparte1981 - X 5 6 - - 8 

Rauisuchus tiradentes Huene 1938a; 

Lautenschlager 2008 X X 6 7 15? - 17 

Stagonosuchus nyassicus Huene 1938b (Gebauer 

2004) X* X* 4 6 12? 2 3 

Polonosuchus silesiacus Sulej 2005 X* X 1 - ? - 9 

Teratosaurus suevicus Galton1985 - - - - - - - 

Yarasuchus deccanensis Sen 2005 X* X 6 17 25 2 11 

Heptasuchus clarki Dawley et al., 1979 - - - - - - - 

 

 

Saurosuchus galilei Alcober 2000; Nesbitt 2011 
- - - 

9  
(PVL 2198) /  

 2 
 (PVL 2557) - 

2 
 (PVL 

2557) 

9 
 (PVL 

2557) 
Arizonasaurus babbitti  Nesbitt 2005 

X* X 7-8 11-12 

21-

22 3 - 

Xilousuchus sapingensis Wu 1981  X X* X 3-10 X 2 

Shuvosaurus inexpectatus (Chatterjee 1993) Long 

& Murry 1995 X - - X - - - 

 

 

Effigia okeeffeae Nesbitt & Norell 2006 

X* - 4 

1 
(AMNH 

30587) / 

3(AMNH 

30589) - 4 29 

Decuriasuchus quartacolonia França et al., 2011, 

2013 

X X 7 18 25 2 X 
Qianosuchus mixtus Li et al., 2006 X X 9 15 - 3 23 

Legenda: x, presença; -, ausência; x*= incompleto; x?= dúvida; x*? = possível peça que está incompleta. Os dados 

plotados na coluna das vértebras “pré-sacrais” foram retirados das estimativas do número total desta série nos trabalhos 

originais. 
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VÉRTEBRAS TRUNCAIS MEDIAIS 

 Identificamos dez vértebras como sendo pertencentes da série truncal medial em UFRGS-PV-

0152-T (FIGURA 38). Destas dez, há dois conjuntos articulados - sendo um deles com duas vértebras 

(Fig. 38A, 38H) e o outro com três (Fig. 38E, 38L) - e as cinco vértebras restantes estão isoladas.  

 Romer (1956) descreveu de 13-18 vértebras truncais em Thecodontia, sendo estas 

caracterizadas pela presença tanto da diapófise (dia) quanto da parapófise (pp) na extremidade do 

processo transverso, sendo que as mais anteriores poderiam estar em um padrão de transição. 

Segundo Mastrantonio (2010), tanto a parapófise quanto a diapófise tornam-se próximas à medida 

que a serie caudal prossegue posteriormente até que fusionam-se. Isto ocorre segundo Mastrantonio 

(2010) em Prestosuchus chiniquensis (e.g. UFRGS-PV-0629-T) pela décima ou décima primeira 

(T10 ou T11) vértebra truncal. Por este critério estabelecemos que as dez vértebras de UFRGS-PV-

0152-T aqui discutidas são truncais mediais, já que não se enquadram no padrão de vertebras truncais 

anteriores (ou transicionais – especificado no item ESQUELETO AXIAL) nem como truncais 

posteriores, pois as apófises encontram-se ainda separadas e inclusas no processo transverso. 

 Em UFRGS-PV-0152-T as vértebras truncais mediais possuem um centro quadrangular (com 

o comprimento semelhante à altura), tendo as facetas de articulação anterior e posterior anficélicas e 

subcirculares. Estas vértebras têm o formato geral de “carretel” sem quilha ou cristas em sua margem 

ventral. Em Batrachotomus há cristas nesta região ventral das vértebras truncais médio-anteriores, 

contudo desaparecem já nas truncais mediais. Em vista lateral, as vértebras representativas desta série 

contêm uma fossa lateral no centro neural, assim como ocorre nas vértebras correspondentes de 

Prestosuchus chiniquensis, Batrachotomus e Postosuchus kirkpatricki. 

 O processo transverso de UFRGS-PV-0152-T exibe uma expansão lateral moderada, a 

modelo do que se observa na grande maioria dos “rauissúquios”, exceto por Effigia (Fig. 36E) no 

qual a diapófise (dia) e parapófise (pp) projetam-se lateralmente de modo a atingir mais de duas 

vezes a largura do centro (FRANÇA, 2011). No processo transverso de UFRGS-PV-0152-T diversas 

lâminas ósseas unem as apófises entre si e ao corpo da vértebra. A diapófise (dia) é conectada 

anteriormente com a pré-zigapófise (prz) pela lâmina prezigodiapofiseal (prdl) que é tênue e 

horizontal, e posteriormente com a pós-zigapófise (poz) pela lâmina poszigodiapofiseal (podl). A 

lâmina centrodiapofiseal posterior (pcdl) é uma superfície subvertical que conecta a porção ventral 

da diapófise com o limite dorsal da borda posterior do centro. A diapófise e a parapófise são 

interconectadas entre si pela lâmina paradiapofiseal (ppdl), enquanto que a parapófise associa-se a 

margem lateral da pré-zigapófise pela lâmina prezigoparapofiseal (prpl). Do mesmo modo, 

superfícies laminares unem as zigapófises às bordas anterior e posterior do centro neural pelas 

lâminas centroprezigapofiseal (cprl) e centroposzigapofiseal (cpol), respectivamente. Com efeito, 

algumas fossas alojam-se entre estas superfícies ósseas, como a fossa infraprezigapofiseal (ipfr) que 
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é circundada pelas lâminas paradiapofiseal (ppdl), prezigodiapofiseal (prdl) e prezigoparapofiseal 

(prpl). 

 Adicionalmente, na superfície ventral entre as pós-zigapófises há uma lâmina óssea conhecida 

como hiposfeno (hf) que serve para articulação com o hipantro (hy, espaço entre as pré-zigapófises) 

da sua vértebra posteriormente correspondente. Segundo Nesbitt (2011), esta articulação 

intervertebral acessória hiposfeno-hipantro, está presente em muitos integrantes da linhagem dos 

dinossaurios (Herrerasaurus, Guaibasaurus, alguns terópodes e sauropodomorfos) e pseudossúquios 

(“rauissúquios” e Desmatosuchus). 

  O espinho neural (ns) de UFRGS-PV-0152-T é alargado ântero-posteriormente como em 

Prestosuchus chiniquensis. A extremidade dorsal do espinho neural apresenta-se achatada em forma 

de uma tábua espinhal a modelo do que ocorre em Ticinosuchus, Prestosuchus chiniquensis, 

Saurosuchus, Batrachotomus, Fasolasuchus, Rauisuchus (BSPHG AS 1933L-77) e Decuriasuchus, 

contudo esta estrutura é ausente em Qianosuchus, Arizonasaurus, Poposaurus gracilis (YPM VP 

057100), Lotosaurus, Sillosuchus, Effigia, Shuvosaurus e Postosuchus. Ademais, um espinho neural 

muito alongado dorsalmente é presente em Arizonasaurus, Xilousuchus, Lotosaurus, Ctenosauriscus 

(Fig. 36C), Hypselorhachis, Bromsgroveia e o táxon de Waldhaus. 
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Figura 36 – Vértebras truncais de alguns “rauissúquios”. (A1-A6), imagens retiradas de Peyer et al., 2008) vértebra 

truncal de Postosuchus alisonae, UNC 15575 (holótipo), em vista anterior (A1-A2), lateral direita(A3-A4) e posterior 

(A5-A6). B, vértebra dorsal de Fasolasuchus tenax (PVL 3850), sendo esta imagem retirada de Nesbitt (2011). C, série 

truncal de 4-11 de Ctenosauriscus (GZG.V.4191) em vista lateral direita, sendo imagem retirada de Butler et al. (2011). 

(D1-D6), vértebras truncais de Batrachotomus; (D1-D4 = SMNS 80321) vértebra truncal médio-anterior em vista lateral 

esquerda (D1-D2), lateral direita (D3) e ventral (D4); em (D5) vista ventral com detalhe da crista na vértebra truncal 

anterior de SMNS 80303. Em D6 detalhe a face lateral esquerda da região neurocentral de SMNS 80296. E, série de 4 
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vértebras truncais de Effigia (AMNH FR 30587) em vista lateral (superior) e ventral (inferior), sendo esta imagem 

retirada de Nesbitt (2007). Abreviaturas: df, fossa profunda; dia/di, diapófise; f, fossa; hf, hiposfeno; hy, hipantro; nc, 

canal neural; ncs, sutura neurocentral; ns, espinho neural; pcdl, lâmina centrodiapofiseal posterior; podl, lâmina 

poszigodiapofiseal; poz, pós-zigapófise; pp, parapófise; ppdl, lâmina paradiapofiseal; prdl, lâmina prezigodiapofiseal; 

prz, pré-zigapófise. Escalas de 50 mm para (A-B,D1-D5), 100 mm para (C), de 20 mm para (D6) e de 10 mm para (E).  

 
Figura 37 – Vértebras truncais de alguns “rauissúquios”. (A-F) vértebra truncal de Rauisuchus tiradentes (BSPHG AS 

1933L-77) em vista anterior (A-B), lateral direita (C-D), ventral (E) e dorsal (F). (G-H) três primeiras vértebras truncais 
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de Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T) em vista dorsal (G) e lateral direita (H). (I-J) vértebra dorsal “t12” 

de Ticinosuchus em vista lateral direita. (K) vértebras dorsais de Decuriasuchus (MCN-PV10.105-a) em vista lateral 

esquerda. (L-R) vértebras dorsais de Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T); vértebra “t8” em vista posterior 

(L), vértebras “t7-t8” em vista lateral direita (M) e vértebra “t7” em vista anterior (N); vértebra “t9-t11” em vista lateral 

esquerda (O) e direita (P); vértebra “t12-t15” em vista lateral esquerda (Q) e direita (R). Estampas (A e C) retiradas de 

Lautenschlager (2008) e (I) de Lautenschlager & Desojo (2011). Escala de 10 mm (A-F), de 50 mm (G-H), de 10 mm (I-

J), de 20 mm (K) e de 30 mm (L-R). Abreviaturas: os,osteodermo; cprl, lâmina centroprezigapofiseal;  iprf, fossa 

infraprezigapofiseal; prpl, lâmina prezigoparapofiseal Para as demais abreviaturas consulte a figura 36. 
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Figura 38 – Vértebras truncais mediais de UFRGS-PV-0152-T em vista lateral direita (A-G) e a mesma série em vista 

lateral esquerda (H-N). Escala única de 20 mm. Para as abreviaturas consulte as figuras 36 e 37. 
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COSTELAS TRUNCAIS 

 

Diversos fragmentos de costelas truncais estão presentes em UFRGS-PV-0152-T, dentre os 

quais podemos identificar, através da forma da região proximal, quatro como sendo do lado esquerdo 

e três do lado direito (FIGURA 39). Todas estas sete costelas contêm as duas cabeças para 

articulação coma vértebra, sendo uma delas mais desenvolvida e denominada capitulum (que serve 

para articulação com a parapófise) e a outra mais curta e portando uma área articular menor 

conhecida como tuberculum (que articula-se com a diapófise). Tanto o tuberculum como o capitulum 

estão parcialmente unidos em sua base por uma fina superfície óssea. Distalmente a esta superfície 

óssea (em sua base), existe na região dorsal um espessamento ósseo que acompanha o corpo da 

costela. 
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Figura 39 – Costelas truncais de UFRGS-PV-0152-T em vista dorsal. As três costelas da fileira acima pertencem ao lado 

direito do esqueleto, enquanto que as da fileira inferior são do lado esquerdo. Escala de 10 mm. 
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VÉRTEBRAS SACRAIS 

 

  Em UFRGS-PV-0152-T foram encontradas duas vértebras sacrais isoladas (Fig. 42), que 

estão em articulação com suas respectivas costelas. O número de vertebras sacrais em “rauissúquios” 

é variável, sendo que o padrão plesiomórfico é de duas vértebras sacrais como observado em 

Decuriasuchus, Prestosuchus chiniquensis, Ticinosuchus, Rauisuchus, Saurosuchus, Yarasuchus, 

Stagonosuchus, Qianosuchus e Postosuchus kirkpatricki. Esta quantidade de vértebras contrasta com 

as 3 sacrais de Arizonasaurus babbitti,  Bromsgroveia, Lotosaurus e Batrachotomus. 

Adicionalmente, observa-se um padrão onde quatro ou mais vértebras podem estar incorporadas ao 

sacro, como é o caso observado em Effigia, Shuvosaurus, Sillosuchus e Poposaurus.  

 De modo geral, as duas vértebras sacrais de UFRGS-PV-0152-T são muito semelhantes à 

segunda e terceira vértebras sacrais de Batrachotomus (SMNS 80310) (FIGURA 40F-S). Contudo, 

tendo em vista que as vértebras sacrais do táxon brasileiro foram encontradas desarticuladas ao resto 

do esqueleto, não podemos afirmar se em vida este táxon teria apenas as duas vértebras sacrais aqui 

descritas ou três compondo toda esta serie. Em UFRGS-PV-0152-T parece haver espaço para a 

acomodação de mais uma vértebra sacral anterior semelhante à primeira sacral de Batrachotomus, o 

qual possui uma área de contato com o processo anterior da face medial do ílio ântero-posteriormente 

curta.  

Preferimos também denominar estas duas vértebras de UFRGS-PV-0152-T como vertebra 

sacral anterior e vertebra sacral posterior, já que as propostas de homologia das vértebras da serie 

sacral são ambíguas e carecerem ainda de verificação. Langer & Benton (2006) sugerem que 

vértebras sacrais são adicionadas anteriormente ou posteriormente às vertebras sacrais primordiais 1 

e 2 (que por sua vez são adjacentes entre si). Em contrapartida, Nesbitt (2011) defende que as 

vértebras adicionais não necessariamente estão posicionadas anteriormente ou posteriormente às 

vértebras primordiais, podendo estar entreposta a estas. Para isto, segundo Nesbitt (2011) torna-se 

necessário identificar as vértebras primordiais, que pode ser feito através da avaliação da morfologia 

das costelas sacrais e suas correspondentes cicatrizes articulares deixadas na face medial do ílio. 

Nesbitt (2011) relata que a vertebra sacral primordial 1 é aquela que articula-se com a porção anterior 

do ílio em sua face medial (= processo pré-acetabular), e a cicatriz articular deixada no ílio é 

comumente arredondada. Já a vertebra sacral primordial 2 detém uma costela muito mais 

desenvolvida do que a primeira, sendo póstero-lateralmente expandida, deixando uma cicatriz 

articular na porção póstero-medial do ílio afilada em forma de lágrima (“tear drop shaped”). 

Qualquer vértebra entreposta a estas vértebras primordiais são denominadas por Nesbitt (2011) como 

inserções (“insertion”), as sacrais anteriores a vertebra sacral primordial 1 são denominadas dorso-

sacrais (“dorsosacral”) e as posteriores a sacral primordial 2 de caudo-sacral (“caudosacral”). Se 

seguirmos a metodologia proposta por Nesbitt (2011) para a identificação das vértebras de UFRGS-
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PV-0152-T, a vértebra considerada aqui como sacral posterior – que apresenta sua estrutura 

anatômica integralmente preservada - condiz com o padrão proposto da vértebra sacral primordial 2, 

contudo a sacral anterior pode ser tanto uma inserção como uma vértebra sacral primordial 1, já que 

não se conhece a morfologia das cicatrizes articulares da porção ântero-medial do ílio de UFRGS-

PV-0152-T, tampouco toda a morfologia integral desta vértebra que tem apenas o centro e parte da 

costela direita preservados. 

Ambas as sacrais de UFRGS-PV-0152-T possuem seus centros vertebrais e zigapófises bem 

demarcados assim como Prestosuchus chiniquensis, Saurosuchus, Stagonosuchus, Yarasuchus, 

Batrachotomus, Postosuchus kirkpatricki, Ticinosuchus e Decuriasuchus. Diferentemente, o centro 

vertebral encontra-se fusionado em Sillosuchus, Shuvosaurus, Effigia, Poposaurus, Bromsgroveia e 

Arizonasaurus. Do mesmo modo, é possível observar na vértebra sacral posterior de UFRGS-PV-

0152-T que o seu espinho neural (ns) é individualizado, assim como na maioria dos “rauissúquios”, 

exceto, segundo França (2011), em Effigia, Shuvosaurus e Sillosuchus, nos quais os espinhos neurais 

da serie sacral são fusionados de modo a constituir uma lâmina óssea na margem dorsal das vértebras 

desta região.  

A vertebra sacral anterior de UFRGS-PV-0152-T está pobremente preservada, tendo apenas o 

seu centro neural e a costela direita. Esta vertebra contém diversas semelhanças com a segunda 

vértebra sacral de Batrachotomus que serão discutidas no próximo item, contudo a porção ventral do 

centro neural desta vértebra em UFRGS-PV-0152-T contém uma crista afilada (que é ausente na 

segunda vertebra sacral de Batrachotomus). Já a vertebra sacral posterior de UFRGS-PV-0152-T está 

integralmente preservada exceto pela porção distal do espinho neural que está fragmentado e pela 

face ventral da costela direita que apresenta alguns fragmentos ósseos indeterminados adpressos. Esta 

vértebra assemelha-se à terceira vértebra sacral de Batrachotomus bem como a segunda vértebra 

sacral de Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T). 

 

COSTELAS SACRAIS 

As costelas sacrais de UFRGS-PV-0152-T são amplas ântero-posteriormente, tendo um 

aspecto, em vista dorsal ou ventral, em forma de um leque, com sua região proximal estreita, mas 

expandida distalmente, sendo esta característica também presente em Decuriasuchus, Prestosuchus 

chiniquensis, Saurosuchus, Batrachotomus e Stagonosuchus. Tampouco se observa o fusionamento 

entre as costelas sacrais de UFRGS-PV-0152-T, sendo esta característica igualmente verificada na 

maioria dos “rauissúquios” exceto em Sillosuchus, Effigia e Shuvosaurus.  

A vertebra sacral anterior de UFRGS-PV-0152-T está pobremente preservada, tendo apenas o 

seu centro neural e a costela direita. Apenas costela direita da vértebra sacral anterior de UFRGS-PV-

0152-T foi preservada. Esta se assemelha à segunda vértebra sacral de Batrachotomus, que é robusta, 
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e em vista dorsal tem a forma de um leque, com a porção distal mais expandida. Outra semelhança 

entre estes dois táxons, é que a costela da vertebra sacral anterior tem posteriormente, na porção 

distal da costela, uma faceta articular com a porção ântero-distal da vertebra sacral posterior, bem 

como uma escavação (“excavation”) que se estende dorso-medialmente acompanhando o raio do 

contorno do centro vertebral. Entretanto, a costela quando observada em vista anterior (ou posterior) 

possui uma orientação mais horizontalizada, sendo que na segunda vertebra sacral de Batrachotomus, 

esta orientação é um pouco mais verticalizada, sendo látero-ventralmente projetada.  

