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RESUMO 

 

 

A presente Tese apresenta uma descrição osteológica craniana e pós-craniana detalhada de um 

novo espécime (UFRGS-PV0629T) de rauissúquio (ARCHOSAURIA, CRUROTARSI), 

proveniente da Biozona de Dinodontosaurus (Mesotriássico) da Formação Santa Maria, Bacia do 

Paraná, Rio grande do Sul. Nesta descrição, utilizou-se a metodologia clássica de observação e 

descrição das feições anatômicas, ilustração e comparação com os materiais descritos para P. 

chiniquensis e outros táxons atribuídos a Rauisuchia. Para analisar as relações entre UFRGS-

PV0629T e os demais rauissúquios foi utilizada, como ponto de partida, a matriz elaborada por 

Brusatte et al. (2010), por ser a mais abrangente e incluir o maior número de táxons para 

rauissúquios. Antes da inclusão do espécime UFRGS-PV0629T na matriz, os caracteres 

utilizados foram analisados um a um e, eventualmente, modificados ou suprimidos. A nova 

matriz resultante, com 56 táxons e 185 caracteres, foi então analisada, utilizando-se os 

parâmetros-padrão (10mil replicações, hold = 100) utilizados pelo Programa PAUP∗v.4.0b10, o 

mesmo utilizado por Brusatte et al. (2010). O resultado da análise confirmou a relação entre 

UFRGS-PV0629T e Prestosuchus chiniquensis como grupos-irmãos, com 100 % de ocorrência 

nas árvores obtidas, corroborando o que foi observado durante a descrição comparada. A partir 

disto, concluiu-se que UFRGS-PV0629T representa o mais completo representante do táxon 

Prestosuchus chiniquensis existente até o momento (e um dos mais completos entre todos os 

rauissúquios), o que aumenta significativamente o conhecimento sobre a anatomia do mesmo, 

além de fornecer subsídios para futuras análises filogenéticas (envolvendo este táxon e outros 

rauissúquios) e ainda para estudos relacionados à possibilidade de existência de dimorfismo 

sexual e/ou variação ontogenética para esta espécie. As modificações introduzidas na matriz 

original de Brusatte et al. (2010) resultaram no colapso da maioria dos agrupamentos ali 

formados para os rauissúquios, sugerindo que será necessário ainda um maior aporte de dados – 

principalmente oriundos de descrições osteológicas detalhadas - referentes aos táxons desse 

grupo, para que seja possível estabelecer uma filogenia consistente para o mesmo. 

 

 

 



Abstract  

 

 

This thesis presents a detailed osteological description of the cranium and post-cranium of a new 

specimen (UFRGS-PV0629T) of a rauisuchian (ARCHOSAURIA, CRUROTARSI) from the 

Dinodontosaurus Assemblage Zone (Middle Triassic) of the Santa Maria Formation, Paraná 

Basin, Rio Grande do Sul. In the osteological description, the classic methodology of 

observation, description, illustration and comparison with the published materials of P. 

chiniquensis (Huene, 1942 and UFRGS-PV0629T) and other taxa attribute to Rauisuchia was 

applied. To test the phylogenetic position of the specimen UFRGS-PV0629T inside the 

Rauisuchia Clade and its possible attribution to Prestosuchus chiniquensis, it was used the matrix 

of Brusatte et al. (2010), which includes the greater number of characters and rauisuchian taxa 

among all analyses ever made for this group. Before the insertion of the specimen UFRGS-

PV0629T in the matrix, the characters were analysed one-by-one and, eventually, modified or 

suppressed. The new resulting matrix, with 56 taxa and 185 characters, was analysed using the 

software PAUP ∗v.4.0b10 and the same parameters (10.000 replications, hold = 100)  used by 

Brusatte et al. (2010). The result of the analysis have confirmed the relationship between 

UFRGS-PV0629T and Prestosuchus chiniquensis as sister-taxa, with 100 % of occurrence in the 

obtained cladograms, thus corroborating that was observed during the compared description. In 

this way, UFRGS-PV0629T represents the most complete known specimen of Prestosuchus 

chiniquensis, being one of the most complete among all rauisuchian, what significantly increases 

the knowledge about its anatomy, besides to furnish support for future phylogenetic studies 

involving Rauisuchia. Additionally, the anatomical information obtained from P. chiniquensis 

can be used in morphological studies related to sexual dimorphism and ontogenetic variation of 

this species. The changes introduced in the matrix of Brusatte et al. (2010) resulted in the 

collapse of most clades within Rauisuchia presented in that strict consensus tree,  which suggests 

that additional  data regarding to this group – especially coming from detailed osteological 

descriptions – is required to support a robust phylogeny to this group.  
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 1. Introdução  

 

 

Atualmente, do ponto de vista filogenético, o clado Archosauria (Fig. 1) 

corresponde à união da linhagem que leva aos crocodilos (=Crurotarsi Sereno & Arcucci, 

1990) com a que leva aos dinossauros (=Ornithodira Gauthier, 1986).   

 
Figura 1. Cladograma mostrando o posicionamento relativo entre crurotársios e ornitodiros (modificado de 
Kellner et al., 1999). Os rauissúquios estão representados por Prestosuchus. 