A vertebra sacral posterior de UFRGS-PV-0152-T não ostenta uma bifurcação distal a modelo 

do que se observa na maioria dos arcossauriformes [exceto, segundo NESBITT (2011) em 

Proterosuchus (NMQR 1484)]. Esta vértebra contém uma costela mais afilada dorso-ventralmente do 

que a da vertebra sacral anterior; sendo que em vista lateral seu ápice anterior está posicionado 

ventralmente (no nível da região ventral do centro), mas tendo o seu ápice posterior dorsalizado (no 

nível da extremidade dorsal do centro). Em vista dorsal (ou ventral) esta costela se projeta além dos 

limites anteriores e posteriores da vértebra a que se articula, contudo a projeção caudal é mais 

desenvolvida já que esta porção se articula com a face medial do ílio por quase toda a sua extensão 

médio-posterior. 
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Figura 40 – Vértebras sacrais e elementos associados de alguns “rauissúquios”. Parátipo de Prestosuchus chiniquensis 

(BSPHG AS 1933L 7) que corresponde a um conjunto articulado constituído pela porção dorsal do ílio direito, as duas 

vértebras e costelas sacrais, espinho neural da última vértebra truncal e osteodermos sob a vista lateral direita (A) e dorsal 

(B). Holótipo de Prestosuchus chiniquensis (BSPHG AS 1933 L 3a) em um conjunto composto pela parte posterior do 

ílio esquerdo, segunda vértebra sacral com sua costela esquerda articulada, e a primeira vértebra caudal em vista lateral 

esquerda (C), dorsal (D) e medial (E). Vértebras sacrais e constelas correspondentes de Batrachotomus (F-S). Primeira 
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vértebra sacral e costela associada (SMNS 80325) em vista anterior (F), posterior (G), lateral direita (H) e ventral (I). 

Segunda vértebra sacral com costela articulada (SMNS 80310) em vista anterior (J), posterior (K), lateral direita (L), 

ventral (M) e dorsal (N). Terceira vértebra sacral com costela articulada (SMNS 80310) em vista anterior (O), posterior 

(P), lateral direita (Q), ventral (R) e dorsal (S). Abreviaturas: ac, acetábulo; C1, primeira vértebra caudal; C2, segunda 

vértebra caudal;  ns, espinho neural; nsS1, espinho neural da primeira vértebra sacral; nsS2, espinho neural da segunda 

vértebra sacral, nsT,  espinho neural da última vértebra truncal; os, osteodermos; po.ac.p, processo pós-acetabular; poz, 

pós-zigapófise; pr.ac.p, processo pré-acetabular; prz, pré-zigapófise. Escala única de 40 mm. 
 

 
Figura 41 – Vértebras sacrais e elementos associados de alguns “rauissúquios”. Vista dorsal das sacrais articuladas à 

cintura pélvica de Prestosuchus chiniquensis (MASTRANTONIO, 2010 / UFRGS-PV-0629-T) em vista dorsal (A). 

Vértebras sacrais de Arizonasaurus babbitti (NESBITT, 2005-MSM 4590) em vistas lateral (B) e ventral (C), e costelas 

direitas das vértebras sacrais correspondentes de acordo com a numeração em vista lateral (D) e ventral (E). Vértebras 

sacrais de Stagonosuchus nyassicus Gebauer (2004) em vistas anterior (F) e lateral esquerda (G). Pélvis de Effigia 

okeeffeae Nesbitt, 2007(AMNH FR 30587) em vista semi-lateral. Abreviaturas: Fem, fêmur; il.dir, ílio direito; il.esq, ílio 

esquerdo; ilw; lâmina ilíaca; sa.crst, crista supra-acetabular; S.an, sacral anterior; S.post, sacral posterior; sr, costela 

sacral; T, vértebra truncal. Para demais abreviaturas consulte a figura 39. Escala única de 50 mm. 
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Figura 42 – Vértebras e costelas sacrais de UFRGS-PV-0152-T. Vértebra sacral anterior e costela sacral em vista 

posterior (A), ventral (B), dorsal (C) e anterior (D). Vértebra sacral posterior em vista anterior (E), posterior (F), dorsal 

(G), lateral direita (H) e ventral (I). Abreviaturas: nc, canal neural; ns, espinho neural; poz, pós-zigapófise; prz, pré-

zigapófise; sr, costela sacral. Escala única de 20 mm. 
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VÉRTEBRAS CAUDAIS  

Em UFRGS-PV-0152-T foram encontradas 18 vértebras caudais que se dividem em 8 

anteriores (Fig. 44 A-C; A1-C1), e 10 médio-posteriores (FIGURA 44 D-H; D1-H1; D2).  

As oito vértebras caudais anteriores assemelham-se às truncais mediais de UFRGS-PV-0152-

T, com a diferença de que nestas caudais as apófises estão fusionadas ao processo transverso. O 

processo transverso nesta serie de vertebras caudais anteriores é laminar e arqueado posteriormente. 

Outra diferença em relação às truncais mediais encontra-se na região do centro, o qual detém duas 

cristas na sua margem ventral, e em sua borda póstero-ventral uma superfície para articulação com os 

arcos hemais. Os espinhos neurais (ns) das vértebras sacrais anteriores de UFRGS-PV-0152-T 

também são mais alongados dorsalmente do que os de suas vértebras truncais mediais, ocupando um 

pouco mais de 50% da altura total destas vértebras, sendo esta relação também descrita para 

Decuriasuchus (FRANÇA, 2011). 

Estas oito vértebras caudais anteriores estão dispostas em dois conjuntos formados por duas 

vértebras articuladas cada (Fig. 44 A, B, A1, B1) e um terceiro conjunto de quatro vértebras 

(FIGURA 44 C-C1). Possivelmente, esta série como um todo esteja próxima das vértebras caudais 

contíguas a serie sacral, já que apenas na vértebra mais anterior de um dos conjuntos de vértebras 

caudais anteriores (Fig. 44 A-A1) não foi possível observar na região ventral da borda posterior do 

centro vertebral a superfície articular com os arcos hemais (a. chevr). Romer (1956) descreve que as 

áreas articulares com os arcos hemais estão presentes a partir da vértebra caudal 3-7 devido à saída 

pélvica (“pelvic outlet”). Logo, é possível que a primeira vértebra deste conjunto formado por duas 

vértebras comentadas acima seja uma das 3-7 caudais anteriores de Romer (1956), e as demais 

vértebras desta serie anterior em UFRGS-PV-0152-T seriam mais posteriores, pois já se percebe as 

superfícies articulares com os arcos hemais (a. chevr). Ressaltamos que esta primeira vértebra caudal 

anterior de UFRGS-PV-0152-T (Fig. 44 A-A1) exibe um centro vertebral mais comprimido látero-

medialmente (ou mais alto do que largo) em relação ao restante da série (Fig. 44 B-C, B1-C1), assim 

como nas 3 primeiras caudais de Decuriasuchus (MCN-PV10.105-c), e ventralmente não apresenta 

as duas cristas ventrais que ocorre nos outros dois conjuntos de vértebras desta série caudal anterior.  

Já as vértebras caudais médio-posteriores de UFRGS-PV-0152-T estão dispostas em dois 

conjuntos formados por três vértebras articuladas cada (sendo que em um destes conjuntos, a vertebra 

mais anterior preservou somente a porção posterior do centro; Fig. 44 D, E, D1, E1), um terceiro 

conjunto de duas vértebras (Fig. 44 H, H1), e duas vértebras isoladas (Fig. 44 F, G, F1, G1), num 

total de dez vértebras caudais médio-posteriores preservadas. Percebe-se uma gradação morfológica 

das vértebras representativas desta série em relação às caudais anteriores. As caudais médio-

posteriores são menores morfologicamente que as demais vértebras axiais. Por exemplo, a altura da 

vértebra mais alta desta série (da base do centro até a extremidade dorsal do espinho neural) se 
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equivale à altura do centro de uma vértebra caudal anterior. Por conta desta diferença de tamanho, 

supomos que uma quantidade significativa da serie caudal não foi preservada. Outra característica 

que está presente nas caudais médio-posteriores, mas ausente nas caudais anteriores de UFRGS-PV-

0152-T é a presença de um espinho neural acessório (ac.ns) na região ântero-dorsal do arco neural 

desta série. Este espinho neural acessório – também conhecido como processo laminar acessório 

(“accessory laminar process” sensu WEINBAUM, 2013) - está completamente separado do espinho 

neural, sendo uma pequena projeção dorsalmente orientada e anterior ao espinho neural, à modelo do 

que constam nas vértebras caudais de Ticinosuchus (FIGURA 43 I-J). Lautenschlager & Desojo 

(2011) apontam que Ticinosuchus é o único “rauissúquio” até o momento que preserva a série caudal 

quase completa e articulada, o que possibilitou a estes autores observar uma gradação morfológica do 

espinho neural (ns) da sexta até a 35ª ou 40ª vértebra caudal. O espinho neural em Ticinosuchus é 

uma simples protrusão associada à face anterior do espinho neural nas caudais anteriores (Fig. 43 I), 

enquanto ele constitui um elemento mais destacado nas caudais médio-posteriores (Fig. 43 J), 

estando completamente separado do espinho neural nas caudais posteriores, e por fim, vindo a 

desaparecer nas caudais posteriores juntamente com o espinho neural. O espinho neural (ns) é 

presente também nas vértebras caudais medianas de outros “rauissúquios” como Rauisuchus, 

Batrachotomus, Polonosuchus silesiacus, Prestosuchus loricatus (BSPHG AS 1933L-16 e 13), 

Postosuchus kirkpatricki (TTU-P 9002) e Decuriasuchus. Por sua vez, fora dos “rauissúquios”, de 

acordo ainda com Lautenschlager & Desojo (2011), esta estrutura está presente em ornitossúquios 

(KREBS, 1976), esfenossúquios (CRUSH, 1984) ou em Thalattosuchia [Geosaurus e Metriorhynchus, 

(KREBS, 1965)].  

Em relação ao centro vertebral das caudais médio-posteriores de UFRGS-PV-0152-T, 

apresentam-se também mais alongados ântero-posteriormente, comprimidas látero-medialmente, e 

com uma escavação suboval em cada uma das faces laterais. As extensões anteriores das pré-

zigapófises (prz) avançam sobre uma pequena parte da margem posterior do centro de sua vértebra 

adjacente, sendo este padrão compatível com a morfologia da maioria dos “rauissúquios” (e.g. 

Rauisuchus, Decuriasuchus e Postosuchus alisonae – Fig. 43), contudo diferindo da morfologia de 

Effigia e Shuvosaurus, nos quais a pré-zigapófise chega a ocupar mais de ¼ do comprimento da 

vértebra adjacente. 
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Figura 43 – Vértebras caudais de alguns “rauissúquios”. (A) as seis vértebras caudais anteriores com a porção pélvica e a 

segunda vértebra sacral de Prestosuchus chiniquensis (BSPHG 1933 L 3b/3a) em vista lateral esquerda.. (B) conjunto 

articulado de vértebras caudais anteriores com osteodermos em vista lateral direita de Decuriasuchus, e (C) porção das 
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vértebras caudais médio-posteriores em vista lateral direita (MCN-PV10.105-a). (D) vértebras caudais de Polonosuchus 

silesiacus (ZPAL Ab III 563.) em vista lateral esquerda. (E) vértebras caudais anteriores de Batrachotomus (SMNS 

80337) em vista lateral esquerda. (F) quatro vértebras caudais ântero-mediais de Rauisuchus (BSPHG 1933L 78-81) em 

vista lateral esquerda, e (G) quatro vértebras caudais posteriores (BSPHG 1933L 107-110) em vista lateral esquerda. (H) 

vértebras caudais de Postosuchus alisonae Peyer et al., 2008  (UNC 15575) em vista lateral. (I) vértebras caudais ântero-

mediais de Ticinosuchus (PIZ T2817) e posteriores (J) em vista lateral esquerda. (K) vértebra caudal de Prestosuchus 

loricatus (BSPHG 1933L 16) em vista lateral direita. Abreviaturas: ac.ns, espinho neural acessório; chevr, chevrons; os, 

osteodermos; poz, pós-zigapófise; prz, pré-zigapófise. Escala de 40 mm (A-J) e de 20 mm (K).  

 

 

 

Figura 44 – Vértebras caudais de UFRGS-PV-0152-T. Vértebras caudais anteriores em vista lateral esquerda (A, B, C) e 

lateral direita (A1, B1, C1). Vértebras caudais médio-posteriores em vista lateral esquerda (D, E, F, G, H) e lateral direita 

(D1, E1, F1, G1, H1). Em D2 ilustração em detalhe das duas vértebras posteriores do conjunto D e D1. Abreviaturas: 

a.chevr, área de articulação com os chevrons; ac.ns, espinho neural acessório; chevr, chevrons; poz, pós-zigapófise; prz, 

pré-zigapófise. Escala única de 20 mm para (A-H1) e de 10 mm (D2). 
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ARCOS HEMAIS (“CHEVRONS”) 

 Cerca de nove fragmentos proximais de arcos hemais são presentes em UFRGS-PV-0152-T, 

sendo grande a variação de tamanho apresentada por estas estruturas no espécime em questão 

(FIGURA 45). De modo geral, os arcos hemais exibem um formato de “Y” em vista anterior (ou 

posterior) onde a porção proximal (ou dorsal) é bifurcada e ostenta em seu ápice superfícies 

articulares, unidas entre si (formando, portanto, um canal hemal), que servem para a articulação com 

a porção ventral do centro neural das vértebras caudais. Ventralmente a estas superfícies articulares 

observa-se uma abertura que serviria em vida para a passagem de vasos sanguíneos. Ventralmente a 

esta abertura o osso alonga-se em forma de uma haste e em seu ápice distal forma uma superfície 

óssea espatular comprimida látero-medialmente, à modelo do que se observa em outros 

“rauissúquios” como Rauisuchus e Batrachotomus. 

 

Figura 45- Arcos hemais de UFRGS-PV-0152-T em vista anterior (A) e posterior (B). Escala única de 10 mm. 
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OSTEODERMOS 

 Foram encontrados 50 osteodermos no espécime UFRGS-PV-0152-T. Muitos destes 

elementos encontram-se em conjuntos articulados (FIGURA 46) . Morfologicamente, estas estruturas 

não diferem das presentes em outros “rauissúquios”, sendo achatadas dorso-ventralmente, com a face 

ventral côncava, com uma crista medial em sua face dorsal que também exibe uma ornamentação 

radial. Além disso, é possível reconhecer em vista dorsal, nos osteodermos que não apresentam suas 

bordas danificadas, o formato de folha (“leaf-shaped” morphology sensu LAUTENSCHLAGER & 

DESOJO, 2011) desta estrutura com o ápice voltado anteriormente. Alguns destes osteodermos são tão 

longos quanto largos, contudo uma morfologia na qual o comprimento ântero-posterior é maior que a 

sua largura também é presente. Lautenschlager & Desojo (2011) comentam que seções de fileiras 

paramediais de osteodermos ocorrem associadas a vértebras cervicais e dorsais de vários 

“rauissúquios” (PEYER et al., 2008; GOWER & SCHOCH, 2009; TROTTEYN et al., 2011), enquanto uma 

fileira única podem ser observadas sobre as vértebras caudais (PEYER et al., 2008). Tendo em vista 

que ao longo da coluna vertebral de um mesmo indivíduo o padrão de organização dos osteodermos 

pode variar, possivelmente UFRGS-PV-0152-T preservou escudos dérmicos de diferentes porções do 

eixo axial, já que neste espécime estas estruturas ocorrem tanto de modo isolado - sem sinais de 

superfícies articulares com outros osteodermos - como em conjuntos agregados de fileiras 

paramediais. 
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Figura 46 – Osteodermos de UFRGS-PV-0152-T em vista dorsal. Na fileira superior e na coluna da direita estão 

representados os conjuntos articulados em fileiras paramediais, já o restante são elementos isolados. Escala única de 10 

mm. 
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Tabela 6. Relação dos ossos da cintura escapular (peitoral) e membro anterior do exemplar UFRGS-PV-0152-T e de 

alguns integrantes “rauissúquios”. Adaptado de Mastrantonio (2010). 

TAXONS s co ic cl u ul ra carpo manus 

UFRGS PV-0152-T  X X - - X X - - - 

Prestosuchus chiniquensis (CPEZ-

239b sensu Lacerda 2012) X* X* - - X X* - - - 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-

PV-0629-T sensu Mastrantonio 2010) X X X - X X* X* X* - 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS 

PV-0156-T sensu Barberena 1978; 

Azevedo 1995a, 1995b) - - - - - - - - - 

Prestosuchus chiniquensis 

Huene1938a; Huene 1942 X X X X X - - - - 

Hoplitosuchus raui Huene 1938a - - - - - - - - - 

Prestosuchus loricatus Huene 1938a - - - - - - - - - 

Batrachotomus kupferzellensis Gower 

1999 X X - X? X X X -  - 

Postosuchus kirkpatricki Chatterjee 

1985; Long & Murry 1995; 

Weinbaum, 2011 X X X* X? X X X X X 

Postosuchus alisonae Peyer et al., 

2008 X* X X X X X X X X 

Ticinosuchus ferox Krebs 1965; 

Lautenschlager & Desojo 2011. X X X X X X X - X 
Tikisuchus romeri Chatterjee 

&Majumdar 1987 - - - - - - - - - 

Arganasuchus dutuiti Jalil &Peyer 

2007 - - - - - - - - - 

Fasolasuchus tenax Bonaparte1981 - - - - - X X - - 

Rauisuchus tiradentes Huene 1938a; 

Lautenschlager 2008 X X - - - - - - - 

Stagonosuchus nyassicus Huene 1938b 

(Gebauer 2004) X X - - X - X* - - 

Polonosuchus silesiacus Sulej 2005 - - - - - - - - - 

Teratosaurus suevicus Galton1985 - - - - - - - - - 

Yarasuchus deccanensis Sen 2005 X X - - X X - - - 

Heptasuchus clarki Dawley et al., 

1979 - - - - - X - - - 

Saurosuchus galilei Alcober 2000; 

Nesbitt 2011 - - - - - - - - - 
Arizonasaurus babbitti  Nesbitt 2005 X X X* X* - - - - - 

Xilousuchus sapingensis Wu 1981 - - - X - - - - - 

Effigia okeeffeae Nesbitt & Norell 

2006 X X  X? X X X X X 

Decuriasuchus quartacolonia França 

2011 
- - - - X X X X  X 

Qianosuchus mixtus Li et al., 2006 X X X X - - - - - 

Legenda: x, presença; -, ausência; x*= incompleto; x?= dúvida na identificação.  
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CINTURA ESCAPULAR (PEITORAL) E MEMBRO ANTERIOR 

 Dentre os ossos que compõem a cintura escapular, UFRGS-PV-0152-T preserva o conjunto 

escápulo-coracóide esquerdo (desarticulados entre si), e a escápula direita, tendo estes elementos a 

maior parte de suas bordas danificadas. Em relação aos membros anteriores, este espécime possui 

ambos os úmeros (estando o esquerdo integralmente preservado e o esquerdo possuindo apenas a 

região proximal) e uma ulna esquerda completa. 

 

ESCÁPULA (s)  

As escápulas de UFRGS-PV-0152-T possuem um estado regular de fossilização, já que suas 

bordas apresentam muitas fraturas de modo que algumas de suas partes não foram preservadas com 

detalhe (FIGURA 50). Este osso tem um aspecto planar, sendo látero-medialmente achatado com sua 

face lateral convexa e a face medial côncava. É alongado dorso-ventralmente (com 255 mm de 

comprimento medido a partir da escápula esquerda) tendo a sua porção posterior mais robusta que a 

anterior. Assim como na maior parte dos “rauissúquios”, a região central das escápulas de UFRGS-

PV-0152-T é estreita, contendo sua maior expansão ântero-posterior na extremidade dorsal (com 

124,6 mm de comprimento medido a partir da escápula esquerda). Um padrão inverso é observado 

em Effigia, no qual a extremidade distal é acuminada.  

Na porção póstero-ventral das escápulas de UFRGS-PV-0152-T é possível observar em vista 

posterior uma expansão óssea látero-medial que constitui a faceta articular da fossa glenóide. Acima 

desta faceta, nota-se principalmente na escápula direita em vista lateral, a presença de uma saliência 

óssea semelhante (M.t) à de Rauisuchus (BSPHG AS 1933L-91). Esta saliência óssea é desenvolvida 

na forma de um tubérculo (= “roughly pitted” sensu GOWER & SCHOCH, 2009; ou “teardrop-shaped 

tuber” sensu NESBITT, 2011) em Batrachotomus e Prestosuchus chiniquensis (melhor observado na 

escápula esquerda do lectótipo BSPHG AS 1933L-12, e em UFRGS-PV-0629-T) sendo um local de 

fixação (origem) da cabeça escapular do M. tríceps/ M.t (GOWER, 2003; GOWER & SCHOCH, 2009). 

Todavia, Qiaosuchus, Arizonasaurus, Poposaurus, Effigia, Shuvosaurus e Postosuchus kirkpatricki 

não contêm uma saliência bem desenvolvida nesta região, tendo no máximo uma cicatriz ou uma leve 

convexidade óssea. 

Em vista lateral, apenas a escápula direita de UFRGS-PV-0152-T preservou a extremidade 

ântero-ventral, onde é há um processo acrômio (ap) semelhante ao preservado na escápula direita de 

Batrachotomus (SMNS-80271). Esta estrutura apresenta-se com um leve espessamento ósseo tendo 

aspecto chanfrado, e posicionado aproximadamente no mesmo nível e na margem oposta (anterior) 

do tubérculo para a fixação do M. triceps. 
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CORACÓIDE (co) 

 Apenas o coracóide esquerdo de UFRGS-PV-0152-T foi preservado de modo desarticulado e 

tendo a maior parte de suas bordas danificadas (FIGURA 50). Este osso assemelha-se ao de 

Prestosuchus chiniquensis e Batrachotomus, possuindo um formato suboval, com o maior diâmetro 

no eixo ântero-posterior (166 mm), e aspecto laminar, sendo a sua face medial côncava e a lateral 

convexa. Tendo em vista a não preservação da porção ântero-ventral da escápula esquerda, não 

podemos determinar se existe um entalhe na porção anterior da articulação entre a escápula e o 

coracóide de UFRGS-PV-0152-T. Nos “rauissúquios” que preservam esta região, como Prestosuchus 

chiniquensis, Procerosuchus, Lotosaurus, Qianosuchus e Postosuchus kirkpatricki, existe um entalhe 

(ent) na porção anterior da articulação escápulo-coracóide, que é bem desenvolvido em Postosuchus 

kirkpatricki (TTU-P 9002).  

 Já na região póstero-dorsal do coracóide de UFRGS-PV-0152-T, existe uma protuberância 

óssea que constitui a superfície ventral da fossa glenóide. Esta superfície articular contribui com a 

maior parte da fossa glenóide (gf), avançando posteriormente em relação a porção escapular desta 

fossa, como também observado em Batrachotomus Postosuchus, Procerosuchus,  Rauisuchus, 

Prestosuchus chiniquensis, Effigia, Shuvosaurus e Yarasuchus. Padrão este que difere do encontrado 

em Arizonasaurus e Qianosuchus, onde tanto a porção escapular como coracoidal da glenóide estão 

no mesmo nível.  

 De modo geral, ao se avaliar a maneira com que a escápula esquerda se articula com o 

coracóide de UFRGS-PV-0152-T, percebe-se que a fossa glenóide (gf) exibe uma orientação póstero-

lateral como a de Prestosuchus chiniquensis, Batrachotomus, “Mandasuchus” e Arizonasaurus, 

contrastando com a orientação posterior da glenóide em Rauisuchus, Procerosuchus, Postosuchus, 

Sillosuchus, Effigia e Shuvosaurus. Ventralmente à glenóide existe um sulco que atribui um aspecto 

de lábio à borda ventral da glenóide; este sulco que está também é presente em Batrachotomus, 

Postosuchus, Prestosuchus e Procerosuchus, possivelmente se refere a marca articular do coracóide 

com a interclavícula. 

 Na porção póstero-ventral do coracóide de UFRGS-PV-0152-T, o processo pós-glenóide é 

tênue e arredondado, assim como nos demais “rauissúquios” avaliados. Em torno da região central do 

coracóide, anterior e próximo à glenóide coracoidal, está o forame coracóide (cf) que serve para a 

passagem do nervo supracoracóideo. Ventralmente a este forame, UFRGS-PV-0152-T apresenta uma 

superfície óssea elevada que ocupa a posição da crista coracoidea (crst.co), que é orientada ântero-

posteriormente, tendo inicio na borda póstero-ventral do caracóide (ventral ao sulco que está abaixo 

da glenóide) e projeta-se ântero-dorsalmente até o nível abaixo do forame coracóide onde prossegue 

anteriormente até atingir a margem ântero-ventral do osso. Tal crista foi interpretada por Nesbitt 

(2011) como uma autapomorfia para o táxon Prestosuchus chiniquensis com base na preservação 



 96 

DESCRIÇÃO OSTEOLÓGICA E ANÁLISE FILOGENÉTICA DE UM NOVO MATERIAL DE RAUISUCHIA (ARCHOSAURIA, CRUROTARSI) DA FORMAÇÃO 

SANTA MARIA, TRIÁSSICO MÉDIO SUL-RIO-GRANDENSE, BRASIL. 

   Tiago Raugust  

 

 

desta característica no lectótipo BSPHG AS 1933L-12. Contudo, consideramos que o material 

UFRGS-PV-0629-T, interpretado por Mastrantonio (2010) como Prestosuchus chiniquensis, 

igualmente ostenta tal crista. Adicionalmente, em análise pessoal, tal crista também é percepitível em 

Procerosuchus celer (BSPHG AS 1933L-34) sendo pouco desenvolvida possivelmente pelo diminuto 

tamanho deste táxon. Outro táxon em que esta crista é considerada aqui como presente é 

Batrachotomus, e apesar de não ser tão conspícua como a do lectótipo (BSPHG AS 1933L-12) de 

Prestosuchus chiniquensis, em Batrachotomus esta estrutura é tão ressaltada quanto a de ULBRA 

PVT 281 (possivelmente um Prestosuchus) que está sob preparação do paleontólogo Sérgio Furtado 

Cabreira. 
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Figura 47 – Elementos das cinturas escapulares de alguns “rauissúquios”. Conjunto escapulo-coracóide esquerdo com 

interclavícula de Postosuchus alisonae Peyer et al. (2008) em vista lateral (A) e medial (B). Conjunto escapulo-coracóide 

direito de Prestosuchus chiniquensis (espécime UFRGS-PV-0629-T sensu MASTRANTONIO, 2010) em vista lateral (C). 

Conjunto escapulo-coracóide esquerdo de “Mandasuchus” em vista lateral (D). Porção ventral da escápula articulado com 

o coracoide esquerdo de Procerosuchus celer (BSPHG AS 1933L-34) em vista lateral (E) e medial (F). Escápula e 

coracoide esquerdos de Batrachotomus (SMNS 80271) em vista medial (G) e lateral (H), e detalhe do coracoide esquerdo 

(SMNS 80271) (I) e direito (SMNS 80271) (J) em vista lateral. Abreviaturas: ap, processo acrômio; cf, forame 
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coracóide; co, coracóide; crst.co, crista coracoidea; ent, entalhe entre a escápula e o coracóide; gf, fossa glenóide; ic, 

interclavícula; M.t, superfície para origem do músculo tríceps; s, escápula. Escala única de 50 mm. 

 

 
Figura 48 – Elementos das cinturas escapulares de alguns “rauissúquios”. Conjunto escapulo-coracóide direito de 

ULBRA PVT 281 (um “Rauisuchia” indet.) em vista lateral. Conjunto escapulo-coracóide direito de Rauisuchus (BSPHG 
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AS 1933L-91) em vista lateral (B), medial (C) e posterior (D). Escápula direita de Decuriasuchus em vista lateral (E) e 

medial (F). Conjunto escapulo-coracóide esquerdo de Postosuchus kirkpatricki (TTU-P 9002 sensu WEINBAUM 2011) em 

vista lateral (G). Escápula direita de Effigia (AMNH FR 30587 sensu NESBITT, 2007) em vista lateral com a ilustração da 

foto (H). Conjunto escapulo-coracóide direito de Ticinosuchus (PIZ T2817) em vista medial (I). Para as abreviaturas 

vide FIGURA 47. Escala de 20 mm para A-G e I, e de 10 mm para H. 

 

 
Figura 49 – Cintura escapular do lectótipo (BSPHG AS 1933L-12) de Prestosuchus chiniquensis em vista anterior (A), 

ântero-lateral (B), posterior (C) e lateral (D). Para as abreviaturas vide FIGURA 47. Escala de 50 mm para toda esta 

estampa. 
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Figura 50 – Cintura escapular de UFRGS-PV-0152-T. Escápula direita em vista lateral (A) e medial (B). Escápula 

esquerda em vista lateral (C) e medial (D). Coracóide esquerdo em vista lateral (E) e medial (F). Detalhe da articulação 

escápulocoracóide esquerda em vista posterior (G). Abreviaturas: ap, processo acrômio; cf, forame coracóide; co, 

coracóide; crst.co, crista coracoidea; gf, fossa glenóide; M.t, superfície para origem do músculo tríceps; s, escápula. 

Escala de 10 mm (G) e de 20 mm (A-F). 
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ÚMERO (u) 

 Em UFRGS-PV-0152-T foram preservados ambos os úmeros, de modo desarticulado ao resto 

do esqueleto (FIGURA 53). O úmero esquerdo está integralmente preservado (apesar de apresentar 

sua porção distal fraturada e deslocada ventralmente da posição anatômica), sendo que do úmero 

direito, apenas a porção proximal foi encontrada. 

 O padrão morfológico do úmero de UFRGS-PV-0152-T assemelha-se ao de alguns 

“rauissúquios”, que é constituído basicamente por duas superfícies (uma dorsal/proximal e outra 

ventral/distal) alongadas médio-lateralmente e achatadas ântero-posteriormente. Estas duas 

superfícies estão interligadas em seu eixo por uma porção óssea alongada verticalmente em forma 

haste (que é aproximadamente oval em secção proximal). Em relação às proporções apresentadas 

pelas superfícies ósseas do úmero esquerdo de UFRGS-PV-0152-T, este possui um comprimento 

total (=dorso-ventral) de 236 mm, tendo, portanto, uma medida de 67% do comprimento total do seu 

fêmur (que mede 352 mm). Uma relação onde o comprimento do úmero é igual ou superior a 60% do 

fêmur também está estabelecida em Ticinosuchus, Batrachotomus, Decuriasuchus, Prestosuchus 

chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T) e possivelmente em Postosuchus kirkpatricki, no qual esta razão é 

menor do que 67% (ou menor do que 2/3 o comprimento femoral). Já em relação à escapula, o úmero 

de UFRGS-PV-0152-T também é menor, ao contrário de Ticinosuchus que possui o comprimento do 

úmero um pouco maior que o da escápula. 

Em relação às proporções avaliadas entre diferentes regiões do próprio úmero, UFRGS-PV-

0152-T tem o comprimento médio-lateral da extremidade proximal deste osso (que é de 89,2 mm) 

maior do que duas vezes a largura da sua haste (32 mm), relação esta que confere com o apresentado 

por Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T), Batrachotomus, Qianosuchus, Ticinosuchus, 

Postosuchus kirkpatricki, “Mandasuchus”, Procerosuchus e Xilousuchus, diferindo da relação 

exibida por Sillosuchus, Effigia e Shuvosaurus, nos quais a extremidade proximal é pouco 

desenvolvida, sendo menor do que duas vezes a largura da sua haste. Já o comprimento médio-lateral 

da extremidade distal do úmero (que é de 76 mm) tem mais do que 1,5 vezes a largura do eixo (32 

mm), sendo este padrão similar ao de Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T), 

Batrachotomus, “Mandasuchus”, Procerosuchus e Stagonosuchus, que por sua vez difere da 

proporção de Postosuchus e Effigia, nos quais a extremidade distal é mais expandida em relação a 

haste do úmero (FRANÇA, 2011). Outra relação que se estabelece (LANGER & BENTON, 2006) é a de 

que o comprimento médio-lateral da extremidade distal do úmero possui menos do que 30% do 

comprimento total do osso (= altura de 236 mm), sendo esta proporção verificada nos demais 

“rauissúquios” que preservam esta região - e.g. Ticinosuchus, “Mandasuchus”, Procerosuchus, 
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Qianosuchus, Poposaurus gracilis Yale
2
, Lotosaurus, Effigia, Shuvosaurus, Prestosuchus 

chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T), Batrachotomus e Postosuchus - contrastando com um valor 

maior do que 30% para esta mesma razão em dinossaurios sauropodomorfos (Efraasia, Saturnalia e 

Plateosaurus engelhardti) e no arcossauriforme não-arcossauriano Erythrosuchus. 

A superfície proximal do úmero de UFRGS-PV-0152-T é côncava em sua face anterior, tendo 

uma maior expansão látero-medial do que a porção distal, sendo também mais achatada ântero-

posteriormente. Na face anterior da superfície proximal do úmero, perto da borda lateral, existe uma 

área bem desenvolvida, elevada e acuminada (ou projetada anteriormente) que constitui a crista 

deltopeitoral (dpc). Já na face posterior da região proximal do úmero, existe próximo a sua face 

lateral, mas acima do nível da crista deltopeitoral, uma região rugosa que caracteriza a superfície para 

origem do músculo tríceps (M.t). Já a borda medial da porção proximal do úmero, quando observada 

em vista anterior ou posterior, diverge do seu eixo medialmente, dando ao osso, de modo geral, o 

aspecto de que o perfil da borda medial é mais côncavo do que o lateral. Em seu ápice, esta região 

medial é constituída pelo tuberosidade medial (mt), que assim como em Prestosuchus (UFRGS-PV-

0629-T) é separada da cabeça umeral por um entalhe que é melhor observado em vista posterior. A 

cabeça umeral, por sua vez, é restrita à superfície proximal do úmero em UFRGS-PV-0152-T, sendo 

este padrão semelhante ao verificado na maioria dos “rauissúquios”, exceto em Postosuchus 

kirkpatricki (TTU-P90 02) e P. alisonae (UNC 15575), nos quais esta estrutura é projetada 

posteriormente, tendo o formato de um gancho (“hooked” sensu NESBITT, 2011). 

Apenas a porção distal do úmero esquerdo de UFRGS-PV-0152-T foi preservada, e ela é 

construída por dois côndilos, o entepicôndilo (ent) ou côndilo ulnar (medial), e o ectepicôndilo (ect) 

ou côndilo radial (lateral). Em Batrachotomus e Prestosuchus (UFRGS-PV-0629-T) o entepicôndilo 

é mais desenvolvido que o ectepicôndilo, ao contrário do descrito para Postosuchus kirkpatricki 

(sensu WEINBAUM, 2013), o qual ostenta um côndilo radial maior. Todavia, a visualização desta 

relação em UFRGS-PV-0152-T esta prejudicada, já que a região distal do úmero como um todo está 

com muitas fraturas. De qualquer forma, além da presença de ambos os côndilos, é possível discernir 

um sulco troclear que separa ambos os côndilos, bem como um flange ectepicôndilar (processo 

supinatório/sup.proc), melhor observada em vista lateral, que encobre dorsalmente um entalhe que 

serve para a passagem do nervo radial e vasos associados. Tanto este flange como o entalhe 

ectepicôndilar estão presentes na maioria dos “rauissúquios”, exceto em Effigia e Shuvosaurus. 

                                                 

2
   O exemplar referido como Poposaurus gracilis Yale, reporta-se ao material depositado em Yale Peabody 

Museum (EUA) e catalogado como YPM VP 057100, mas que foi coletado na base da Formação Chinle (Membro 

Monitor Butte – Neotriássico, Utah – EUA. O mesmo foi descrito por Gauthier et al., 2011. 
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Figura 51 – Umeros de alguns arcossaurios Umero esquerdo de Smok wawelski ZPAL V.33 em vista posterio (A) e 

anterior (B). Umero esquerdo de Procerosuchus celer (BSPHG AS 1933L 135) em vista anterior (C). Umero direito de 

Batrachotomus (SMNS 80275) em vista anterior (D) ântero-lateral (E) e posterior (F). Umeros direito (G-H) e esquerdo 

(I) em vista anterior de “Mandasuchus”. Abreviaturas: dpc, crista deltopeitoral; ect, ectepicôndilo; ent, entepicôndilo;  

mt, tuberosidade medial; M.t, superfície para origem do músculo tríceps; sup.proc, processo supinatório Escala de 50 

mm para toda esta estampa. 
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Figura 52 – Umeros de alguns “rauissúquios”. Umero direito de um Rauisuchia indet. (UFRGS-PV-0846-T) em vista 

anterior (A). Umero direito de Prestosuchus chiniquensis (sensu MASTRANTONIO 2010 UFRGS-PV-0629-T) em vista 

anterior. Umero direito de Prestosuchus chiniquensis (sensu LACERDA 2011, CPEZ-239b) em vista anterior (C). Porção 

proximal (BSPHG AS 1933 L 34 ) e medial (BSPHG AS 1933 L 35 ) do úmero direito de Prestosuchus chiniquensis em 
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vista anterior (D), e vista anterior da porção proximal do úmero esquerdo (BSPHG AS 1933 L 35) (E). Umero esquerdo 

(F) e direito (G) de Decuriasuchus em vista anterior. Abreviaturas: dpc, crista deltopeitoral; ect, ectepicôndilo; ent, 

entepicôndilo;  mt, tuberosidade medial; sup.proc, processo supinatório Escala de 50 mm para toda esta estampa. 

 

 

 

 

Figura 53 – Umeros de UFRGS-PV-0152-T. Região proximal do úmero direito em vista anterior (A) e posterior (B). 

Umero esquerdo em vista anterior (C), ântero-lateral (D) e posterior (E). Abreviaturas: dpc, crista deltopeitoral; ect, 

ectepicôndilo; ent, entepicôndilo;  mt, tuberosidade medial; M.t, superfície para origem do músculo tríceps; sup.proc, 

processo supinatório Escala de 20 mm para toda esta estampa. 
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ULNA (ul) 

 Em UFRGS-PV-0152-T apenas a ulna esquerda está preservada, contudo apresentando um 

tênue grau de achatamento látero-medial (FIGURA 55). Este osso está com sua face medial 

fragmentada, sendo que a face lateral do seu eixo ostenta uma projeção nodular elevada que 

possivelmente foi resultado de um agregado de partículas ósseas e sedimento circundante.  

 A porção proximal possui um formato subtriangular em secção transversal com o ângulo mais 

agudo direcionado anteriormente. O processo olecrano (ol) de UFRGS-PV-0152-T é pouco 

desenvolvido e constitui-se de uma projeção óssea acuminada dorsalmente, semelhante ao verificado 

em Batrachotomus, Ticinosuchus e Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T), contrastando 

com o processo bem desenvolvido de Postosuchus alisonae Peyer et al.(2008), Fasolasuchus tenax 

Bonaparte (1981), Smok  wawelski (obs. pess.) e Postosuchus kirkpatricki Weinbaum (2002). 

Contudo, esta diferença no grau de desenvolvimento do processo olécrano, segundo Mastrantonio 

(2010), pode ser resultado da diferença no grau de ossificação nestes espécimes. A região ântero-

ventral ao processo olecrano é projetada anteriormente e constitui com o citado processo, em vista 

lateral ou medial, uma superfície côncava que serve para articulação com o sulco troclear do úmero. 

Já a face posterior do processo olecrano é convexa em perfil, tendo uma superfície rugosa (M.tr) 

onde ocorre a fixação do M. triceps. Devido ao mal estado preservacional, não se pôde determinar a 

presença de um “tubérculo lateral” (lat.tub) na face lateral da extremidade proximal da ulna, como 

verificado em Postosuchus alisonae, Postosuchus kirkpatricki, Fasolasuchus, Smok, Batrachotomus, 

Ticinosuchus e Prestosuchus (UFRGS-PV-0629-T). 