 

 Entre os arcossauros, os Ornithodira (aves, dinossauros, pterossauros e seus 

parentes próximos) historicamente têm atraído mais atenção dos pesquisadores, uma vez que 

a origem das aves dentro dos dinossauros terópodes tem sido um dos grandes focos de estudos 

evolutivos (e.g. Gauthier & Gall, 2001). Em contraste, os Crurotarsi têm recebido, 

comparativamente, menor atenção, embora dentre eles tenham evoluído os crocodilos. 

Dentre os Crurotarsi, os rauissúquios compreendem um grupo com distribuição 

virtualmente cosmopolita no Meso e Neotriássico (Benton, 1986). Foram formas carnívoras e 

quadrúpedes (Fig. 2) que alcançaram grande tamanho, sendo alguns deles possivelmente 

bípedes ocasionais (Barberena, 1978; Bonaparte, 1982; Gower, 2000). 



13 
 

 

 
Fig. 2 - Filogenia dos Archosauria, mostrando os diferentes padrões morfológicos entre Ornithodira e Crurotarsi. 
Dentre estes últimos, os rauissúquios estão representados por Saurosuchus (modificado de Sereno, 1991). 

 

Os estudos filogenéticos geralmente aceitam que Crurotarsi inclui rauissúquios, 

fitossauros, aetossauros, ornitossúquios e crocodilomorfos, ainda que não exista consenso 

quanto à inclusão de todos nem quanto às relações destes grupos entre si (Gauthier, 1986; 

Benton & Clark, 1988; Sereno, 1991; Parrish, 1993; Juul, 1994; Benton, 1999). 

Segundo Brusatte et al. (2010): “A questão mais problemática referente à 

filogenia dos crurotársios envolve uma série de táxons Mesotriássicos comumente referidos 

como “rauissúquios”. Esta nebulosa assembléia inclui táxons de diferentes morfologias, 

incluindo grandes predadores quadrúpedes (Postosuchus, Prestosuchus, Saurosuchus), 

animais com espinhos neurais alongados no tronco, formando “velas” (Arizonasaurus, 

Ctenosauriscus), além de formas cursoriais semelhantes a dinossauros (Effigia, Poposaurus, 

Shuvosaurus). Não existe consenso quanto a todos os “rauissúquios” pertencerem a um grupo 

monofilético ou quais deles poderiam compor sub-grupos monofiléticos. Por vezes, para 

efeitos de análises cladísticas, os “raussúquios” são simplesmente assumidos como um grupo 

monofilético (e.g. Gauthier 1986), enquanto em outras são representados apenas por um ou 

dois táxons, geralmente Postosuchus e Prestosuchidae (e.g. Juul, 1994; Benton, 1999).  

Algumas análises incluíram uma amostragem maior de “rauissúquios” (Benton & Clark, 

1988; Parrish, 1993; Benton & Walker, 2002; Gower, 2002; Nesbitt 2003, 2007; Benton, 

2004; Weinbaum & Hungerbühler, 2007), mas nenhuma delas utilizou sequer a maioria dos 

táxons usualmente definidos como pertencentes a este grupo.” 
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Em diferentes trabalhos, os vários táxons que compõem um grupo “rauissúquia”, 

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

acordo com distintos autores: Rauisuchidae Huene, 1942; Prestosuchidae Romer, 1966; 

Poposauridae Nopcsa, 1928 e Chatterjeeidae Long & Murry, 1995.  

No presente trabalho, o termo “rauissúquios” é usado no sentido de incluir 

todos os táxons usualmente considerados membros desse grupo [sensu Brusatte et al. (2010)], 

ainda que o mesmo não tenha sido, em muitos casos, considerado monofilético. 

Um resumo da ocorrência temporal e espacial dos taxa mais importantes que já 

foram referidos como rauissúquios pode ser observado na tabela 1:   

 
Tabela 1. Sumário dos táxons mais referidos para Rauisuchia, listados em ordem cronológica. Esta 
lista não é abrangente e as inclusões são subjetivas, além de excluir alguns táxons de validade 
taxonômica questionável e táxons raramente referidos para Rauisuchia (e.g. Arizonasaurus Welles, 
1947; Dongusia Huene, 1940; “Mandasuchus” charig, 1956; Sinosaurus Young, 1948; Spondylosoma 
Huene, 1942;, Youngosuchus sinensis (= Vjushkovia sinensis Young 1973) Sennikov, in Kalandadze & 
Sennikov 1985. Lotosaurus só foi referido para Rauisuchia em Parrish (1993). (Adaptado de Gower, 
2000). 

    TAXON AUTOR HORIZONTE 
ESTRATIGRÁFICO 

IDADE LOCALIZAÇÃO 

Teratosaurus 
suevicus 

V. Meyer, 
1861 

Stubensandstein Noriano S Alemanha 

Poposauros 
gracilis 

Mehl, 1915 Fm. Popo Agie Meso-
Neocarniano à 

Eonoriano 

SW Estados 
Unidos 

Stagonosuchus 
nyassicus 

Huene, 1938b Fm. Manda Anisiano Tanzânia 

Rauisuchus 
tiradentes 

Huene, 1942 Fm. Santa Maria 
(Cenozona de 

Rhynchosauria) 

Carniano S Brasil 

Prestosuchus 
chiniquensis 

Huene, 1942 Fm. Santa Maria 
(Cenozona de 
Therapsida) 

Ladiniano S Brasil 

Prestosuchus 
loricatus 

Huene, 1942 Fm. Santa Maria 
(Cenozona de 
Therapsida) 