 Na face medial da ulna de UFRGS-PV-0152-T, existe um sulco vertical que parte da porção 

ventral do processo olecrano e se desvanece no terço proximal do osso, sendo que na porção medial 

do eixo do osso este sulco reaparece. Este sulco possivelmente indica a articulação com o radio e é 

verificado também em Postosuchus alisonae, Smok, Batrachotomus e Ticinosuchus. O comprimento 

total da ulna de UFRGS-PV-0152-T é de 255 mm sendo, portanto, maior que o comprimento total do 

úmero, proporção essa que até o momento só é verificada em Ticinosuchus, já que em 

Batrachotomus, Effigia e Postosuchus kirkpatricki ambos os ossos possuem tamanhos equivalentes, 

mas em Postosuchus alisonae a ulna perfaz 92% do tamanho do úmero. 
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Figura 54 – Ulna direita de Smok em vista lateral (A), medial (B) e anterior (C). Ulna esquerda de Postosuchus alisonae 

Peyer et al. (2008) em vista medial (D) e lateral (E). Ulna direita de Batrachotomus (SMNS 80275) em vista lateral (F), 

medial (G) e anterior (H). Ulna e radio esquerdos de Postosuchus kirkpatricki (sensu Weinbaum 2002) em vista póstero-

lateral. Abreviaturas: lat.tub, tubérculo lateral; M.tr. área de fixação do M. triceps; ol, processo olecrano; ra, radio; ul, 

ulna.Escala única de 50 mm. 
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Figura 55- Ulna esquerda de UFRGS-PV-0152-T em vista medial (A), lateral (B), e detalhe da porção proximal em vista 

anterior (C) e dorsal (D). Abreviaturas: M.tr. área de fixação do M. triceps; ol, processo olecrano. Escala única de 20 

mm. 
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Tabela 7. Relação dos ossos da cintura pélvica e membro posterior do exemplar UFRGS-PV-0152-T e de alguns 

integrantes “rauissúquios”. Adaptado de Mastrantonio (2010). 

 

TAXONS Il isq Pub Fêm Tib Fib Tar  dig 

UFRGS PV-0152-T  X X X X X X X X 

Prestosuchus chiniquensis (CPEZ-239b sensu 

Lacerda 2012) X* X* - X X - - X* 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-

T sensu Mastrantonio 2010) X X X X X X - X* 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS PV-0156-

T sensu Barberena 1978; Azevedo 1995a, 

1995b) - - - - - - - - 

Prestosuchus chiniquensis Huene1938a; Huene 

1942 X X X X X X X X 

Hoplitosuchus raui Huene 1938a X X - X X - X* - 

Prestosuchus loricatus Huene 1938a - X - - - - X* X* 

Batrachotomus kupferzellensis Gower 1999 X X X X X X X* X* 

Postosuchus kirkpatricki Chatterjee 1985; 

Long & Murry 1995; Weinbaum, 2011 X X X X X X X X 

Postosuchus alisonae Peyer et al., 2008 - - X* - X X X X 

Ticinosuchus ferox Krebs 1965; Lautenschlager 

& Desojo 2011. X X X X X X X X 
Tikisuchus romeri Chatterjee &Majumdar 1987 

- - X - - - X* - 

Arganasuchus dutuiti Jalil &Peyer 2007 - - X* X X* X - - 

Fasolasuchus tenax Bonaparte1981 - X* X* X - X X - 

Rauisuchus tiradentes Huene 1938a; 

Lautenschlager 2008 X - X - X X X* X* 

Stagonosuchus nyassicus Huene 1938b 

(Gebauer 2004) X X X - X - - - 

Polonosuchus silesiacus Sulej 2005         

Teratosaurus suevicus Galton1985 X - - - - - - - 

Yarasuchus deccanensis Sen 2005 X - X X X - - - 

Procerosuchus celer  Huene1938a - - - X* X X - X* 

Saurosuchus galilei Alcober 2000; Nesbitt 

2011 X X X* X* X X X X 
Arizonasaurus babbitti  Nesbitt 2005 X X X X* - - - - 

Xilousuchus sapingensis Wu 1981 - - - - - - - - 

Effigia okeeffeae Nesbitt & Norell 2006 X X X X X X X X 

Decuriasuchus quartacolonia França 2011 X X X X X X X X 

Qianosuchus mixtus Li et al., 2006 X X X X X X X X 

Legenda: x, presença; -, ausência; x*= incompleto; x?= dúvida na identificação.  
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 CINTURA PÉLVICA E MEMBROS POSTERIORES 

 A cintura pélvica de UFRGS-PV-0152-T é uma das estruturas melhores preservadas neste 

espécime (FIGUA 60). O ílio compõe a porção dorsal desta cintura e nele devem se articular em sua 

face medial as costelas das vértebras sacrais, já na sua face lateral existe também uma superfície que 

serve para articulação com a região proximal do fêmur, denominada acetábulo. No limite ântero-

ventral do acetábulo o ílio de UFRGS-PV-0152-T encontra-se em articulação a porção dorsal (ou 

proximal) do púbis, enquanto que o limite póstero-ventral do acetábulo está articulado à porção 

proximal do ísquio. Juntos com seus antímero articulados medialmente entre si, o ílio, ísquio e púbis 

compõem a estrutura pélvica de UFRGS-PV-0152-T. Adicionalmente temos os membros posteriores, 

todos desarticulados, como o par femoral (do qual o fêmur esquerdo apresenta a porção proximal 

reconstituída), a tíbia esquerda, ambas as fíbulas (sendo ausente a porção proximal da fíbula direita), 

um possível astrágalo esquerdo, um calcâneo esquerdo, além de 9 falanges (dentre as quais, encontra-

se uma ungueal). 

 

ÍLIO (Il) 

O ílio de UFRGS-PV-0152-T (Fig. 60) assemelha-se ao de Prestosuchus chiniquensis 

(UFRGS-PV-0629-T) sendo construído dorsalmente por uma lâmina ilíaca (que ostenta dois 

processos: um anterior/pré-acetabular e outro posterior que é mais desenvolvido), no qual a face 

medial desta lâmina ilíaca serve para articulação com as costelas sacrais. Outra região anatômica que 

compõe o ílio está situada ventralmente e configura-se como uma área circular para articulação com a 

porção proximal do fêmur. Esta escavação constrói junto com seu limite articular póstero-ventral 

com o ísquio e ântero-ventral com o púbis, o acetábulo (ac) que tem cerca de 95,5 mm de largura no 

lado direito e 101,6 mm no esquerdo. 

 O ílio de UFRGS-PV-0152-T resguarda a mesma proporção da maioria dos “rauissúquios” 

nos quais a medida dorso-ventral (altura) do acetábulo e da lâmina ilíaca são semelhantes, padrão 

este que contrasta com o dos táxons Lotosaurus, Shuvosaurus, Effigia, Smok e possivelmente de 

Sillosuchus, nos quais a lâmina ilíaca é mais alta que a medida entre o limite dorsal do acetábulo e a 

articulação púbico-isquiática. 

 Por sua vez, a lâmina ilíaca de UFRGS-PV-0152-T exibe um comprimento ântero-posterior 

de 228 mm (medida do ílio esquerdo), tendo aproximadamente 4,5 vezes a sua altura (medida da 

porção dorsal do acetábulo até o limite dorsal da referida lâmina= 50,7 mm), sendo este padrão 

similarmente verificado em Batrachotomus, Arizonasaurus, Bromsgroveia, Prestosuchus 

chiniquensis, Qianosuchus, Rauisuchus, Saurosuchus, Sillosuchus, Poposaurus, Postosuchus, 

Teratosaurus, “Mandasuchus”, Stagonosuchus e Yarasuchus. Contudo, uma lâmina menos alongada 

posteriormente esta presente em Smok, Lotosaurus, Shuvosaurus e Decuriasuchus. 
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 A margem dorsal da lâmina do ílio assemelha-se a de Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-

PV-0629-T), Postosuchus alisonae, Postosuchus kirkpatricki, Decuriasuchus e Rauisuchus, sendo 

ligeiramente côncava ao ser observada em perfil lateral. Existem ainda formas “rauissuquianas” onde 

este perfil é retilíneo, como em Batrachotomus, Stagonosuchus, Arizonasaurus e “Mandasuchus”, ou 

podendo também ser escavado “em formato de sela” (=saddle-shaped sensu BRUSATTE et al., 2010) 

como no caso de Bromsgroveia, Teratosaurus, e possivelmente em Effigia e Poposaurus. De modo 

geral, esta margem da lâmina ilíaca exibe em vista lateral uma rugosidade em toda a sua extensão 

ântero-posterior com formato em “~”. Esta margem se presta ao longo de sua porção média (sobre o 

acetábulo) e posterior (ao longo da face lateral do processo pós-acetabular) à fixação (origem) do 

ILTB (M. iliotibialis) que se insere na crista cnemial. Sendo que sob a porção medial desta 

rugosidade (dorsal ao acetábulo) seria a área de origem de ILFM (M. iliofemoralis) que se projeta 

sobre a porção proximal do fêmur. Posteriormente a área de origem do ILFM, que é posterior ao 

acetábulo, esta rugosidade possivelmente serviria para a fixação (origem) de outros três músculos na 

seguinte ordem ântero-posterior, o ILFB (M. iliofibularis), CRFL-lat (porção lateral do M 

cruroflexorius) e o TBFL-drs (ramo dorsal do M. tibioflexorius). 

 O processo pré-acetabular (pr.ac.p) da lâmina ilíaca - que está ausente em alguns 

arcossauriformes não-arcossaurios como Vanclevea e Proterosuchus - é curto em UFRGS-PV-0152-

T a modelo do observado na maioria dos “rauissúquios”, onde não ultrapassa o limite anterior do 

processo púbico. Todavia, um processo pré-acetabular desenvolvido além do limite anterior do 

processo púbico (pp) está presente em Effigia, Shuvosaurus, Poposaurus gracilis (WEINBAUM & 

HUNGERBÜHLER, 2007) e Smok, sendo que nos dois primeiros táxons o processo posterior é mais 

alongado ântero-posteriormente que o pré-acetabular, e nos dois últimos táxons a proporção destes 

elementos é equivalente. O formato do processo pré-acetabular de UFRGS-PV-0152-T é robusto, 

assemelhando-se ao da maioria dos “rauissúquios”, exceto pela morfologia exibida por 

Bromsgroveia, Teratosaurus, Smok, Arizonasaurus e Poposaurus gracilis (WEINBAUM & 

HUNGERBÜHLER, 2007), nos quais este processo em sua Spina cranialis (=ápice anterior do processo 

pré-acetabular, sp.cr) é afilado em forma de dedo (“finger-like” sensu BRUSATTE et al., 2010). 

 Existe ainda na lâmina ilíaca de UFRGS-PV-0152-T uma crista supra-acetabular (sa.crst) que 

é tênue e orientada subverticalmente subdividindo o processo pré e pós-acetabular (po.ac.p). Apesar 

da sutil inclinação ântero-dorsal desta crista, ela não chega a participar do processo pré-acetabular 

como ocorre em Bromsgroveia e Poposaurus.   

 A crista acetabular (ac.crst) de UFRGS-PV-0152-T é uma estrutura que delimita dorsalmente 

o acetábulo, estando projetada lateralmente, padrão este que contrasta com uma projeção mais ventral 

desta crista em Postosuchus, Poposaurus, Sillosuchus, Effigia, Shuvosaurus e Smok. Em vista lateral 

a dita crista ostenta um formato semicircular no qual a concavidade posiciona-se ventralmente ao 
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arco. Esta morfologia destoa do contorno sinuoso da dita crista em Postosuchus, Poposaurus e Smok. 

Esta crista, segundo Weinbaum (2013) poderia ter a função de fixação do M. iliofemuralis de modo a 

reforçar o ponto de força onde fêmur gira dentro do acetábulo. 

 Na face medial da lâmina ilíaca, apesar de apresentar esta superfície deteriorada é possível 

visualizar uma cicatriz alongada dorso-lateralmente que condiz com o formato da superfície articular 

da costela da segunda vértebra sacral de UFRGS-PV-0152-T. Esta cicatriz estende-se a partir do 

nível mais dorsal da crista acetabular por quase toda a margem ventral do processo pós-acetabular. 

 A margem ventral do processo pós-acetabular de UFRGS-PV-0152-T não contém ao longo de 

sua superfície ântero-posterior uma escavação profunda (fossa brevis/ bf) como a de Batrachotomus, 

Poposaurus, Bromsgroveia, Teratosaurus, “Mandasuchus” e Effigia. Nesta região possivelmente se 

origina o músculo CDFM-pvl (M. caudofemoralis pelvicus), o qual deve se inserir na face póstero-

lateral da porção proximal do fêmur (sobre parte da superfície dorsal do quarto trocânter) tendo a 

função auxiliar de retração femoral.  

 Em relação ao acetábulo de UFRGS-PV-0152-T, comparativamente se assemelha ao da 

maioria dos “rauissúquios” por possuir sua margem ventral - que se articula anteriormente com o 

púbis e posteriormente com o ísquio - convexa, indicando um acetábulo aberto, contrastando com 

uma margem ventral côncava (acetábulo fechado) destra estrutura em Poposaurus, Smok, 

Bromsgroveia, Qianosuchus, Arizonasaurus, Lotosaurus, Sillosuchus Effigia, Shuvosaurus e 

Teratosaurus. 

 

ÍSQUIO (isq) 

 O ísquio de UFRGS-PV-0152-T (Fig. 60) é um osso em forma de haste (=“rod-like” sensu 

WEINBAUM, 2013) que parte da região de articulação com o acetábulo e projeta-se póstero-

ventralmente ao nível do ápice posterior do processo pós-acetabular da lâmina ilíaca, tendo um 

comprimento equivalente ao púbis (FIGURA 60). Este osso não demonstra um achatamento látero-

medial tão evidente em seu eixo quanto o de Batrachotomus, Saurosuchus, Decuriasuchus e Smok.  

O comprimento total do ísquio de UFRGS-PV-0152-T é de 243 mm, sendo maior do que o 

comprimento ântero-posterior da lâmina ilíaca (que é de 228 mm), proporção esta que é 

compartilhada por Batrachotomus, Arizonasaurus, Qianosuchus, Bromsgroveia, Prestosuchus 

chiniquensis (BSPHG AS 1933L-22 e UFRGS-PV-0629-T) e Ticinosuchus. 

O ísquio articula-se com seu antímero medialmente apenas na sua porção distal, uma vez que 

existe um sulco longitudinal entre estes ossos que se estende da porção proximal até próximo da 

porção distal do seu eixo. Diversos “rauissúquios” resguardam morfologia semelhante no qual o 

contato do par ílio não ocorre na porção proximal como em Batrachotomus, Arizonasaurus, 

Poposaurus, Fasolasuchus, Saurosuchus e Prestosuchus (chiniquensis e loricatus), sendo que nestes 
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táxons a articulação entre os ísquios é mais extensiva do que em UFRGS-PV-0152-T. Por outro lado, 

um padrão no qual a área sinfiseal do par ísquio é contínua em toda a sua extensão, inclusive na 

margem dorsal, é presente em Lotosaurus, Sillosuchus, Effigia e Shuvosaurus. Apesar de Nesbitt 

(2011) considerar este caráter em Ticinosuchus como tendo um sulco longitudinal na porção 

proximal entre o par ílio, em nossa avaliação não é possível determinar se este entalhe é presente, já 

que a visualização de tal característica só é possível em vista posterior (ou dorsal), e a preservação do 

conjunto articulado do ílio neste táxon só é observada em norma anterior. Além disso, em vista 

posterior, também é possível perceber em UFRGS-PV-0152-T a presença de uma crista (crst.po.isq) 

que parte da porção proximal e acompanha lateralmente a sínfise até seu eixo onde desaparece. Tal 

crista é presente em Prestosuchus chiniquensis (BSPHG AS 1933L-22 e UFRGS-PV-0629-T). 

 A margem anterior (ou ventral) do ísquio de UFRGS-PV-0152-T, em sua porção proximal, 

apresenta uma lâmina óssea que gera uma superfície articular contínua com o púbis. Dentre os 

“rauissúquios”, segundo Nesbitt (2011) apenas Shuvosaurus, Sillosuchus, Arizonasaurus, Effigia e 

Poposaurus gracilis Yale não apresentam um contato ísquio-púbis. Esta lâmina óssea da porção 

ântero proximal do ísquio é convexa em perfil, e no nível do eixo contém um entalhe onde tal crista 

reduz abruptamente (= com menor projeção anterior) e começa a desvanecer até o terço distal do osso 

onde desaparece. Este entalhe (n.isq) também é presente em Prestosuchus chiniquensis (BSPHG AS 

1933L-22 e UFRGS-PV-0629-T), Stagonosuchus (GPIT/RE/3832) e Postosuchus kirkpatricki (TTU-

P 9000; contra NESBITT, 2011). Na maioria dos outros táxons como Batrachotomus, Prestosuchus 

loricatus, Smok, Qianosuchus, Arizonasaurus, Poposaurus, Lotosaurus, Sillosuchus, Effigia, 

Shuvosaurus, Saurosuchus e Fasolasuchus, a mudança de uma lâmina óssea mais desenvolvida na 

porção proximal do que na distal é sutil. A visualização deste caráter em Ticinosuchus é 

indeterminada, pois esta lâmina óssea consta-se fraturada, discordando com a codificação de Nesbitt 

(2011) que considerou a presença para este táxon de uma margem anterior do ísquio contínua. 

 Já a porção distal de ambos os ísquios de UFRGS-PV-0152-T exibe uma sínfise articular que 

se estende até a sua extremidade distal, sendo esta característica igualmente verificada nos demais 

“rauissúquios”.  Além disso, existe em UFRGS-PV-0152-T, nesta mesma extremidade distal uma 

expansão evidente que caracteriza um pé-isquiático (= “ischial boot” sensu NESBITT, 2011), assim 

como o de Prestosuchus chiniquensis (BSPHG AS 1933L-22 e UFRGS-PV-0629-T), Saurosuchus, 

Batrachotomus, Poposaurus, Arizonasaurus, Qianosuchus, “Mandasuchus” e Postosuchus 

kirkpatricki, contrastando com uma extremidade distal do ísquio não expandida em Lotosaurus, 

Effigia, Shuvosaurus. Cumpre ressaltar que consideramos este “pé-púbico” como pouco 

desenvolvido em Ticinosuchus e Prestosuchus loricatus. 
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 PÚBIS (Pub)  

 O púbis de UFRGS-PV-0152-T é um osso delgado e alongado que se projeta ântero-

ventralmente a partir da sua superfície proximal onde compõe parte do acetábulo (FIGURA 60). No 

entanto esta projeção ântero ventral do púbis é curvilínea, sendo que este osso possui uma sutil 

concavidade posterior em perfil. O eixo do púbis consiste de duas porções, uma superfície laminar 

(pub.apr) (=pubic apron) que é medial e outra lateral que é mais espessa e circular em seção 

transversal. Este eixo termina distalmente em uma expansão distal denominada pé-púbico (pb) (= 

“pubic boot” sensu GOWER & SCHOCH, 2009).  

 Proporcionalmente, o púbis de UFRGS-PV-0152-T - que tem um comprimento total de 255 

mm – apresenta um comprimento maior do que 70% do comprimento total do fêmur (que é de 352 

mm). Além disso, o comprimento total do púbis é maior do que o comprimento do ísquio. Estas duas 

relações de tamanho contrastam com as de Qianosuchus e Ticinosuchus, nos quais o comprimento 

total do púbis não alcança 70% do comprimento do fêmur, e o púbis e ísquio resguardam proporções 

similares.   