Ladiniano S Brasil 

Procerosuchus 
celer 

Huene, 1942 Fm. Santa Maria 
(Cenozona de 
Therapsida) 

Ladiniano S Brasil 

Hoplitosuchus raui Huene, 1942 Fm. Santa Maria 
(Cenozona de 

Rhynchosauria) 

Carniano S Brasil 

Saurosuchus 
galilei 

Reig, 1959 Fm. Ischigualasto Carniano NW Argentina 

Fenhosuchus 
cristatus 

Young, 1964 Fm. Ehrmaying superior Triássico 
Médio 

China 

Ticinosuchus ferox Krebs, 1965 “Grenzbitumenhorizont” 
e equivalentes 

Anisiano/ 
Ladiniano 

Suiça  
 N Itália 

Luperosuchus 
fractus 

Romer, 1971 Fm. Los Chañares Ladiniano NW Argentina 

Lotosaurus 
adentus 

Zhang, 1975 Fm. Batung Triássico 
Médio 

China 

Fasolasuchus Bonaparte, Fm. Los Colorados Neonoriano NW Argentina 
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tenax 1978 (La Esquina) 
 

Heptasuchus clarki Dawley, 
Zawiskie & 

Cosgriff, 
1979 

Fm. Popo Agie Meso-
Neocarniano 

 

Wyoming, 
Estados Unidos 

Vjushkovisaurus 
berdjanensis 

Ochev, 1982 Donguz Svita Anisiano- 
Eoladiniano 

W Russia 

Bromsgroveia 
walkeri 

Galton, 1985 Fm. Bromsgrove Sandst. Anisiano Inglaterra 

Postosuchus 
kirkpatricki 

Chatterjee, 
1985 

“Dockum Group +” Mesocarniano-
Noriano 

SW Estados 
Unidos 

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 Índia Central 

Vytshegdosuchus 
zheshartensis 

Sennikov, 
1988 

U. Yarenga Horizont Neo- 
Olenekiano 

W Russia 

Dongusuchus 
efremovi 

Sennikov, 
1988 

Donguz Svita Anisiano-
Eoladiniano 

W Russia 

Tsylmosuchus 
jakovlevi 

Sennikov, 
1990 

U. Vetluga Super-
Horizont 

Olenekiano W Russia 

Tsylmosuchus 
samariensis 

Sennikov, 
1990 

U. Vetluga Super-
Horizont 

Olenekiano W Russia 

Tsylmosuchus 
donensis 

Sennikov, 
1990 

Yarenga Horizont Olenekiano W Russia 

Jaikosuchus 
magnus 

Sennikov, 
1990 

Yarenga Horizont Olenekiano W Russia 

Lythrosuchus 
langstoni 

Long & 
Murry, 1995 

Dockum Group ? Meso 
Carniano 

Texas, Estados 
Unidos 

Chatterjeea 
elegans 

Long & 
Murry, 1995 

Dockum Group Eo/Mesocarni
ano-Eonoriano 

SW Estados 
Unidos 

Sillosuchus 
longicervix 

Alcober & 
Parrish, 1997 

Fm. Ischigualasto Carniano NW Argentina 

Batrachotomus 
kupferzellensis 
 (“Kupferzeller 
Rauisuchier”) 

Gower, 1999 
(Wild, 1980) 

Lettenkeuper Neoladiniano S Alemanha 

Polonosuchus 
silesiacus 

(Sulej, 2005) Krasiejów Neocarniano Polônia 

Yarasuchus 
deccanensis 

Sen, 2005 Fm. Yerrapalli Anisiano Índia 

Arizonasaurus 
babbitti 

Welles, 1947  Fm. Moenkopi  Eo/Meso 
Triássico  

Arizona, Estados 
Unidos 

Arganasuchus 
dutuiti 

Jalil & Peyer, 
2007 

Fm. Timezgadiouine Carniano Marrocos 

Postosuchus 
alisonae 

Peyer et al., 
2008 

Associação de litofacies 
II 

Neocarniano – 
Eonoriano 

Carolina do norte, 
Estados Unidos 

 
   

  No Brasil, o registro deste grupo é praticamente restrito à Formação Santa 

Maria, no Rio Grande do Sul (Fig. 3). A única exceção a este quadro corresponde a uma série 
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de pegadas descritas por Leonardi (1980), provenientes da Formação Antenor Navarro (Meso 

ou Neotriássico) da Paraíba (Isochirotherium), que foram atribuídas a um rauissúquio. 

 
Figura 3. Mapa geológico do Rio Grande do Sul. A área verde clara corresponde as Rochas Sedimentares 
Mesozóicas, onde afloram, entre outros, os sedimentos triássicos da Formação Santa Maria (modificado de 
Lavina, 1991). 

 

Segundo Gower (2000), atualmente, um melhor conhecimento da anatomia e as 

relações dos rauissúquios seriam a chave para avançar no conhecimento dos arcossauros da 

linhagem pró-crocodiliana, porque este grande e diverso grupo de arcossauros Triássicos é 

possivelmente parafilético ou ainda polifilético, com alguns membros possivelmente 

intimamente relacionados com Crocodylomorpha (Parrish, 1993; Gower, 2000).  

Entretanto, conforme salientado por diversos autores (Gower, 2000; Peyer et al., 

2008 Gower & Schoch, 2009; Brusatte et al., 2010) este objetivo apresenta dificuldades para 

ser atingido porque muitos dos táxons conhecidos de rauissúquios estão baseados em 

materiais escassos e fragmentários (sendo este o caso em relação à maioria dos táxons 

brasileiros) ou ainda não devidamente descritos e documentados. Esta circunstância, além de 

não permitir uma melhor resolução das relações taxonômicas entre os táxons já existentes, 

dificulta a definição do posicionamento taxonômico de novos espécimes.  

Nesse contexto, o objetivo principal desta Tese de Doutorado é realizar uma 

descrição osteológica detalhada de um exemplar bastante completo e semi-articulado 
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(UFRGS-PV0629T) de rauissúquio prestossuquídeo (sensu Brusatte et al., 2010), depositado 

no laboratório de Paleontologia de Vertebrados da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, comparando-o com outros materiais deste grupo, contribuindo, desse modo, para o 

incremento tanto dos dados referentes à anatomia dos rauissúquios quanto das discussões 

taxonômicas deste grupo. 

Inicialmente, porém, será apresentada uma contextualização histórica, 

morfológica e filogenética dos rauissúquios, no intuito de melhor caracterizar a atual 

problemática referente às relações taxonômicas deste grupo. 

 

 

1.1. Histórico das pesquisas envolvendo rauissúquios 

 

 

  Embora Meyer (1861) e Mehl (1915) tenham descrito espécies que foram, 

posteriormente, referidas a rauissúquios, a primeira denominação formal referente a este 

grupo foi proposta por Huene (1942)1, que criou a Família Rauisuchidae para incluir os 

táxons de grandes diápsidos carnívos por ele descritos para o Triássico do RS (Rauisuchus 

tiradentes, Prestosuchus chiniquensis, Prestosuchus loricatus,  Hoplitosuchus raui e 

Procerosuchus celer), todos provenientes da Formação Santa Maria.  Em trabalhos anteriores, 

Huene (1936a, 1936b, 1938a, 1938b) já havia mencionado a existência deste material, embora 

sem nenhuma atribuição taxonômica formal. Huene (1938b) descreveu também um novo 

táxon para a Formação Manda, na Tanzânia (Stagonosuchus nyassicus) e, em 1956 o incluiu 

na família Rauisuchidae.  

 Charig (1956) descreveu “Mandasuchus” (da Formação Manda, Tanzânia) e, 

em 1957, propôs que a família Prestosuchidae incluiria “Mandasuchus”, Prestosuchus, 

Spondylosoma absconditum (um táxon também descrito por Huene (1942) para a Formação 

Santa Maria, mas não incluído por este em Rauisuchidae) e Stagonosuchus.   

 Reig (1959) descreveu Saurosuchus galilei (da Formação Ischigualasto, 

Argentina) e colocou-o na família Rauisuchidae. Posteriormente, apresentou uma revisão da 

                                                 
1  Os resultados do estudo dos materiais coletados por Friedrich von Huene no interior do RS foram 
sendo publicados em fascículos, entre os anos de 1935 e 1942 - sendo que a parte referente aos arcossauros saiu 
em 1938 – e posteriormente reunidos em um único volume. Isso gerou uma certa confusão em relação ao ano de 
referência para cada parte do livro.  Os arcossauros ora são referidos como Huene (1938), ora como Huene 
(1942) – opção utilizada neste trabalho - ou ainda como Huene (1935-42). 
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família Rauisuchidae, incluindo nela Rauisuchus, Prestosuchus, Stagonosuchus e 

Saurosuchus (Reig, 1961). 

 Krebs (1965) descreveu Ticinosuchus ferox (proveniente da 

“Grenzbitumenzone” da Suíça), incluindo-o na Família Rauisuchidae, juntamente com 

Rauisuchus, Prestosuchus, Procerosuchus e Stagonosuchus. No mesmo trabalho, propôs que 

os rauissuquídeos teriam sido um grupo de arcossauros triássicos muito difundido e distinto, 

cujas afinidades certamente estariam mais próximas dos pseudossúquios (sensu Rome,1956) 

do que com os mais primitivos grupos arcossauros não-coronais (proterossúquios). 

 Romer (1966) foi o primeiro autor a estabelecer formalmente a família 

Prestosuchidae, para nela alojar todos os gêneros citados por Charig (1957), com exceção de 

Spondylosoma.  

 Krebs (1976) adotou a Família Rauisuchidae de Huene, 1942 e incluiu, neste 

táxon, Mandasuchus, Prestosuchus, Stagonosuchus e Ticinosuchus, juntamente com 

Luperosuchus fractus Romer 1971 (da Formação Los Chañares), Procerosuchus, Rauisuchus 

e Saurosuchus. Esta proposta tem sido seguida por alguns autores mais recentes (Benton & 

Clark, 1988; Carroll, 1988; Benton, 1990).  

Barberena (1978) descreveu um grande crânio (UFRGS-PV0156T), também 

proveniente da Formação Santa Maria, mas coletado no município de Candelária, no Estado 

do Rio Grande do Sul e atribuíu-o a Prestosuchus chiniquensis. O autor também propôs que 

P. chiniquensis teria uma posição intermediária entre Luperosuchus e Saurosuchus.  

Dawley et al. (1979) descreveram Heptasuchus clarki do Triássico Superior 

(Popo Agie Formation do Wyoming) dos Estados Unidos e incluíram-no dentro da Família 

Rauisuchidae, juntamente com Ticinosuchus (Krebs, 1965), Stagonosuchus (Huene, 1938), 

Mandasuchus (Charig, 1957), Luperosuchus (Romer, 1971), Rauisuchus (Huene, 1942), 

Prestosuchus (Huene, 1942) e Saurosuchus (Reig, 1959; Sill, 1974). 