 Na porção proximal o púbis exibe uma superfície óssea projetada medialmente de modo a 

contatar o seu antímero medialmente. O contato do púbis com o ílio (que ocorre em sua margem 

ântero-ventral) é amplo, enquanto apenas uma pequena superfície medial a esta articulação contata 

com a extremidade ântero-dorsal do ísquio. Na projeção medial desta porção, é possível visualizar 

um pequeno forame obturador (obfo) como na maioria dos “rauissúquios”, contrastando com a 

morfologia de Fasolasuchus que de acordo com Nesbitt (2011) deve ser mais desenvolvido.  Ainda 

na porção proximal, logo anteriormente a articulação com o acetábulo, a superfície dorso-lateral do 

púbis é áspera como a de Batrachotomus e Prestosuchus (UFRGS-PV-0629-T), e deveria servir para 

a fixação (origem) do AMBN (M. ambiens/ M.a). 

 O púbis articula-se medialmente com seu antímero por meio de uma lâmina óssea medial (= 

“pubic apron” sensu NESBITT, 2011) que possui espessura similar ao longo de toda a sua extensão. 

Todavia, alguns “rauissúquios” como Qianosuchus, Arizonasaurus, Poposaurus gracilis Yale, Effigia 

e Shuvosaurus, onde tal lâmina óssea é mais espessa na região proximal. Além disso, em relação a 

porção mais espessa e lateral do eixo púbico, não foi possível observar em UFRGS-PV-0152-T a 

presença de uma crista ao longo de seu comprimento, como ocorre na face lateral do púbis de Effigia 

e Shuvosaurus. 

 A porção distal do púbis de UFRGS-PV-0152-T demonstra uma expansão em forma de um 

pé-púbico (pb) (= “pubic boot”) que não ocorre em Ticinosuchus (LAUTENSCHLAGER &  DESOJO, 

2011). Este pé púbico em UFRGS-PV-0152-T não ultrapassa 33% do comprimento do eixo púbico, 

contrastando com o padrão preservado em Effigia e Shuvosaurus, onde tal pé púbico é muito 
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desenvolvido, com uma projeção posterior, fazendo com que tal proporção desta estrutura em relação 

ao eixo do osso seja superior aos 33%. 

 
Figura 56 – Elementos da cintura pélvica de Batrachotomus. Em (A) vista lateral esquerda do ílio (SMNS 80270) púbis 

(SMNS 80270) e ísquio (SMNS 80280). ílio esquerdo (SMNS 80270) em vista lateral (B). ílio direito (SMNS 80269) em 

vista dosal (C). ílio direito (SMNS 80270) em vista medial (D). Púbis esquerdo (SMNS 80268) em vista lateral (E). Par 

ísquio (SMNS 80270) em vista posterior (F). ìlio esquerdo e direito (SMNS 80270) em vista lateral (G) e medial (H) , 



 116 

DESCRIÇÃO OSTEOLÓGICA E ANÁLISE FILOGENÉTICA DE UM NOVO MATERIAL DE RAUISUCHIA (ARCHOSAURIA, CRUROTARSI) DA FORMAÇÃO 

SANTA MARIA, TRIÁSSICO MÉDIO SUL-RIO-GRANDENSE, BRASIL. 

   Tiago Raugust  

 

 

respectivamente. Abreviaturas: ac, acetábulo; ac.crst, crista acetabular; AMBN, área de origem do M. ambiens; n.isq, 

entalhe isquiático; obfo, forame obturatório; pb, pé-púbico; po.ac.p, processo pós-acetabular; pp, processo púbico; 

pr.ac.p, processo pré-acetabular; pub.apr, lâmina púbica; sa.crst, crista supracetabular. Escala única de 40 mm. 

 
Figura 57 – Ílio direito de Poposaurus gracilis (TTUP-10419 WEINBAUN & HUNGERBOHLER, 2007) em vista lateral (A) e 

desenho representativo desta imagem em (B). Ìlio (BSPHG AS 1933L 3a) e ísquio (BSPHG AS 1933L 22) direitos de 
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Prestosuchus chiniquensis em vista lateral (C). Par ísquio (BSPHG AS 1933L 22) em vista lateral direita (D), anterior 

(E), póstero-lateral (F) e posterior (G). Ilustração do ílio de Arizonasaurus (MSM 4590, NESBITT, 2005) em vista lateral 

direita (H). Par ísquio (BSPHG AS 1933L 22) de Prestosuchus loricatus em vista lateral direita (I), anterior (J) e 

posterior (K). Abreviaturas: ac, acetábulo; ac.crst, crista acetabular; bf, fossa brevis; crst.po.isq, crista posterior do 

ísquio; isq.p, processo isquiático; l.crst, crista lateral; n.isq, entalhe isquiático; obfo, forame obturatório; pb, pé-púbico; 

pp, processo púbico; sa.crst, crista supracetabular. Escala única de 40 mm. 

 
Figura 58 – Ilio direito de Teratosaurus (SMNS 52972) em vista lateral (A) e medial (B). Ìlio direito de Smok (ZPAL 

V.33/) em vista lateral (C). Cintura pélvica de “Mandasuchus” sendo figurado a porção dorsal de L63 em vista lateral 

esquerda (D), e a pélvis de L11b em vista lateral direita (E) e esquerda (F). Abreviaturas: ac, acetábulo; ac.crst, crista 

acetabular; crst.po.isq, crista posterior do ísquio; pp, processo púbico; sa.crst, crista supracetabular. Escala única de 40 

mm. 
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Figura 59 – Ilio direito de Bromsgroveia (WM G3) em vista lateral (A) e medial (B). ìlio e ísquio de Decuriasuchus 

(MCN-PV10.105-a)  em vista lateral esquerda (C) sendo esta imagem digitalmente isolada das demais vértebras a que 

encontra-se articulado. Ìlio esquerdo de Rauisuchus (BSPHG AS 1933L 88) em vista dorsal (D), lateral (E) e medial (F). 

Púbis esquerdo de Rauisuchus (BSPHG AS 1933L 89) em vista lateral (G) e medial (H). Abreviaturas: ac, acetábulo; 
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ac.crst, crista acetabular; pp, processo púbico; ; pub.apr, lâmina púbica; sa.crst, crista supracetabular. Escala única de 

40 mm. 

 
Figura 60 – Cintura pélvica de UFRGS-PV-0152-T em vista lateral esquerda (A), látero-dorsal esquerda com a legenda 

das fixações musculares (B), lateral direita (C), ântero-dorsal (D), posterior (E) e dorsal (F). Abreviaturas: ac, acetábulo; 

ac.crst, crista acetabular; AMBN, área de origem do M. ambiens; a.v.s.p; área para articulação com a costela da segunda 

vértebra sacral; CDFM-pvl, área de origem do M. caudofemoralis pelvicus; CRFL-lat, área de origem da porção lateral 
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do M cruroflexorius; crst.po.isq, crista posterior do ísquio; ILFB, , área de origem do M. iliofibularis;  ILFM, área de 

origem do M. iliofemoralis; ILTB, área de origem do M. iliotibialis; n.isq, entalhe isquiático; obfo, forame obturatório; 

pb, pé-púbico; po.ac.p, processo pós-acetabular; pp, processo púbico; pr.ac.p, processo pré-acetabular; pub.apr, lâmina 

púbica; sa.crst, crista supracetabular; sp.cr, Spina cranialis, o TBFL-drs, área de origem do ramo dorsal do M. 

tibioflexorius. Escala única de 50 mm.  
  

 

 

FÊMUR (fêm) 

 Ambos os fêmures de UFRGS-PV-0152-T estão desarticulados do resto do esqueleto 

(FIGURA 63). Exibem um bom estado de preservação, contudo com um sutil achatamento ântero-

posterior, principalmente localizado em sua “diáfise” e porção proximal, de modo que estas regiões, 

em seccão transversal, exibam um formato oval. Somente o fêmur direito está integralmente 

preservado, e o fêmur apresenta sua porção proximal (acima do quarto trocânter; 4tr) reconstituída 

com gesso. Desse modo, optamos por basear nossa descrição anatômica deste osso no fêmur direito. 

O fêmur de UFRGS-PV-0152-T assemelha-se ao de alguns “rauissúquios” como, por 

exemplo, Batrachotomus, Prestosuchus (BSPHG AS 1933L-10, UFRGS-PV-0629-T, CPEZ 239b), 

ULBRA PVT 281 e UFRGS-PV-0472-T (ambos possíveis Rauisuchia indet.). É um osso é robusto e 

alongado dorso-ventralmente, tendo um contorno sigmoide - melhor observado sob norma anterior 

(ou posterior) - que faz com que a cabeça femoral seja curvada medialmente e os côndilos distais 

direcionados posteriormente. 

O fêmur de UFRGS-PV-0152-T contém um comprimento total de 352 mm, perfazendo cerca 

de 143% da dimensão da tíbia (247 mm), proporção esta que é inferior as dos espécimes de 

P.chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T = 163%; CPEZ 239b = 148%; BSPHG AS 1933L-10/L-11A = 

146%). Já o eixo da diáfise de UFRGS-PV-0152-T possui uma circunferencia de aproximadamente 

141 mm. 

A porção proximal do fêmur de UFRGS-PV-0152-T, em vista proximal, apresenta um 

tubérculo medial em sua face posterior (=“anteromedial tuber” sensu NESBITT, 2011) que é 

arredondado como na maioria dos “rauissúquios”, exceto por Effigia e Shuvosaurus,  nos quais este 

tubérculo, quando observamos a porção proximal em vista dorsal, exibe o formato de gancho 

(“hooked”) com seu ápice voltado póstero-lateralmente. Sob a mesma vista, nota-se a presença de 

outro tubérculo na face posterior que é lateral (pl tub=“posteromedial tuber” sensu NESBITT, 2011) e 

pequeno em UFRGS-PV-0152-T (contra NESBITT, 2011) assim como o de Batrachotomus, 

Fasolasuchus, Shuvosaurus, Effigia, Sillosuchus, Postosuchus kirkpatricki, Poposaurus e 

Arizonasaurus, morfologia esta que discorda com a presença de um tubérculo amplo e 

proporcionalmente maior que os demais tubérculos proximais de Ticinosuchus, Prestosuchus 

chiniquensis (BSPHG AS 1933 L-10 e UFRGS-PV-0629-T), ULBRA PVT 281 e UFRGS-PV-0472-
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T. É necessário, assim como discutido por França (2011), considerar a possibilidade de que o fêmur 

de Fasolasuchus talvez não pertença a este taxon. 

Ainda em vista dorsal (ou proximal), a cabeça do fêmur de UFRGS-PV-0152-T exibe uma 

orientação em relação ao eixo transversal dos côndilos distais entre 20º-60º assim como os demais 

“rauissúquios”, estando a cabeça femoral orientada ântero-medialmente. Contudo, ressaltamos que a 

variabilidade dentro destes limites para os integrantes “rauissuquiano” é ampla. Por exemplo, Nesbitt 

(2011) atribuiu uma angulação de 45º da cabeça femoral em relação ao eixo transcondilar para 

Saurosuchus, Fasolasuchus e Postosuchus kirkpatricki (WEINBAUM, 2013). No entanto, dentro do 

dos espécimes de Prestosuchus chiniquensis, o holótipo (BSPHG AS 1933L-10) ostenta uma torção 

em torno dos 60º, contrastando com a angulação dos demais espécimes (UFRGS-PV-0629-T e CPEZ 

239b), inclusive com os possíveis materiais afins como ULBRA PVT 281 e UFRGS-PV-0472-T, os 

quais detêm uma orientação próxima dos 45º. Por sua vez, o táxon Decuriasuchus (MCN-

PV10.105x) exibe um ângulo de torção da cabeça femoral em relação aos côndilos distais 

intermediário aos 45º e 60º de Prestosuchus.  Todavia, esta discrepancia na torção da cabeça femoral 

do holótipo de Prestosuchus chiniquensis (BSPHG AS 1933L-10) possivelmente seja decorrência de 

causas tafonômicas, já que, no caso de uma reconstituição de vida, este espécime teria uma postura 

na qual os joelhos ficariam voltados medialmente, o que seria biomecanicamente instável para o 

animal. 

Percebe-se no fêmur de UFRGS-PV-0152-T um sulco (tr.gr) estendido transversalmente ao 

longo da superfície proximal. Este sulco é presente na maioria dos “rauissúquios”, em alguns 

arcossaurios basais (e.g. Chanaresuchus e Erythrosuchus), Ornithosuchus e em grande parte dos 

dinossauriformes. Contudo, dentro dos “rauissúquios”, o único táxon que não contêm tal sulco, mas 

uma área plana neste mesmo local é Fasolasuchus, Arganasuchus (FRANÇA, 2011), o material 

atribuído a Prestosuchus chiniquensis (CPEZ 239b sensu LACERDA, 2012) e possivelmente 

Hoplitosuchus. 

Em vista posterior, o fêmur de UFRGS-PV-0152-T, em sua região látero-dorsal, sobre o 

quarto trocânter (4tr), exibe uma superfície achatada e semi-plana no qual se inseriria o OBTR (M. 

obturatorius), e logo ventralmente a esta superfície, mas ainda dorsal ao quarto trocânter, existe uma 

pequena superfície que exibe estrias onde possivelmente se inseriria o ISFM (M. ischiofemoralis). 

O quarto trocânter (4tr), de UFRGS-PV-0152-T é uma superfície nodular alongada dorso-

ventralmente que está locada no terço proximal da diáfise, característica esta que está amplamente 

distribuída nos “rauissúquios”, exceto por Shuvosaurus, o qual não comporta um quarto trocânter 

(NESBITT, 2011). No quarto trocânter (4tr) se inserem ambos os ramos do M. caudofemoralis 

(CDFM-pvl e CDFM-cdl).  Medialmente ao quarto trocânter o fêmur demonstra um perfil medial 

côncavo no qual se insere o CUPD (M. cuppedicus). Ventral ao quarto trocânter, a borda lateral da 
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diáfise até o côndilo medial (= tibial, tc), tem um contorno côncavo, e no interim destas duas regiões 

consta-se a área de inserção do FMAD (M. femoroadductorius). 

A porção distal do fêmur é subdividida em dois côndilos bem definidos: um lateral (fibular, 

fc) e outro medial (tibial, tc), os quais estão separados por uma fossa popliteal (pf)(= entalhe 

intercondilar longitudinal sensu MASTRANTONIO, 2010) onde se fixa o tendão do músculo quadríceps 

femoralis. Ainda em vista posterior, a extensão látero-medial dos côndilos distais de UFRGS-PV-

0152-T representa cerca de 25% (1/4) do comprimento total do fêmur assim como na maioria dos 

arcossauriformes.  

Em vista distal o contorno látero-anterior do fêmur de UFRGS-PV-0152-T, entre o côndilo 

fibular (fc) e a crista tíbio-fibular é praticamente contínuo, característica esta que é observada em 

alguns “rauissúquios” como Smok, Prestosuchus e Saurosuchus, diferenciando-se da morfologia mais 

côncava deste contorno apresentado por Batrachotomus, Arizonasaurus, Lotosaurus, Effigia, 

Shuvosaurus, Fasolasuchus e Postosuchus kirkpatricki, onde a superfície é escavada formando um 

ângulo quase reto entre o côndilo fibular (fc) e a crista tíbio-fibular. Não somente o contorno látero-

anterior entre o referenciado côndilo e crista é quase contínuo, como a própria superfície distal entre 

estas estruturas não comporta uma escavação como a apresentada por Effigia e Shuvosaurus.  
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Figura 61 – Fêmur esquerdo de Prestosuchus chiniquensis (BSPHG AS 1933 L-10) em vista póstero-dorsal (A), póstero-

ventral (B), posterior (C), medial (D), anterior (E), e lateral (F). Fêmur direito de Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-

PV-0629-T) em vista póstero-dorsal (G), póstero-ventra (H), posterior (I), e anterior (J). Fêmur esquerdo de 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T) em vista póstero-dorsal (K), póstero-ventra (L), posterior (M), e 
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anterior (N). Fêmur direito de Hoplitosuchus raui (BSPHG AS 1933 L 53) em vista posterior (O), lateral (P), e porção 

distal do fêmur esquerdo em vista lateral (Q) e póstero-lateral (R). Fêmur esquerdo (S) e direito (T) de “Mandasuchus”, 

respectivamente, em vista posterior. Abreviaturas: fc, côndilo fibular; pl tub, tubérculo póstero-lateral; pf, fossa 

popliteal; tc, côndilo tibial; tr.gr, sulco transversal na face proximal do fêmur; 4tr, quarto trocânter. Escala única de 40 

mm. 

  

 
Figura 62 – Fêmur esquerdo de Smok (ZPAL V.33/45) em vista póstero-dorsal (A), póstero-ventral (B), posterior (C), 

anterior (D) e medial (E). Fêmur esquerdo de Prestosuchus chiniquensis (CPEZ 239) em vista posterior (F), anterior (G), 
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lateral (H) e medial (I). Fêmur esquerdo de Decuriasuchus (MCN-PV10.105x) em vista póstero-dorsal (J), póstero-

ventral (K), posterior (L), medial (M) e lateral (N). Fêmur esquerdo de Ticinosuchus (PIZ T2817) em vista posterior (O). 

Fêmur esquerdo de Batrachotomus (SMNS 52970) em vista dorsal (P), anterior (Q), posterior (R) e detalhe da região 

proximal em vista lateral (S). Abreviaturas: fc, côndilo fibular; pf, fossa popliteal; tc, côndilo tibial; tr.gr, sulco 

transversal na face proximal do fêmur; 4tr, quarto trocânter. Escala de 40 mm (A-N, P-R), de 20 mm (O) e 50 mm (S). 

 

 
 

Figura 63 – Fêmures de UFRGS-PV-0152-T. Fêmur direito em vista póstero-dorsal (A), póstero-ventral (B), posterior 

(C), medial (D), anterior (E) e lateral (F). Fêmur esquerdo em vista póstero-ventral (G), posterior (H), medial (I), anterior 

(J) e lateral (K). Abreviaturas: CDFM-cdl, local de inserção do M. caudofemoralis caudalis; CDFM-pvl, local de 

inserção do M. caudofemoralis pars pélvica; CUPD, local de inserção do M. cuppedicus; FMAD, área de inserção do M. 

femoroadductorius; ILFM?, possível local de inserção do M. iliofemoralis; ILTR ?, possível local de inserção do M. 

iliofemoralis; ISFM, área de inserção do M. ischiofemoralis; OBTR, superfície de inserção do M. obturatorius; fc, 

côndilo fibular; pl tub, tubérculo póstero-lateral; pf, fossa popliteal; tc, côndilo tibial; tr.gr, sulco transversal na face 

proximal do fêmur; 4tr, quarto trocânter. Escala única de 50 mm. 
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TÍBIA (Tib) 

 Somente a tíbia esquerda de UFRGS-PV-0152-T está preservada, desarticulada dos demais 

elementos ósseos (FIGURA 66). Este osso exibe um leve achatamento ântero-dorsal e não preservou 

a superfície anterior do seu terço proximal, onde deveria estar uma fossa (pit) – situada próximo da 

borda medial, que possivelmente serviria para fixação (inserção) do tendão dos músculos 

tibioflexorius (TBFL) e puboischiotibialis (PITB) (LIPARINI, 2011) - e a crista cnemial. Esta tíbia 

tem um comprimento total de 247 mm, perfazendo cerca de 70% do comprimento do fêmur (352 

mm), medida esta que é compatível com demais “rauissúquios” como P. kirkpatricki (75% sensu 

WEINBAUM, 2013), Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T = 62%; CPEZ 239b = 67,6%; 

BSPHG AS 1933L-11A = 68,7%) e Batrachotomus (60% sensu GOWER & SCHOCH, 2009). 

 A tíbia de UFRGS-PV-0152-T assemelha-se a de alguns “rauissúquios” como Prestosuchus 

chiniquensis, Decuriasuchus, Batrachotomus, Mandasuchus e à tíbia isolada esquerda UFGS-PV-

0137-T. É alongada próximo-distalmente, com seu eixo estreito (34,2 mm de largura e 98 mm de 

circunferência) e as extremidades proximais e distais alongadas látero-medialmente expandidas. A 

porção proximal de UFRGS-PV-0152-T é mais ampla látero-medialmente (80,7 mm) do que a 

extremidade distal (49 mm). 

 A superfície proximal que é margeada pelo côndilo tibial apresenta-se côncava como uma 

fossa (f) assim como na maior parte dos pseudossuquios. A borda que delimita o referido côndilo 

lateral é arredondada, diferenciando-se de uma margem mais quadriculada presente em alguns 

terópodes (NESBITT, 2011). 

 Já a porção distal da tíbia UFRGS-PV-0152-T contém um entalhe dorso-ventralmente 

orientado entre a superfície de articulação com o astrágalo (a.as) e a extremidade ventro-medial da 

tíbia, sendo esta característica presente na maior parte dos integrantes da linhagem pró-crocodiliana e 

ornitossuquídeos, mas ausente em táxons da linhagem pró-aviária, nos quais tal superfície é lisa. 
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Figura 64 – Tibias e elementos associados de alguns “rauissúquios”. Posição distal do fêmur direito e tíbia e fíbula direito 

de Procerosuchus celer (BSPHG AS 1933L 136) em vista medial (A) e lateral (B). Tíbia e fíbula direitos em vista 

posterior (C) de um Rauisuchia indet.(ULBRA PVT 281). Tíbia esquerda de Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-

0629-T) em vista proximal (D), posterior (E), anterior (F) e medial (G). Tíbia direita de Prestosuchus chiniquensis 

(BSPHG AS 1933L 11 a) em vista posterior (H) e anterior (I). Abreviaturas: a.as, área para articulação com o astrágalo; 

f, fossa; pit, fossa para fixação do tendão TBFL e PITB. Escala única de 50 mm. 
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Figura 65 – Tibias e elementos associados de alguns “rauissúquios”. Batrachotomus (SMNS 52970 – tíbia direita) em 

vista posterior (A) e anterior (B). Ticinosuchus com sua tíbia e fíbula direito e esquerdo (C). Prestosuchus chiniquensis 

(CPEZ 239b), tíbia direita em vista anterior (D), proximal (E), posterior (F) e medial (G). Rauisuchus (BSPHG AS 

1933L-90), tíbia, fíbula e astrágalo esquerdos em vista anterior (H), posterior (I) e ventro-posterior (J). “Mandasuchus”, 

tíbias esquerdas (11b e L63) em vista posterior (K-L), e tíbia direita (11b) em vista posterior (M). Postosuchus 

kirkpatricki (TTU-P 9002), tíbia esquerda em vista anterior (N) e posterior (O), e fíbula esquerda em vista anterior (P). 

Postosuchus alisonae (PEYER et al.,2008), tíbia e fíbula esquerdas de em vistas antero-lateral (Q) e póstero-medial (R). 

Postosuchus kirkpatricki (UNC-15575) distal da perna em vista dorso-lateral (S). Abreviaturas: a.as, área para articulação 

com o astrágalo; as.,  astrágalo; cal, calcâneo; cn, crista cnemial; f, fossa; Fib; fíbula; it, trocanter para o músculo 

iliofibularis; M.e.i., músculo extensor iliotibialis; pit, fossa para fixação do tendão TBFL e PITB; Tib, tíbia. Escala única 

de 50 mm. 
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Figura 66 – Tíbia esquerda de UFRGS-PV-0152-T em vista posterior (A), medial (B), anterior (C) e detalhe da porção 

proximal (D). Abreviaturas: a.as, área para articulação com o astrágalo; f, fossa. Escala de 20 mm para figuras A,B e C. 

Escala única de 20 mm.  

 

 

FÍBULA (Fib) 

 Ambas as fíbulas estão preservadas de modo desarticulado em UFRGS-PV-0152-T (FIGURA 

68). Contudo, tendo em vista que a fíbula direita está ântero-posteriormente comprimida, incrustada e 

não possui a porção proximal, tomou-se como base para fins descritivos o antímero esquerdo que se 

encontra integralmente preservado e sem o especificado achatamento e incrustações. 
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 Este osso é alongado dorso-ventralmente tendo um comprimento total de 253 mm, sendo mais 

grácil e um pouco mais alongado que a sua tíbia (247 mm).  

 A porção proximal da fíbula de UFRGS-PV-0152-T tem uma largura proporcional a da 

extremidade distal, divergindo de um padrão onde a extremidade distal é mais estreita que a proximal 

como cita França (2011) para Effigia, Arizonasaurus e Poposaurus. Ademais, é visível na porção 

proximal deste osso uma expansão dorsal-medial [posterior sensu NESBITT 2011, caráter 343(1)] a 

modelo do que se documenta na maioria dos “rauissúquios”, exceto por Qianosuchus. 

Em vista anterior, o trocânter fibular anterior (ilt; que serve para a inserção do M. 

iliofibularis) é extenso tendo seu terço proximal mais desenvolvido em forma de uma superfície 

rugosa e robusta (“knob shaped” sensu NESBITT, 2011) que se projeta látero-ventralmente, no nível 

do eixo fibular, onde se desvanece. Alguns “rauissúquios”, todavia, exibem um trocânter com o 

formato de uma crista afilada ao longo de toda a sua, como no caso de Ticinosuchus, Poposaurus 

gracilis Yale, Lotosaurus, Effigia, Shuvosaurus e Postosuchus. Concordamos com França (2011) na 

avaliação de que uma crista robusta está também presente em Fasolasuchus e Batrachotomus, 

contudo consideramos que em Rauisuchus a avaliação da robustez deste trocânter é indeterminada.  

Avaliações contrastantes sobre o posicionamento de tal trocânter (ilt) no eixo fibular (se 

locado na porção proximal, ou no ponto médio do eixo fibular) tem sido feitas (e.g. FRANÇA, 2011; 

NESBITT, 2011). Para tanto, consideramos aqui somente o posicionamento da porção trocantérica de 

maior robustez e desenvolvimento, e não toda a sua extensão. Desse modo, UFRGS-PV-0152-T 

exibe um trocânter para a inserção do M. iliofibularis locado no terço proximal do eixo da fíbula, a 

modelo do observado em Prestosuchus chiniquensis (BSPHG AS 1933L-11B, contra NESBITT, 2011 

e FRANÇA, 2011) e na maior parte dos “rauissúquios”, exceto por Batrachotomus, Postosuchus, 

Saurosuchus e Fasolasuchus nos quais a porção mais desenvolvida do referido trocânter posiciona-se 

sobre o eixo fibular. 

Em vista posterior, diametralmente ao trocânter do M. iliofibularis a superfície óssea é 

côncava (dp), assim como documentado para Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0629-T sensu 

MASTRANTONIO, 2010; HUENE, 1938a), Postosuchus kirkpatricki (LONG & MURRY, 1995; 

WEINBAUM, 2002), Effigia (sensu NESBITT, 2007) e Arganasuchus dutuiti (JALIL & PEYER, 2007). 

A porção distal do fêmur esquerdo de UFRGS-PV-0152-T possui uma morfologia na qual a 

extremidade lateral é mais projetada ventralmente do que a medial, sendo inclinada látero-

ventralmente assim como em Batrachotomus, Prestosuchus chiniquensis, Ticinosuchus, 

Saurosuchus, Fasolasuchus e Postosuchus, diferenciando-se de um formato na qual a superfície 

distal é simétrica, com suas extremidades medial e lateral no mesmo nível, como em Effigia, 

Shuvosaurus, Lotosaurus e Qianosuchus. 
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Figura 67 – Fíbulas de alguns “rauissúquios”. (A-B) fíbula direita (SMNS 80277) e (C-D) esquerda (SMNS 52970) de 

Batrachotomus em vista anterior (dorsal) e posterior (ventral). Fíbula direita de Arganasuchus em vista lateral (E), medial 

(F), e posterior (G). Fíbula esquerda de Prestosuchus chiniquensis (BSPHG AS 1933L-11 B) em vista anterior (H), 

lateral (I), posterior (J) e medial (K). Tíbia e fíbula esquerdos de Postosuchus kirkpatricki (TTUP 9002) em vista 
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anterior. Escala única de 50 mm para todas as figuras. Abreviaturas: dp, depressão na superfície posterior do eixo fibular; 

ilt, trocânter para inserção do M. iliofibularis; Fib, fíbula; Tib, tíbia. Escala única de 50 mm. 

 
Figura 68 – Fíbula esquerda (A-D) e direita (E-H) de UFRGS-PV-0152-T em vista anterior (A, E), lateral (B, F), 

posterior (C, G) e medial (D, H). . Escala única de 50 mm para todas as figuras. Abreviaturas: dp, depressão na superfície 

posterior do eixo fibular; ilt, trocânter para inserção do M. iliofibularis. Escala única de 50 mm. 
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TARSAIS 

  Segundo Weinbaum (2013) o tarso dos “rauissúquios” é constituído basicamente por 4 

elementos. Destes, apenas os dois maiores, que são os tarsais proximais esquerdos (um destes 

tentativamente classificado como astrágalo e o outro indubitavelmente como calcâneo) foram 

encontrados em UFRGS-PV-0152-T.  

 O padrão apresentado pela morfologia dos tarsais proximais esquerdos deste espécime 

assemelha-se ao dos fitossaurios e súquios (sensu NESBITT 2011, que inclui “rauissúquios”, 

Turfanosuchus, Revueltosaurus, Gracilisuchus, aetossaurios, e crocodiomorfos), sendo do tipo 

“crocodilo-normal” (CN), o qual se caracteriza pela presença de um pino (“peg”) no astrágalo que se 

articula dentro de uma concavidade (“socket”) do calcâneo. 

 

 ASTRÁGALO (As) 

 O astrágalo esquerdo de UFRGS-PV-0152-T (Fig. 71) apresenta semelhanças com os de 

outros representantes “rauissúquios” (e.g. Fasolasuchus, Effigia e Postosuchus. Em vista anterior, é 

composto de um corpo central do qual partem três projeções: uma látero-ventral conhecida como 

pino (“peg”), o qual serve de articulação com a concavidade do calcâneo; uma mais robusta, que é 

dorsal ao pino e contém em sua extremidade uma ampla superfície de articulação com a fíbula (a.Fi); 

e por último, uma projeção dorso-medial, que é diametral ao referido pino, havendo uma superfície 

escavada contígua e medial à mesma. Possivelmente esta projeção dorso-medial não seja uma feição 

anatômica, mas decorrência de perda de parte da superfície medial que é convexa nos demais 

“rauissúquios” - como em Postosuchus kirkpatricki que teria a superfície medial do astrágalo com o 

aspecto de uma superfície circular (“ball-shaped” sensu WEINBAUM, 2013) - haja visto que não é 

conhecida tal projeção dorso-medial, nem a superfície escavada medial, em astrágalos de outros 

arcossaurios.  

 O corpo central do astrágalo, em vista anterior, ostenta uma superfície lisa e convexa (ro; 

“roller” sensu NESBITT, 2011), que segundo Bonaparte (1981), no caso de Fasolasuchus, serviria 

como uma superfície articular com os metatarsais I e II. 

  

 CALCÂNEO (Ca) 

 O calcâneo esquerdo de UFRGS-PV-0152-T (Fig. 71) exibe uma morfologia típica de 

crurotársios (e.g. Postosuchus, Fasolasuchus, Effigia, Batrachotomus e Prestosuchus) na qual a 

superfície medial da sua porção anterior é profunda e escavada (“socket”) servindo para articulação 

com a projeção látero-ventral (“peg”) do astrágalo, além de ter um desenvolvido tubérculo calcaneal 

posterior. 
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 Em sua superfície dorsal, a metade anterior do calcâneo é constituída por uma área convexa e 

lisa (“roller” sensu WEINBAUM, 2013), formando um côndilo calcanear hemicilíndrico (Calc.c) no 

qual tanto a extremidade distal da fíbula como a porção ventral da projeção látero-dorsal do astrágalo 

(a.Fi) se articulam. Esta morfologia hemicilíndrica do côndilo calcaneal é amplamente distribuída em 

fitossaurios e súquios (NESBITT, 2011).  

 A modelo do que foi descrito para Postosuchus kirkpatricki (sensu WEINBAUM, 2013) a 

superfície lateral do calcâneo de U FRGS-PV-0152-T é suavemente côncava em sua porção anterior, 

mas, na medida em que delimita a face lateral do tubérculo calcaneal, torna-se convexa.

 Ventralmente, o calcâneo de UFRGS-PV-0152-T possui em sua porção média uma escavação 

(f.Cal) entre a superfície articular com o tarsal distal 4 e o tubérculo calcaneal. Esta escavação, 

segundo Nesbitt (2011) está presente apenas nos seguintes arcossaurios: Postosuchus kirkpatricki 

(TTU-P 9002), CM 73372, Prestosuchus chiniquensis (BSPHG 1933 L-11C), Hesperosuchus 

‘‘agilis’’ (YPM 41198), Dromicosuchus (UNC 15574), Terrestrisuchus (BMNH P47/21a), 

Orthosuchus, Saurosuchus, Fasolasuchus e Protosuchus richardsoni (AMNH FR 3024). 

Adicionalmente, Roberto-da-Silva et al. (2014) avaliam esta escavação também nos aetossaurios 

Polesinesuchus e Typothorax, e consideramos por observação pessoal que esta escavação é 

igualmente presente na superfície ventral do calcâneo de Prestosuchus loricatus (BSPHG 1933 L-24 

e 25).  

 O tubérculo calcaneal de UFRGS-PV-0152-T tem a superfície medial côncava e a lateral 

suavemente convexa a modelo do que ocorre em Ticinosuchus, Batrachotomus, Postosuchus, 

Poposaurus, Hoplitosuchus, Prestosuchus, Decuriasuchus e Shuvosaurus (=“Chatterjeea” sensu 

LONG & MURRY, 1995:fig. 170A–C), diferenciando-se de um tubérculo calcaneal que é côncavo 

tanto lateralmente como medialmente em Poposaurus (LONG & MURRY, 1995:fig. 156A–F) e 

Fasolasuchus (BONAPARTE, 1981:fig. 18). A base (eixo) do tubérculo calcaneal de UFRGS-PV-

0152-T é mais larga (látero-medialmente/ 31,5 mm) do que alta (dorso-ventralmente/24,8 mm) assim 

como, segundo França (2011), nos demais “rauissúquios”, exceto em Shuvosaurus no qual tal relação 

é inversa. Outra proporção observada no tubérculo calcaneal de UFRGS-PV-0152-T é que este 

possui um comprimento (ântero-posterior/ 37 mm) um pouco maior do que a largura/espessura de sua 

base (látero-medial), assim como em Saurosuchus, Hoplitosuchus, Poposaurus, Postosuchus, 

contrastando com um tubérculo mais largo observado em Prestosuchus, Batrachotomus, 

Ticinosuchus, Fasolasuchus e Decuriasuchus. Comparando-se a largura do côndilo hemicilíndrico 

(28,8 mm) com a largura do eixo do tubérculo calcaneal (31,5 mm), UFRGS-PV-0152-T exibe um 

tubérculo calcaneal um pouco mais largo, a modelo do que ocorre em Shuvosaurus e Fasolasuchus, 

contrastando com a morfologia de Prestosuchus, Batrachotomus e Ticinosuchus nos quais a largura 

do eixo do tubérculo calcaneal é maior do que 1,5 vez a largura do côndilo hemicilíndrico. Ademais, 
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a superfície posterior do tubérculo calcaneal de UFRGS-PV-0152-T é semi-convexa, e não contém 

um sulco dorso-ventral como o de Poposaurus gracilis Yale, Fasolasuchus e Postosuchus. Esta 

superfície posterior do tubérculo calcaneal, possivelmente serviria para a inserção do M. 

gastrocnemius, a modelo do que foi sugerido por Weinbaum (2013) para a mesma região em 

Postosuchus kirkpatricki. 

 

Figura 69 – Calcâneo esquerdo de Batrachotomus (SMNS 90001) em vista medial (A), dorsal (B) e ventral (C). Calcâneo 

direito de Prestosuchus loricatus (BSPHG AS 1933L 25) em vista medial (D), dorsal (E) e ventral (F). Calcâneo direito 

de Prestosuchus loricatus (BSPHG AS 1933L 24) em vista medial (G), dorsal (H) e ventral (I). Tubérculo calcaneal 



 136 

DESCRIÇÃO OSTEOLÓGICA E ANÁLISE FILOGENÉTICA DE UM NOVO MATERIAL DE RAUISUCHIA (ARCHOSAURIA, CRUROTARSI) DA FORMAÇÃO 

SANTA MARIA, TRIÁSSICO MÉDIO SUL-RIO-GRANDENSE, BRASIL. 

   Tiago Raugust  

 

 

esquerdo de Hoplitosuchus raui (BSPHG AS 1933L 52) em vista dorsal (J). Astrágalo e calcâneo esquerdos de 

Postosuchus kirkpatricki (TTUP-9002 sensu WEINBAUM, 2013) em vista dorsal (K). Tornozelo direito de Effigia 

okeeffeae (AMNH FR 30587 sensu Nesbitt, 2007) articulados com a tíbia e fíbula em vista posterior (L). Astrágalo 

direito de Effigia okeeffeae (AMNH FR 30587) em vista anterior (M). Astrágalo e calcâneos direitos de Ticinosuchus 

ferox (PIZ T2817) em vista ventral (M). Abreviaturas: a.As, área para articulação com o astrágalo; a.Fib, área de 

articulação com a fíbula; a.Tib, área de articulação com a tíbia; Calc.c, côndilo calcaneal; f.Cal, sulco na face ventral do 

calcâneo; ro, superfície articular com os metatarsais I e II. Escalas de 30 mm (A-K) e de 10 mm. 

 

 

Figura 70 – Tornozelo esquerdo de Prestosuchus chiniquensis (BSPHG AS 1933 L-11C) em vista posterior (A), lateral 

(B), dorsal (C), anterior (D) e ântero-dorsal articulado à tíbia esquerda (E). Calcâneo direito de Fasolasuchus tenax (PVL 

3850) em vista medial (F), dorsal (G) e ventral (H). Astrágalo direito (PVL 3850) em vista posterior (I) e anterior (J). 
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Abreviaturas: a.As, área para articulação com o astrágalo; a.Fib, área de articulação com a fíbula; a.Tib, área de 

articulação com a tíbia; Calc.c, côndilo calcaneal; ; f.Cal, sulco na face ventral do calcâneo; peg, projeção látero-ventral 

do astrágalo; ro, superfície articular com os metatarsais I e II. Escala de 20 mm. 