 Bonaparte (1981) descreveu Fasolasuchus tenax do setor superior da formação 

Los Colorados (Noriano Superior, Triássico Superior), La Rioja, Argentina, incluindo-o 

dentro da Família Rauisuchidae, juntamente com Poposaurus gracilis, ?Heptasuchus, 

“exemplar de Marrocos” (atualmente Arganasuchus dutuiti), Saurosuchus, Rauisuchus, 

?Teratosaurus suevicus, Prestosuchus chiniquensis, Prestosuchus loricatus, Luperosuchus, 

Ticinosuchus, Stagonosuchus nyassicus, Rauissúquio de Kupferzell (atualmente 

Batrachotomus kupferzellensis) e exemplar de Warwick (atualmente Bromsgroveia walkeri). 

O mesmo autor foi o criador do termo Rauisuchia, utilizado na categoria de Infraordem, 

dentro de Proterosuchia, com as famílias Rauisuchidae e Erythrosuchidae.  
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 Nos anos seguintes, as classificações dos Arcossauros persistiram com o 

entendimento de que rauissúquios compreendiam um único grupo supragenérico 

(Rauisuchidae), até que Chatterjee (1985) descreveu Postosuchus kirkpatricki do Triássico 

Superior do Texas. O autor reconheceu afinidades entre esta nova espécie e os rauissuquídeos, 

mas também argumentou que Postosuchus kirkpatricki teria sido ancestral aos dinossauros 

terópodes carnossauros. Dessa forma, classificou-o dentro de Poposauridae Nopcsa, 1928, 

junto com Poposaurus gracilis, uma forma considerada anteriormente um dinossauro 

(Colbert, 1961), mas reconhecida por Galton (1977) como representando um pseudossúquio. 

Na proposta de Chatterjee, Rauisuchia compreenderia, então, duas famílias: Rauisuchidae 

[Rauisuchus, Prestosuchus, Procerosuchus, Mandasuchus, Stagonosuchus, Luperosuchus, 

Saurosuchus, Fasolasuchus, Heptasuchus e Ticinosuchus) e Poposauridae (Poposaurus, 

Postosuchus, Teratosaurus, Arizonasaurus e o exemplar de Warwick (= Bromsgroveia 

walkeri Galton, 1985)].  

 Galton (1985) tal como haviam feito Bonaparte (1981) e Chatterjee (1985), 

reconheceu Teratosaurus suevicus (do Stubensandstein, Alemanha) como um rauissúquio e 

descreveu Bromsgroveia walkeri (da “Bromsgrove Sandstone Fm.”, em Warwick, Inglaterra) 

também como um rauissúquio, apoiando a classificação de Chatterjee (1985).  

  Os Crurotarsi foram tratados filogeneticamente, pela primeira vez, por 

Gauthier & Padian (1985), sob a denominação de Pseudosuchia. Gauthier (1986) reconheceu 

Pseudosuchia como um grupo natural, formado por Parasuchia, Aetosauria, Rauisuchia (sensu 

Krebs, 1976; Bonaparte, 1981) e “Crocodylomorpha” (Fig. 4).  
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Figura 4. Proposta filogenética de Gauthier (1986) para Archosauria, incluindo uma linhagem pró-crocodiliana 
(Pseudosuchia) e outra aviana (Ornithosuchia). 

 

Benton (1986) analisando o material descrito para Teratosaurus suevicus (uma 

maxila – BMNH 38646) por Meyer (1861) como um dinossauro, também foi de opinião que o 

mesmo seria um rauissúquio. Entretanto, o autor não determinou a qual família (Rauisuchidae 

ou Poposauridae) o mesmo pertenceria. 

  Chatterjee & Majumbar (1987) descreveram um grande predador do Triássico 

Superior da Índia, Tikisuchus romeri, e sugeriram sua inclusão na Infraordem Rauisuchia 

(sensu Chatterjee, 1985). Os autores reconheceram duas famílias para Rauisuchia: 

Poposauridae e Rauisuchidae, sendo que Tikisuchus estaria na última, juntamente com: 

Saurosuchus, Ticinosuchus, Fasolasuchus, Stagonosuchus, Luperosuchus, Rauisuchus, 

Prestosuchus e Heptasuchus. 

  Benton & Clark (1988), em um estudo cladístico mais amplo sobre os 

arcossauros, consideraram os rauissuquídeos (representados apenas por Saurosuchus e 

Ticinosuchus) e popossaurídeos (representados por Postosuchus) como táxons terminais 

distintos. Nos seus resultados os autores reconheceram Pseudosuchia como um grupo 

monofilético que incluía duas famílias, Stagonolepididae (aetossauros) e Rauisuchidae. 

Poposauridae, por sua vez, ficou de fora de Pseudosuchia, sendo Postosuchus o grupo-irmão 

de “Crocodylomorpha”).  Para Benton & Clark (1988), Suchia, um nome introduzido por 

Krebs (1974, 1976), incluiria Pseudosuchia (sensu Benton & Clark, 1988) e os 
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crocodilomorfos. Eles também criaram o termo Crocodylotarsi (= Pseudosuchia sensu lato, 

Gauthier & Padian, 1985; Gauthier, 1986) para toda a linhagem pró-crocodiliana, incluindo 

Phytosauridae (=Parasuchia), Crocodylomorpha, Stagonolepididae, Rauisuchidae e 

Poposauridae (Fig. 5). 

 
Figura 5. Proposta filogenética de Benton & Clark (1988) para Archosauria, com a redefinição do clado pró-
crocodiliano como Crocodylotarsi.  

 

Sereno & Arcucci (1990) por sua vez, chegaram à conclusão de que os 

ornitossuquídeos fariam parte da linhagem pró-crocodiliana, embora numa aparente 

tricotomia com parassúquios e súquios (Fig. 6) formando um clado denominado Crurotarsi.  

 
Figura 6. Proposta filogenética de Sereno & Arcucci (1990) para os arcossauros, excluindo os ornitossuquídeos 
do clado pró-aviário e redenominando este como Ornithodira, além de Crurotarsi no lugar de Crocodylotarsi.  
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Segundo Sereno (1991), Rauisuchidae (sensu Chatterjee, 1985; isto é: 

incluindo Prestosuchus) estaria incluído em Suchia (sensu Sereno & Arcucci, 1990), sendo 

que este grupo seria definido por uma sinapomorfia (conforme proposta por Benton & Clark, 

1988:333): barra temporal (formada pelo pós-orbital e o esquamosal) curta 

anteroposteriormente, resultando numa fenestra temporal lateral subtriangular (Fig.7a). Com 

base nesse critério, Sereno (1991) observou que o crânio UFRGS-PV0156T, descrito por 

Barberena (1978), assim como arcossauros mais basais, possuía a barra temporal mais longa e 

a fenestra temporal lateral relativamente alta (Fig. 7b), de modo que não poderia ser incluido 

em Suchia. Ao mesmo tempo, porém, ressaltou que os caracteres pós-cranianos de 

Prestosuchus e Suchia indicariam uma relação muito próxima entre ambos. Entretanto, os 

materiais de Prestosuchus descritos por Huene (1938) não possuem a região pós-orbital 

preservada (logo, não se pode comprovar se apresentam ou não a sinapomorfia de Suchia), 

enquanto o espécime UFRGS-PV0156T, o único exemplar de “Prestosuchus” no qual se pode 

observar esta região do crânio, possui muito poucos elementos pós-cranianos preservados. 

Mais adiante, no mesmo trabalho, Sereno (1991) propôs que Crurotarsi seria um grupo 

monofilético, composto de Ornithosuchidae, Parasuchia, Prestosuchus, Suchia (incluindo 

Gracilisuchus, Aetosauria, Rauisuchia, Crocodylomorpha) e todos os descendentes do 

ancestral comum mais recente destes.  

Em conclusão, Sereno (1991) excluiu “Prestosuchus” [tanto o espécime 

descrito por Barberena (1978) quanto os materiais descritos por Huene (1942)] de Suchia (e 

de Rauisuchia) com base apenas no exemplar UFRGS-PV0156T. Entretanto, o autor não 

incluiu nenhuma ilustração da região temporal de um “rauissúquio” nos exemplos utilizados 

para suchia (fig. 7a). Observando-se esta região do crânio em Heptasuchus, Tikisuchus e 

Saurosuchus [táxons que já haviam sido descritos à época do trabalho de Sereno (1991)] 

observa-se que o formato da fenestra, nestes, assemelha-se mais à de UFRGS-PV0156T do 

que as dos exemplos de suchia ilustrados por Sereno (1991) de modo a exclusão de 

Prestosuchus de Rauisuchia com base neste critério nos parece ser bastante problemática. 
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Figura 7. A, diagrama filogenético mostrando a barra temporal encurtada e a fenestra temporal lateral triangular 
característica dos súquios, na comparação com três “outgroups” próximos (retirado de Sereno, 1991); B, detalhe 
desta característica em Prestosuchus chiniquensis (desenho de Barberena, 1978, Escala: 10cm), utilizada para 
excluí-lo de Rauisuchia.  

 

 Parrish (1993) apresentou uma análise com um número maior de táxons para 

cada família de rauissúquios. Ele hipotetizou que os rauissúquios compreenderiam um grupo 

A 

B 

Barra temporal 

fenestra temporal lateral 
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polifilético composto por três famílias distintas: Rauisuchidae, Prestosuchidae e Poposauridae 

(Fig. 8). Poposauridae incluiria Poposaurus, Postosuchus, Teratosaurus e Bromsgroveia, 

enquanto Prestosuchidae seria composta por Prestosuchus, Ticinosuchus e Saurosuchus. 

Rauisuchidae, por sua vez, passou a icluir Rauisuchus, Lotosauros adentus Zhang, 1975 (da 

China) e Fasolasuchus. 

 
Figura 8. Proposta filogenética de Parrish (1993), separando Prestosuchidae e Rauisuchidae, sendo que apenas 
este último grupo faria parte de Rauisuchia. 