 

 

Figura 71 – Tornozelo de UFRGS-PV-0152-T. Calcâneo esquerdo em vista dorsal/proximal (A), ventral/distal (B), 

ântero-dorsal (C), medial (D), lateral (E) e posterior (F). Possível astrágalo esquerdo em vista anterior (G) e posterior 

(H). Abreviaturas: a.As, área para articulação com o astrágalo; a.Fib, área de articulação com a fíbula; a.Tib, área de 

articulação com a tíbia; Calc.c, côndilo calcaneal; f.Cal, sulco na face ventral do calcâneo; peg, projeção látero-ventral 

do astrágalo; ro, superfície articular com os metatarsais I e II. Escala de 20 mm. 
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DIGITOS 

 Os dígitos são integrados pelos metatarsais (proximais) e pelas falanges (distais). Em 

UFRGS-PV-0152-T foram preservados 5 metatarsais e 9 elementos falangeais. Dentre os 5 

metatarsais encontram-se o V direito (67,5 mm; Fig. 73 E1-E2) e esquerdo (64,4 mm; Fig. 73 D1-

D2). Os outros 3 metatarsais foram tentativamente classificados como elementos da série I-IV da 

seguinte forma: o mais robusto possivelmente representa o metatarsal I (84,9 mm; Fig. 73 C), e os 

outros dois elementos (104,2 mm; Fig. 73 A e 105 mm; Fig. 73 B) podendo ser algum dos 

metatarsais II a IV ou ainda antímeros de um destes mesmos metatarsais. O metatarsal V é o osso 

mais robusto da série preservada em UFRGS-PV-0152-T, padrão este que diverge de Effigia e 

Shuvosaurus, nos quais os demais metatarsais (I-IV) apresentam diâmetros iguais ou superiores ao V. 

Todavia, assim como nos demais “rauissúquios” o metatarsal V de UFRGS-PV-0152-T exibe um 

formato de gancho (“hook-shaped” sensu PEYER et al., 2008) com a região proximal curvada 

medialmente para articular-se com o metatarsal IV. Os metatarsais representantes da série (I-IV) 

preservados em UFRGS-PV-0152-T não são equivalentes em tamanho, mas como não se pôde 

definir a quais metatarsais da série cada um dos 3 elementos preservados pertencem, não houve modo 

de traçar relações de proporcionalidade entre eles em UFRGS-PV-0152-T. Na maior parte dos 

“rauissúquios” o metatarsal III é o elemento mais alongado da série, contudo em Shuvosaurus, 

Effigia, Postosuchus alisonae, e Saurosuchus tanto o metatarsal II como o III possuem 

aproximadamente do mesmo tamanho (NESBITT, 2011), enquanto que em Prestosuchus chiniquensis 

(BSPHG AS 1933L11a-e) o metatarsal IV  junto ao  III compõem os maiores elementos da serie 

tendo dimensões similares entre si (Fig. 72 A) (PEYER et al., 2008 contra NESBITT, 2011 caráter 393; 

FRANÇA, 2011 caráter 320). 

 Dois ungueos também foram encontrados em UFRGS-PV -0152-T, sendo um deles curvado 

“em forma de gancho” (Fig. 73 F1-F2) e o outro mais cônico (Fig.73 G1-G2), contudo, assim como 

as demais falanges (Fig. 73 H-N), não foi possível especificar a qual elemento da série pertencem, 

podendo ainda ser componentes de manus. 
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Figura 72 – Pes de Prestosuchus chiniquensis (BSPHG AS 1933L 11) em (A). Pes esquerdo de Decuriasuchus (MCN-

PV-10.105-a) em vista dorsal (B). Pes direito de Effigia okeeffeae (AMNH FR 30587 sensu Nesbitt, 2007) em vista 

proximal com os tarsais(C) e dorsal sem os tarsais (D).  Pes esquerdo de Postosuchus alisonae Peyer et al. (2008 - UNC 

15575)   em vista dorsal, sendo figurado também o metatarsal V direito e esquerdo. Abreviaturas: I, metatarsal I; II, 

metatarsal ; III, metatarsal III; IV, metatarsal IV; V, metatarsal V; tIII, tarsal III; tIV, tarsal IV; ung, falang ungueal. 

Escala de 20 mm (A), 30 mm (B), 10 mm (C-D) e 50 mm (E). 
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Figura 73 – Metatarsais, falnges e ungueos de UFRGS-PV-0152-T. Dois metatarsais que possivelmente pertencema série 

(I-IV) em (A) e (B). Possível metatarsal I em (C). Metatarsal V direito (D1-D2) e esquerdo (E1-E2) em vista dorsal (D1 e 

E1) e ventral (D2 e E2). Dois ungueos em (F1-F2) e (G1-G2).  Falanges (H-N). Escala única de 20 mm. 
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6. RESULTADOS DA ANÁLISE FILOGENÉTICA 

 

Tendo o intuito de testar as relações filogenéticas de UFRGS-PV-0152-T com os demais 

“rauissúquios” optamos por incluir seus dados morfológicos na matriz de dados de Butler et al. 

(2011) (Fig. 74), que é uma versão modificada da mais completa análise filogenética de 

Archosauriformes conhecida até o momento, proposta por Nesbitt (2011). 

 

Figura 74 – Árvore filogenética de Butler et al. (2011) feita a partir de modificações da filogenia de Nesbitt (2011). Nesta 

análise de Butler et al. (2011) a UTO Prestosuchus  abrange os espécimes UFRGS-PV-0152-T, UFRGS-PV-0156-T e 

BSPHG AS 1933 L). Imagem modificada de Butler et al. (2011). 
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A matriz original de Nesbitt (2011) é constituída por 84 táxons e 412 caracteres. Foram 

basicamente 3 as modificações que Butler et al. (2011) efetuaram sobre tal matriz. A primeira delas 

consiste na adição de três caracteres referentes à morfologia dos espinhos neurais no final da lista de 

caracteres original (caracteres 413, 414 e 415). A segunda relaciona-se à adição do estado (2) - “O 

espinho neural das vértebras dorsais é quatro vezes mais alto que o espinho neural das vértebras 

cervicais posteriores”- ao caráter 198, bem como sua ordenação. E por último, a inclusão de três 

OTU’s – “Operational Taxonomical Unit” -  (Ctenosauriscus koeneni, Hypselorhachis mirabilis e 

Waldhaus taxon), e retirada de seis OTU‘s sem nenhuma explicação, sendo eles:  Archosaurus 

rossicus, Prestosuchus chiniquensis (material depositado na Alemanha BSPHG AS 1933L), UFRGS-

PV-0156-T, UFRGS-PV-0152-T, Lewisuchus admixtus e Pseudolagosuchus majori.   

Os motivos para a remoção destes táxons não foram esclarecido por Butler et al. (2011), mas 

no caso de Archosaurus rossicus o elevado número de codificações indeterminadas (?) feitas por 

Nesbitt (2011) para este espécime deve ter sido um fator determinante para tal decisão. Em relação 

aos táxons Lewisuchus admixtus e Pseudolagosuchus majori, ambos foram retirados por Butler et al. 

(2011) possivelmente porque os autores consideraram como válida a discussão antevista no texto de 

Nesbitt (2011) que indicava uma possível sinonimização entre estas espécies, tanto que neste mesmo 

trabalho, Nesbitt já havia polarizado ambos em um táxon combinado 

(“Lewisuchus/Pseudolagosuchus “), sendo esta combinação mantida em Butler et al. (2011).  

Atitude semelhante foi tomada por Butler et al. (2011) sobre a retirada de Prestosuchus chiniquensis 

(material depositado na Alemanha BSPHG AS 1933L), UFRGS-PV-0156-T e UFRGS-PV-0152-T, 

mantendo apenas um táxon combinado com base nestes três espécimes (“Prestosuchus“). 

 

6.1 ANÁLISE DE DADOS 

 A presente análise de dados consiste em uma sequencia de etapas iniciada por uma 

revisão dos estados de caracteres dos táxons presentes na filogenia de Butler et al. (2011) e dos 

táxons por eles retirados a partir da matriz de Nesbitt (2011). Um total de 32 táxons tiveram 149 

estados de caracteres recodificados. Abaixo, segue a lista dos táxons junto aos seus respectivos 

caracteres recodificados (os números dos caracteres referem-se à numeração da listagem de 

caracteres, e as suas descrições podem ser acessadas diretamente do trabalho de NESBITT, 2011):  O 

programa computacional utilizado para a análise de dados foi o TNT (GOLOBOFF  et al., 2003) versão 

“v. 1.1”, e cada uma das árvores filogenéticas de consenso estrito apresentadas a seguir (Figura 75-78) 
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foram obtidas através dos seguintes parâmetros: busca heurística, TBR branch swapping, 1000 (mil) 

replicações, hold de 10, colapso de ramos de tamanho zero. 

 

Proterosuchus fergusi                            14(1) 

Archosaurus rossicus                             413(?) 414(?) 415(?) 

Erythrosuchus africanus                       20(1)  157(1)  221(1) 

Chanaresuchus                                      49(1)  115(1)  157(1) 

Euparkeria capensis                               157(1)  221(1) 

Ornithosuchus longidens                        25(1)  144(1) 

Riojasuchus tenuisceps                           25(1)  144(1)  157(1) 219(1)  354(1)  398(0) 

Stagonolepis robertsoni                           27(1)  49(1)  115(1)  157(1) 

Aetosaurus ferratus                                  27(1)  115(1)  367(1) 

Longosuchus meadei                                27(1) 

Ticinosuchus                                              20(1)  22(1) 26(1)  29(1) 291(?)  296(?)  367(1) 

Xilousuchus                                               96(1) 

Arizonasaurus                                            83(1)  96(1) 

Poposaurus gracilis holotipe                     265(2) 274(1)  276(1) 

Poposaurus gracilis Yale                           227(?)  265(2) 276(1) 

Lotosaurus adentus                                    200(0) 

Effigia okeeffeae                                        141(1)  160(1)  367(1) 

Shuvosaurus inexpectatus                         141(1)  160(1)  367(1) 

Prest. chiniquensis BSPHG AS 1933L     224(1)  266(1)  340(0)   364(1) 367(1) 413(0) 414(?) 

415(0)  

UFRGS-PV-0156-T                                    26(1)   42(0)  43(1)  75(2) 126(1)  141(1)  153(?) 413(?) 

414(?)  415(0) 

UFRGS-PV-0152-T                                     3(?)   20(1)  22(0)  26(1)   42(?)  43(1) 75(?) 122(?)  

126(1)  130(?)  131(1)  141(1)  153(1)  194(?)  198(?) 202(?) 219(1)  220(1)  224(1) 229(1)  265(1) 

266(1)  301(0) 340(0) 354(1) 364(1) 367(1)  385(?) 386(?) 387(?)  390(?) 399(?)  403(1) 413(?) 

414(?) 415(0) 

Saurosuchus                                                 22(1)  29(1)  43(1)  44(0)  126(0) 191(1)  201(0)  202(1) 

288(?)  367(1) 
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Batrachotomus                                             20(1)  22(1)  26(1)  27(1)   83(1)  114(2)  153(1)  224(1) 

229(1)  339(1) 

Fasolasuchus                                                14(0)  20(1)  26(1)  339(1) 

Rauisuchus                                                   26(1)  197(1)  224(1)  339(?) 

Postosuchus kirkpatricki                             102 (1)  103(1)  122(1)  123(1) 221(0)  224(1) 296(1) 

314(1) 322(1) 

Postosuchus alisonae                                   221(?) 

Dibothrosuchus elaphros                            102(1)  221(0) 

Sphenosuchus acutus                                  102(1)  103(1) 

Protosuchus richardsoni                             126(1) 

Herrerasaurus ischigualastensis                332(1) 

Staurikosaurus pricei                                  332(1) 

 

Sequencialmente, incluímos na filogenia de Butler et al. (2011) as alterações dos estados de 

caráter da maioria das OTU’s acima, exceto aquelas subtraídas da matriz de Nesbitt (2011) 

(Archosaurus rossicus, Prestosuchus chiniquensis BSPHG AS 1933L, UFRGS-PV-0156-T, UFRGS-

PV-0152-T, Lewisuchus admixtus e Pseudolagosuchus majori).  Ressaltamos que mantivemos a 

OTU “Lewisuchus/Pseudolagosuchus” já proposta por Butler et al. (2011). Além disso, utilizamos a 

OTU "Combined Prestosuchus"   incluindo apenas os espécimes  BSPHG AS 1933L + UFRGS-PV-

0156-T, ou seja, não utilizando UFRGS-PV-0152-T que era originalmente incluido nesta UTO 

combinada no trabalho de Nesbitt (2011) e Butler et al., (2011). Tal prática teve o intuito de 

identificar quais as alterações a inclusão da repolarização de dados pode gerar na configuração da 

árvore filogenética de Butler et al. (2011).  

Como resultado, percebeu-se uma alteração significativa na linhagem “Pseudosuchia” onde 

Ticinosuchus que, segundo Butler et al. (2011), se mantinha como grupo-irmão de 

Paracrocodylomorpha (=Poposauroidea + Loricata), mudou para a base de Loricata (FIGURA 75). 

Desse modo Loricata passou a ser suportado por 3 sinapomorfias: 22(1), presença de fusionamento 

nas placas interdentais da região rostral do maxilar (homoplasia em Tawa, Heterodontosaurus, 

Dilophosaurus e Allosaurus); 26(1) presença de um entalhe para a articulação com a pré-maxila na 

superfície rostro-lateral do maxilar maxilar (homoplásico com Eoraptor, Coelophysis, 

Revueltosaurus, Stagonolepsis, Lotosaurus e Effigia); 30(1) margem rostral da fenestra ântero-orbital 

é estreita (homoplásico com Riojasuchus). Por sua vez, “Combined Prestosuchus“ manteve-se unido 

aos demais Loricata com base em três sinapomorfias: 224(1) presença de um sulco na margem 
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ântero-ventral do coracóide (homoplasia em Riojasuchus); 339(1) presença de uma crista robusta na 

fíbula para a inserção do M. iliofibularis (homoplasia em Phytosauria, Ornithosuchidae, 

Turfanosuchus, Longosuchus e Stagonolepis); 371(2) No calcâneo, em sua face ventral, a superfície 

para articulação com o tarsal distal IV e a extremidade distal do tubérculo calcaneal são separadas e 

com uma fossa ventral (homoplasia em Longosuchus). Já “Combined Prestosuchus” (=BSPHG AS 

1933L + UFRGS-PV-0156-T) apresentou uma autapomorfia: 265(1) presença de uma crista supra-

acetabular no ílio que é ântero-dorsalmente inclinada (homoplasia com Lotosaurus, Poposaurus, 

Sillosuchus, Shuvosaurus e Effigia). 

Uma segunda alteração foi constatada na mudança de um posicionamento mais basal de 

Lotosaurus, que acabou ficando grupo-irmão de Poposaurus + Shuvosauridae, já que na árvore de 

Butler et al. (2011) este gênero era grupo irmão apenas de Shuvosauridae. Além disso, a politomia 

previamente obtida por Butler et al. (2011) entre Gracilisuchus + Turfanosuchus + (Revueltosaurus 

+ Aetosauria) foi desfeita. 

 

Figura 75 – Filogenia modificada a partir de Butler et al. (2011), mostrando em detalhe o clado Pseudosuchia. Um total 

de 32 OTU‘s tiveram 149 estados de caracteres recodificados, e a OTU “Combined Prestosuchus“ foi nesta árvore 

integrada apenas por UFRGS-PV-0156-T + BSPHG AS 1933L. 
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Uma segunda árvore filogenética foi gerada após a inclusão de Archosaurus rossicus e 

UFRGS-PV-0152-T (FIGURA 76). Ou seja, mantivemos “Combined Prestosuchus” (=BSPHG AS 

1933L + UFRGS-PV-0156-T) codificado separadamente de UFRGS-PV-0152-T. Como resultado, o 

táxon Ticinosuchus voltou a ocupar a mesma posição basal obtida por Butler et al. (2011) onde era 

grupo-irmão de Paracrocodylomorpha. Já UFRGS-PV-0152-T caiu em uma politomia com 

“Combined Prestosuchus” e o restante da linhagem de Loricata. Esta politomia manteve-se suportada 

por 14 caracteres: 2(1), 6(1), 43(1), 51(1), 52(1), 108(1), 142(1), 224(1), 229(1), 270(1), 339(1), 

364(1) 371(2), 397(1). Já o exemplar UFRGS-PV-0152-T apresentou 3 autapomorfias - 289(1), 

296(2) e 354(1) – das quais apenas a 296(2), que refere-se à margem ventral do ísquio e mudança 

abrupta de angulação entre sua margem proximal e seu eixo, não apresentou homoplasia. No caso de 

“Combined Prestosuchus” (=Prestosuchus BSPHG AS 1933L + UFRGS-PV-0156-T) a única 

autapomorfia apresentada, o caráter 301(1) – “o tubérculo póstero-lateral (= “posteromedial tuber” 

sensu NESBITT, 2011) na região proximal do fêmur é amplo e proporcionalmente maior que os 

demais tubérculos proximais” – apresentou-se como homoplasia em diversos integrantes 

Archosauriformes. 

 

Figura 76 – Filogenia modificada a partir de Butler et al. (2011), mostrando em detalhe o clado Pseudosuchia. Nesta 

etapa, somada as modificações da árvore da figura 75, adicionamos como OTU‘s Archosaurus rossicus  e UFRGS-PV-

0152-T. 
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 A terceira árvore foi gerada com base na exclusão de “Combined Prestosuchus“ (= BSPHG 

AS 1933L + UFRGS-PV-0156-T), para analisarmos as OTU’s desta combinação em separado 

(FIGURA 77). Assim, foi possível avaliar as inter-relações entre BSPHG AS 1933L, UFRGS-PV-

0156-T e UFRGS-PV-0152-T. A árvore obtida não mostrou mudanças na topologia em relação à 

árvore da figura 76, no entanto, a politomia de UFRGS-PV-0152-T com “Combined Prestosuchus” e 

o restante da linhagem de Loricata foi desfeita. O exemplar UFRGS-PV-0152-T formou um grupo 

monofilético com o espécime BSPHG AS 1933L, posicionado na base de Loricata. O clado Loricada 

manteve-se suportado por 8 sinapomorfias - 43(1), 51(1), 108(1), 224(1), 270(1), 339(1), 371(2), 

397(1) - que em sua maioria constituem homoplasias com diversos integrantes Archosauriformes - 

exceto pelo caráter 51(1): “presença de uma crista na face lateral do processo ventral do 

esquamosal”. O clado constituído por UFRGS-PV-0152-T e BSPHG AS 1933L é suportado por uma 

única sinapomorfia - 266(1) “crista supra-acetabular do ílio é ântero-dorsalmente inclinada” – que 

ocorre como uma homoplasia em Lotosaurus, Poposaurus e Shuvosauridae.  Já o clado UFRGS-PV-

0156-T manteve-se como grupo-irmão dos demais Loricata com base na sinapomorfia 20(0) que 

refere-se à “presença de uma superfície ântero-lateral do maxilar plana” Contudo tal estado de caráter 

é uma homoplasia em grande parte da linhagem dos arcossauromorfos.  O espécime UFRGS-PV-

0156-T não possuir autapomorfias, o exemplar UFRGS-PV-0152-T manteve-se com a autapomorfia 

354(1) – “no astrágalo há uma lâmina óssea separando a faceta tibial da margem posterior” – 

enquanto que Prestosuchus chiniquensis (BSPHG AS 1933L) revelou-se com a autapomorfia 301(1). 

Contudo, ambas as autapomorfias de UFRGS-PV-0152-T e BSPHG AS 1933L, respectivamente, são 

homoplásicas com diversos Archosauriformes. 



 148 

DESCRIÇÃO OSTEOLÓGICA E ANÁLISE FILOGENÉTICA DE UM NOVO MATERIAL DE RAUISUCHIA (ARCHOSAURIA, CRUROTARSI) DA FORMAÇÃO 

SANTA MARIA, TRIÁSSICO MÉDIO SUL-RIO-GRANDENSE, BRASIL. 

   Tiago Raugust  

 

 

 

Figura 77 – Filogenia modificada a partir de Butler et al. (2011), mostrando em detalhe o clado Pseudosuchia. Nesta 

etapa, somada as modificações da árvore da figura 76, retiramos o táxon combinado (UFRGS-PV-0152-T +  BSPHG AS 

1933L) para codificar os dois espécimes separadamente. 