 

 Juul (1994) realizou uma análise cladística para Archosauria na qual a matriz 

foi elaborada de forma bastante crítica, incorporando e, com freqüência, modificando, 

caracteres usados em trabalhos anteriores (Gauthier, 1986; Gauthier et al., 1988; Benton & 

Clark, 1988; Benton, 1990; Sereno, 1991; Novas, 1992; Sereno & Novas, 1992 e Parrish, 

1992; 1993). Foram utilizados 74 caracteres para 17 arcossauros e 3 táxons como grupo 

externo (Fig. 9). Em relação à proposta de Parrish (1993) as principais mudanças relacionadas 

aos rauissúquios foram: (1) a extinção de Suchia; (2) Paracrocodylomorpha passou a ser 

formado por Crocodylomorpha e Gracilisuchus + Postosuchus (e possivelmente outros 

popossaurídeos); (3) Crurotarsi apresentando uma tricotomia basal, formada por Parasuchia, 

Dromaeosuchia e um clado formado por Prestosuchidae e Stagonolepidae; (4) Stagonolepidae 

(=aetossauros) passou a ser grupo irmão de Prestosuchidae. Juul (1994), no entanto, não 

explicitou o conteúdo de Prestosuchidae nem discutiu o destino dado a Rauisuchidae.  



25 
 

 

 
Figura 9. Proposta filogenética de Juul (1994), com a manutenção de Prestosuchidae, mas sem Rauisuchia. 

 

 Os estudos realizados por Parrish (1993) e Juul (1994) corroboraram a hipótese 

de Benton & Clark (1988) no sentido de que Rauisuchia (sensu Huene, 1938 e outros) não 

seria um grupo monofilético. Entretanto, a proposta de Parrish (1993) possui uma série de 

problemas na análise que precisam ser reconsiderados, desde erros na definição dos 

caracteres, discrepâncias entre o texto e dados da matriz (apontados por Juul, 1994; Long & 

Murry, 1995; Gower, 1996; 2000), além de vários clados com baixo suporte estatístico 

(segundo Gower & Wilkinson, 1996). Adicionalmente, Long & Murry (1995), em uma longa 

revisão dos tetrápodes do Neotriássico do Sudeste dos Estados Unidos, sugeriram a 

possibilidade de Postosuchus kirkpatricki (Chatterjee, 1985) ser baseado em um conjunto de 

três distintos táxons de rauissúquios, dos quais o único componente popossaurídeo 

(Lythrosuchus langstoni, Long & Murry 1995) seria representado somente por material 

fragmentário.  

 Long & Murry (1995), em sua classificação, propuseram que Rauisuchia 

poderia ser monofilético (contra Benton & Clark, 1988; Parrish, 1987, 1993 e Juul, 1994), 

mas também alertaram que “não é inconcebível que Rauisuchia seja parafilético”. Para os 

autores citados, Rauisuchia incluiria: Poposauridae (Poposaurus, Lythrosuchus langstoni, 

Bromsgroveia e ?Heptasuchus); Chatterjeeidae (Chatterjeea); Rauisuchidae sensu stricto 

(Rauisuchus, Postosuchus, Prestosuchus, Saurosuchus, Fasolasuchus, Stagonosuchus, 
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Teratosaurus, Fenhosuchus? e o “Holbrook Quarry rauisuchian” 2,) além de Rauisuchia 

incertae sedis (Ticinosuchus, “Mandasuchus”, Luperosuchus, Tikisuchus, Vyshegdosuchus, 

Dongusuchus, Jushatyria, Youngosuchus, Energosuchus, Tsylmosuchus, Jaikosuchus, 

Wangisuchus). Ainda no mesmo trabalho, foram feitas algumas considerações de cunho 

filogenético, entre as quais a hipótese de que Chatterjeeidae seria provavelmente derivada de 

Poposauridae. Entretanto, as relações entre a classificação proposta por aqueles autores e 

qualquer hipótese de filogenia permanecem ambíguas por causa da ausência de uma análise 

filogenética explícita, conforme comentaram Benton & Gower (1997), ou uma justificativa 

detalhada para a rejeição da hipótese de Parrish (conforme Alcober & Parrish, 1997). 

Sennikov (1995) também apresentou uma classificação de arcossauros basais 

que incorporou muitos táxons da Rússia (Vyshegdosuchus, Dongusuchus, Jushatyria, 

Youngosuchus, Energosuchus, Tsylmosuchus, Jaikosuchus, Wangisuchus) que tinham sido, 

por muito tempo, ignorados por pesquisadores ocidentais, possivelmente por causa da sua 

natureza fragmentária e taxonomicamente problemática (Gower, 2000). Sennikov (1995) 

identificou duas famílias dentro de Rauisuchia (Rauisuchidae e Poposauridae), mas esta 

classificação não foi baseada em uma análise explícita da filogenia (Gower, 2000).  

    Gower & Wilkinson (1996) analisaram e compararam os quatro estudos 

cladísticos existentes até então, envolvendo análises numéricas explícitas da filogenia dos 

arcossauros basais (Sereno & Arcucci, 1990; Sereno, 1991, fig. 6; Parrish, 1993, fig. 8; Juul, 

1994, fig. 9), obtendo uma árvore de consenso (“semi-strict RCC”) (Fig. 10). Nesta, os 

Prestosuchidae (Saurosuchus + Ticinosuchus + Prestosuchus) tinham um posicionamento 

incerto, mas de qualque forma distante de Rauisuchus, Fasolasuchus e Batrachotomus. 