 

 A ultima alteração feita foi a transformação do caráter 20 em multi-estado, passando a ter a 

seguinte definição.  

20: Maxilar, a superfície rostro-lateral é plana (0); apresenta um entalhe para articulação com 

o processo póstero-dorsal do pré-maxilar (1); possui uma superfície tubercular sobressaliente, com 

aspecto de carretel, que serve para articulação com o processo póstero-dorsal do pré-maxilar (2). 

 Nas árvores anteriormente testadas (vide figuras 75-77) o exemplar UFRGS-PV-0152-T foi 

polarizado como (1), mas, no caso desta análise, decidimos por polarizá-lo como (2) e ordenar o 

caráter 20. Tanto a superfície tubercular (estado 2) como o entalhe (estado 1) possivelmente sejam 

homólogos,  já que ocupam a mesma posição anatômica e se prestam à mesma função articular com o 

processo póstero-dorsal do pré-maxilar. A ordenação deste caráter assume que (0) é o estado 

primitivo, (1) é derivado de (0) e (2) o estado derivado a partir de (1). Tal ordenação deve-se à 

distribuição destes estados de caráter em todas as árvores geradas (vide figuras 74-77) onde 

Mesosuchus e Prolacerta (táxons basais) apresentam o estado primitivo (0) e Erythrosuchus e 

Ticinosuchus (ambos os táxons basais ao exemplar UFRGS-PV-0152-T) possuem o estado de caráter 

(1).  
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 Como resultado, a árvore obtida (Fig. 78) exibiu a mesma topologia da árvore da figura 77. O 

táxon Rauisuchia, assim como em Nesbitt (2011) e Butler et al.(2011), mostrou-se parafilético nesta 

análise, já que inclui a linhagem Crocodylomorpha. Rauisuchia é suportado por 8 sinapomorfias, que 

porém ocorrem também como homoplasias em diferentes integrantes arcossauriformes: 20(1) 

Maxilar, a superfície rostro-lateral apresenta um entalhe para articulação com o processo póstero-

dorsal do pré-maxilar; 195(1) vértebras cervicais posteriores e dorsais com articulação inter-vertebral 

hiposfeno-hipantro; 210(1) vértebras caudais com mediais com espinho neural acessório; 293(1) eixo 

isquiático, em seção transversal, possui formato circular em sua porção distal; 294(1) ísquio com uma 

expansão distal em forma de um pé-isquiático; 298(1) ísquio com maior comprimento que o da 

lâmina ilíaca; 367(1) astrágalo apresenta uma superfície articular com o calcâneo restrita a superfície 

ventral da faceta fibular, sendo separada da margem ventral; 411(1) osteodermos dorsais das 

vértebras pré-sacrais são alinhados um-a-um, sem sobreposição. 

 

Figura 78 – Árvore de consenso estrito, baseada nas 45 árvores de maior parcimônia, obtida a partir de modificações 

sobre a filogenia de Butler et al. (2011), mostrando em detalhe o clado Pseudosuchia. Nesta etapa, somada às 

modificações da árvore da figura 77, transformamos o caráter 20 em multi-estado de modo ordenado. CI = 0,36; RI = 

0,78. 
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7. CONCLUSÕES 

 
  

   A descrição osteológica de UFRGS-PV-0152-T, composto por elementos cranianos, 

mandibulares, dentários e pós-cranianos, possibilitou sua comparação com outros integrantes de 

Rauisuchia.  A inclusão de tal material na análise filogenética de Butler et al. (2011), bem como em 

versões modificadas desta matriz, mostrou que UFRGS-PV-0152-T possui uma relação de grupo-

irmão com o espécime BSPHG AS 1933L (holótipo de Prestosuchus chiniquensis) com base na 

presença de uma crista supra-acetabular do ílio que é ântero-dorsalmente inclinada. Entretanto, tal 

sinapomorfia apresenta-se como uma homoplasia em Lotosaurus, Poposaurus e Shuvosauridae.  

 A análise da matriz de Butler et al. (2011) revelou também uma única autapomorfia para 

UFRGS-PV-0152-T - o astrágalo exibe uma lâmina óssea separando a faceta tibial da margem 

posterior – sendo este caráter homoplásico com diversos integrantes do clado Pseudosuchia. Todavia, 

ao avaliarmos a distribuição dos caracteres e seus estados ao longo da árvore de consenso estrito 

obtida a partir de modificações sobre a filogenia de Butler et al. (2011), encontramos como 

característica única e exclusiva do exemplar em questão, a presença, na porção rostro-lateral do 

maxilar, de uma superfície tubercular sobressaliente, com aspecto de carretel, que serve para 

articulação com o processo póstero-dorsal do pré-maxilar.  

 Em relação aos demais espécimes de Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV-0156-T e 

UFRGS-PV-0629-T), o exemplar UFRGS-PV-0152-T diferencia-se por apresentar as seguintes 

características na região da caixa craniana: 1) orientação posterior, e não lateral, do “espaço não 

ossificado” que fica entre o tubérculo basal do basioccipital e o tubérculo basal do parabasiesfenóide; 

2) a região entre o tubérculo basal e o processo basipterigoide é notavelmente mais projetada 

rostralmente; 3) a região entre o tubérculo basal e o processo basipterigoide é mais comprimida 

látero-medialmente; 4) as margens laterais do processo basipterigoide possuem, em vista occipital, 

similar expansão lateral (e não menos expandidas) do que a apresentada pelos seus tubérculos basais 

do parabasiesfenóide; 5) o processo basipterigoide é uma superfície mais horizontalizada e achatada 

dorso-ventralmente; 6) o processo basipterigoide permanece unido medialmente ao longo de toda a 

sua extensão.  

 O exemplar UFRGS-PV-0152-T também diferencia-se de UFRGS-PV-0156-T e UFRGS-PV-

0629-T por apresentar as seguintes características em seu maxilar (osso que também não é 

preservado no holótipo de Prestosuchus chiniquensis): 1) presença de uma fenestra pré-orbital longa 

e de altura proporcionalmente mais reduzida; 2) presença de uma nítida crista afilada no corpo do 

maxilar, que continua sobre a sua projeção caudal; 3) tanto o corpo como a projeção caudal do 

maxilar de UFRGS-PV-0152-T são proporcionalmente mais baixos dorso-ventralmente. 
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 Duas características – “presença de um ísquio que articula-se com seu antímero medialmente 

apenas na sua porção distal” e “presença de um tubérculo póstero-lateral na região proximal do fêmur 

amplo e proporcionalmente maior que os demais tubérculos proximais” - diferenciam  UFRGS-PV-

0152-T de todos os espécimes (publicados) já atribuídos a Prestosuchus chiniquensis. De outra parte, 

a característica “possuir um tubérculo calcaneal com um comprimento (ântero-posterior) um pouco 

maior do que a largura/espessura de sua base” diferencia o exemplar em estudo do holótipo de 

Prestosuchus chiniquensis (os outros espécimes não possuem o calcâneo para fins de comparação).  

Estas diferenças parecem não ter um significado tafonômico – devido ao excelente estado 

preservacional - ou ontogenético, pois apesar do menor tamanho de UFRGS-PV-0152-T, este não 

exibe suturas soltas em seu esqueleto. Deste modo, tendo em vista que tais diferenças tenham um 

significado taxonômico, seria possível a criação de uma denominação taxonômica distinta para 

UFRGS-PV-0152-T. Além disso, o estudo comparativo do exemplar em questão com demais 

exemplares atribuídos a Prestosuchus revela uma grande diversidade de formas anatômicas reunidas 

sob esta denominação. 

 Ressaltamos que os resultados da presente análise são inconclusivos e devem ser aprimorados 

à medida que novas descrições (sejam de novos exemplares, redescrições de materiais publicados ou 

de materiais adicionais) e análises filogenéticas sejam divulgadas. Neste contexto, UFRGS-PV-0152-

T aumenta o conhecimento sobre a diversidade anatômica dos rauissúquios, podendo contribuir para 

uma melhor resolução das inter-relações deste táxon. 
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9. ANEXO I 

 

Listagem de medidas referentes aos elementos sincranianos de UFRGS-PV-0152-T 

 
A1) Medidas do conjunto de ossos articulados do 

crânio de UFRGS-PV-0152-T em vista lateral 

direita. 

 A2) Medidas do conjunto de ossos articulados do 

crânio de UFRGS-PV-0152-T em vista lateral 

esquerda. 

Mx1a                 40,2 mm  Mx1b                 40,7mm 

Mx2a                 82,5mm  Mx2b                 88,2mm 

Mx3a                 111,28mm  Mx3b                 114,3mm 

Mx5a                 29,6mm  Mx4                   176,3mm 

Mx6a                 33,5mm  Mx5b                 29,42mm 

Mx7a                 40,7mm  Mx6b                   30,2mm 

Mx7b                   44,1mm 

N1                        167,2mm 

N2                        26,2mm 

N3                        17mm 

N4                        31,7mm 

   

B1) Medidas da caixa craniana de UFRGS-PV-

0152-T em vista lateral direita 
 B2) Medidas da caixa craniana de UFRGS-PV-

0152-T em vista posterior. 

a6                       9mm  a1                      25,89mm 

a8                       15 mm  a2                      42,33mm 

a9                       22,9mm  a3                      48,82mm 

a10                     10,5mm  a4                      23,5mm 

a11                     24,2mm  a5                      16,9mm 

a12                     70,37mm  a6                         9mm 

a13                     37,35mm a7                         40,5mm 

a14                     36,75mm 

 
C) Medidas do articular e supra-angular esquerdo de 

UFRGS-PV-0152-T em vista dorsal 
 E1) Medidas do quadrado e quadrado-jugal 

esquerdos parciais de UFRGS-PV-0152-T em vista 

posterior 
Ar1                          27,10mm  Q1                      41,75mm 
Ar2                          21,9mm  Q2                      41,41mm 
Ar3                          20,83mm   
Ar4                          28,61mm  
Ar5                          20,6mm   

  

D) Medidas do pré-articular direito de UFRGS-PV-

0152-T em vista lateral 
E2) Medidas do quadrado e quadrado-jugal 

esquerdos parciais de UFRGS-PV-0152-T em vista 

ventral 

Pra1                    32,10mm Q3                       18,77mm 

Pra2                    12.21mm Q4                           22,46mm 

 

      
F) Medidas do esquamosal direito de UFRGS-PV-

0152-T em vista lateral 
 G) Medidas do dentário de UFRGS-PV-0152-T 

em vista medial 
Sq1                          49,2mm  D1                    21,57mm 
Sq2                          27,5 mm  D2                    26,08mm 
Sq3                          22,15mm  D3                    23,23mm 
Sq4                          13,3mm  D4                    24,36mm 
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ESTAMPA DO ANEXO I  
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10. ANEXO II 

 

Listagem de medidas referentes as vértebras e arcos hemais de UFRGS-PV-0152-T 

 
TI-T10) Medidas das vértebras truncais mediais de UFRGS-PV-0152-T  
cl1    49 mm afh1      55,5mm pfh1      55,4mm   pfw1   41,43mm* 

cl2    43,5mm afh 2     50,2mm pfh2      56,5mm  afw1    42,7mm*  

cl3    61mm afh 3     53mm pfh3      50,9mm HNS1   63,4mm afw2    43,9mm pfw2   44,8mm 

cl4    52,9mm afh 4     46,8mm pfh4      44,3mm HNS2   64,6mm afw3    39mm* pfw3   44mm 

cl5    52,5mm afh 5     44,7mm pfh5      39mm HNS3   63,7mm afw4    43,5mm pfw4   37,6mm 

cl6    49,8mm afh 6     52mm pfh6      53,3mm HNS4   80,5mm  pfw5   38,5mm* 

cl7    48,8mm afh 7     54mm pfh7      58mm HNS5   74,3mm   

cl8    50mm afh 8     56.5mm pfh8      51,6mm HNS6   71,6mm afw5    46mm  

cl9    49mm afh 9     49,1mm pfh9      48,4mm HNS7   74mm afw6    47,2mm pfw6   46,1mm 

cl10  46,8mm afh 10   53,3mm pfh10    51,4mm HNS8   77,6mm afw7    43,53mm* pfw7   39,6mm 

   

S1-S2) Medidas das vértebras sacrais de UFRGS-PV-0152-T 
cl11    44,8mm afh 11  43,1mm pfh11   56,2mm HNS9   70,8mm afw8  47,4mm pfw8   55,6mm 

cl12    48,3mm afh 12  43 mm pfh12   44,3mm  afw9  52mm pfw9   45,3mm 

 
H) Medidas dos arcos hemais de UFRGS-PV-0152-T 

mhch1                   83,20mm  

mhch 2                  131,04mm 

mhch 3                  122,5mm 

mhch 4                  133,7mm 

mhch 5                  96mm 

mhch 6                  65,2mm 

mhch 7                  31,5mm 

mhch 8                  32,4mm 

mhch 9                  19,4mm 

      

CA1-CA18) Medidas das vértebras caudais de UFRGS-PV0152-T 
cl13   41,6mm afh 13  48,4mm pfh13  47,3mm HNS10    94mm  pfw10  38,8mm 

cl14   51,7mm afh 14  47,8mm pfh14  50,8mm HNS11    83,8mm afw10   44,7mm  
cl15   39,2mm afh 15  45mm pfh15  39mm HNS12    101mm  pfw11  46mm 

cl16   45mm afh 16  51,5mm pfh16  54,5mm HNS13    97,8mm afw11   45,6mm  

cl17   37,7mm afh 17  39,7mm pfh17  40mm   pfw12  18mm* 

cl18   48,7mm afh 18  40,8mm pfh18  42,2mm    

cl19   38mm afh 19  42,5mm pfh19  45,9mm HNS14    101mm   
cl20   46,1mm afh 20  51,2mm pfh20  43,2mm HNS15    97,8mm afw12   50mm  

cl21   31,1mm afh 21  18,4mm pfh21  18,1mm HNS16    29mm  pfw13  16,5mm 

cl22   33,1mm afh 22  20,5mm pfh22  19mm    

cl23   17mm*  pfh23  20,9mm   pfw14  18mm 

cl24   30mm afh 23  13,7mm pfh24  16,5mm   pfw15  15mm 

cl25   24,3mm afh 24  18,8mm pfh25  18mm HNS17    28,7mm   

cl26   29,6mm afh 25  19,7mm pfh26  18,7mm HNS18    27mm afw13   14,5mm  

cl27   28,9mm afh 26  15,6mm pfh27  15,5mm HNS19    20,8mm afw14   12,9mm pfw16   11,3mm 

cl28   25,5mm afh 27  11,7mm pfh28  13,4mm  afw15   12,5mm pfw17   10,4mm 

cl29   26mm afh 28  12mm pfh29  14,7mm   pfw18   13,3mm 

cl30   22,7mm afh 29  14mm pfh30  11,7mm  afw16   11,7mm  
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11. ANEXO III 

 

Listagem de medidas referentes aos ossos da cintura escapular e membros anteriores de 

UFRGS-PV-0152-T. 
 

A1-A2) Medidas da ulna esquerda em vista 

medial (A1) em proximal (A2). 
 B1-B2) Medidas do úmero esquerdo (B1) e 

direito (B2) em vista anterior. 
h.ul                                 215mm                  h.u                          236mm 
ap1.ul                             70,4mm  ap1.u                             89,2mm 

ap2.ul                             34,8mm  ap2.u                             32mm     

ap3.ul                             33,17mm  ap3.u                             76mm 

circ.ul                             91,7mm  circ.u                             92,3mm 

ml.ul                               38,8mm  ap1b.u                           92mm 

 

 

C) Medidas do coracóide esquerdo em vista 

lateral. 
 D1-D3) Medidas da escápula esquerda (D1) e 

direita (D2) em vista medial. Em (D3) detalhe da 

articulação escápulocoracóide esquerda em vista 

posterior 
h.co                               125mm  h.s                          255mm 
h1.co                             51,72mm  ap1.s                       124,6mm 
ap.co              166mm  ap2.s                       64mm 

 hb.s                        248mm 

 ap1b.s                     106mm 

 ap2b.s                        98mm 

ml.s                           46,3mm 
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12. ANEXO IV 

 

Listagem de medidas referentes aos ossos da cintura pélvica e membros posteriores (exceto 

ossos do pes) de UFRGS-PV-0152-T. 
 

A1-A2) Medidas dos elementos pélvicos de 

UFRGS-PV-0152-T 
 B) Medidas da tíbia esquerda de UFRGS-PV-

0152-T 
ap.Il1                                 216mm  h.Tib                           247mm 
ap.Il2                                 228mm  prox.Tib                       80,7mm               
h.Il1                                   51,72mm    circ.Tib                        98mm 
h.Il2                                   50,7mm  Tib1                            34,2mm 
ap.ac1                                95,5mm  dist.Tib                        49mm 
ap.ac2                                101,6mm   
h.isq1                                 243mm 

h.isq2                                 239mm 

h.Pub1                               252mm 

h.Pub2                               255mm 

 

 

 

 

 

C-D) Medidas da fíbula direita (C) e esquerda 

(D) de UFRGS-PV-0152-T 
 E-F) Medidas do fêmur direito (E) e esquerdo 

(F) de UFRGS-PV-0152-T 
h.Fib1                               200mm  Fêm1                           58,88mm             
h.Fib2                               253mm  Fêm2                           48mm 
Fib1                                  169,5mm  circ.Fêm1                     141mm 
Fib2                                  184mm  circ.Fêm2                     125mm 
dist.Fib1                           48,1mm  dist.Fêm1                     85mm 
dist.Fib2                           46,7mm  dist.Fêm2                     88,45mm 
h.prox.Fib                        74,1mm prox.Fêm                        98,4mm 
prox.Fib                           38,6mm h.prox.Fêm                     112mm 

h.Fêm                              352mm                                               
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ANEXO V 

 

Listagem de medidas referentes aos ossos do pes de UFRGS-PV-0152-T. 
 

A1-B) Medidas dos elementos do tornozelo de  

UFRGS-PV-0152-T. Sendo o calcâneo esquerdo 

em vista dorsal/proximal (A1), lateral (A2) e medial 

(A3). Possível astrágalo esquerdo em vista anterior 

(B) 

 C1-E2) Medidas de metatarsais de UFRGS-PV-

0152-T. Dois metatarsais que possivelmente 

pertencema série (I-IV) em (C1) e (C2). Possível 

metatarsal I em (D). Metatarsal V direito (E1) e 

esquerdo (E2) em vista dorsal. 
Ca1                                      28,8mm Mt1a                     40,2mm 
Ca2                                      40,8mm Mt1b                     43,1mm 
Ca3                                      31,5mm Mt1c                     28,1mm 
Ca4                                      39,8mm Mt2a                     105mm 
Ca5                                      31,6mm Mt2b                     104,2mm 
Ca6                                      24,5mm Mt2c                         84,9mm 
Ca7                                      24,8mm Mt2d                         64,4mm 
Ca8                                      21,3mm Mt2e                         67,5mm 
Ca9                                      76,25mm Mt3a                         22,9mm      
As1                                      32mm Mt3b                         21,2mm                    
As2                                      40,1mm          Mt3c                         25,6mm              
As3                                      25,1mm Mt3d                         39,3mm 
As4                                      35,4mm Mt3e                         41,1mm 

Mt4a                         44,2mm 

Mt4b                         46,9mm 

 

 

 

 

 

 

F1-D7) Medidas dos ungueos (F1 e F2) e das falanges (D1-

D7) de UFRGS-PV-0152-T. 
f1                                                               51,5mm 

f2                                                               39,9mm 

f3                                                               37,1mm 

f4                                                               36,6mm                                 

f5                                                               26,4mm          

f6                                                               19mm 

f7                                                               30,8mm 

f8                                                               19,5mm 

f9                                                               29,6mm 
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