                                                 
2  Long & Murry (1995) não especificaram que materiais corresponderiam ao “Holbrook Quarry 
rauisuchian”, o qual não foi novamente mencionado em trabalhos posteriores. Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 
2003; 2005) é proveniente do Membro Holbrook da Formação Moenkopi, no entanto, os autores não fazem 
nenhuma relação deste com o rauissúquio citado por Long & Murry (1995). 
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Figura 10. Proposta de Gower & Wilkinson (1996) com o consenso das quatro análises cladísticas numéricas 
(Sereno & Arcucci, 1990; Sereno, 1991; Parrish, 1993; Juul, 1994) dos arcossauros basais. Linhas tracejadas 
indicam táxons incluídos em uma única análise. Táxons com posição incerta: Ornithosuchidae – entre os nós 1 e 
2 (Sereno & Arcucci, 1990; Parrish, 1993), entre 2 e 3 (Sereno & Arcucci, 1990; Sereno, 1991), como grupo-
irmão de Parasuchia (Sereno & Arcucci, 1990), ou entre ‘nós’ 3 e 4 (Juul, 1994); Saurosuchus + Ticinosuchus + 
Prestosuchus – entre 2 e 3 (Parrish, 1993), ou como grupo-irmão de Aetosauria (Juul, 1994). 

 

 Gower (1999) descreveu em detalhe o crânio do “Rauissúquio de Kupferzell 

(Wild, 1980), do Sul da Alemanha (Ladiniano Superior) e propôs para o mesmo a 

denominação formal Batrachotomus kupferzellensis, incluindo-o dentro de Suchia Krebs, 

1974. Neste trabalho não foi realizada nenhuma análise cladistica, sendo que Archosauria foi 

utilizado sensu Juul (1994) e seus membros sensu Gauthier (1986). Rauisuchia (sensu Gower, 

2000 – na época ainda citado como “in review”) incluiria “todos os taxons usualmente 

classificados em Rauisuchidae, Prestosuchidae, Poposauridae e Chatterjeeidae”. 
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 Alcober (2000) redescreveu o crânio de Saurosuchus galilei e considerou que 

Prestosuchidae (sensu Parrish, 1993) não era um grupo bem suportado. Segundo o autor, 

existiria apenas a família Rauisuchidae, incluindo, além de Saurosuchus, Prestosuchus, 

Ticinosuchus, Fasolasuchus, Tikisuchus e Rauisuchus. A diagnose desta família foi realizada 

com base em cinco sinapomorfias cranianas: 

(1) órbita alta com formato de buraco de fechadura (“keyhole-shaped”), apresentando uma 

barra pós-orbital formada pelo pós-orbital e o jugal; 

(2) fenestra anterorbital acessória, localizada entre a pré-maxila e a maxila, em estágios 

juvenis; 

(3) abertura da fenestra anterorbital estreitada rostralmente (Benton & Clark, 1988); 

(4) presença de um processo anterior do ramo ventral do esquamosal; 

(5) tubérculo basal mais largo que o côndilo occipital; 

  O autor ressaltou que o caráter (2) estaria presente em todos os rauissuquídeos, 

com exceção de Prestosuchus (UFRGS-PV0156T), mas que o fechamento desta fenestra 

poderia ter ocorrido durante a ontogenia. 

 Gower (2000) realizou uma revisão histórica das pesquisas sobre rauissúquios, 

utilizando Rauisuchia Bonaparte, 1982 em um senso compatível com os estudos de Chatterjee 

(1985), Galton (1985) e Long & Murry (1995), isto é, um grupo composto pelas famílias 

Rauisuchidae Huene, 1942; Prestosuchidae Romer, 1966; Poposauridae Nopcsa, 1928 e 

Chatterjeeidae Long & Murry, 1995. Segundo o autor, porém, a validade de Rauisuchia, 

Rauisuchidae, Prestosuchidae e Poposauridae como grupos naturais ainda seria incerta e 

existiria uma certa confusão na sistemática dos rauissúquios. Embora este trabalho não tenha 

acrescentado nenhum dado novo, ele representa a melhor compilação de informações 

existente sobre rauissúquios até o momento.  

 Gower (2000) também apresentou uma lista com propostas de classificações de 

rauissúquios em ordem cronológica (Anexo 1). Esta lista não é detalhada, pois não incluiu 

todas as publicações sobre rauissúquios, nem listou todos os táxons abordados nestas 

publicações, mas teve como objetivo facilitar o entendimento das várias configurações dos 

táxons supra-genéricos de rauissúquios, bem como mostrar as mudanças na classificação dos 

mesmos nos últimos 60 anos. A lista, porém, apresenta algumas dificuldades de 

entendimento, pois o autor não explicou no trabalho o significado de alguns símbolos usados 

na mesma. 

  Gower (2002) descreveu a caixa craniana em Batrachotomus kupferzellensis e, 

a partir disso, estudou a evolução desta região do crânio em arcossauros. Em sua análise 
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filogenética, utilizou uma matriz com 27 caracteres (somente da morfologia da caixa 

craniana) de 12 táxons de arcossauros. Os únicos rauissúquios usados na análise foram: 

Saurosuchus, Batrachotomus, Postosuchus kirkpatricki e Tikisuchus, sem que o autor tenha 

explicado o porquê desta escolha. A hipótese apresentada é consistente com a visão 

convencional da filogenia dos arcossauros, exceto pelo fato de que os crocodilomorfos 

aparecem mais intimamente relacionados com aetossauros do que com qualquer rauissúquio 

(Fig. 11).  

 

 
Figura 11. Proposta filogenética de Gower (2002), onde, ‘A’ representa Crurotarsi e ‘B’ representa 
Crocodylomorpha. Nesta hipótese, os rauissúquios utilizados não formam um grupo monofilético.  
 
   

Nesbitt (2003) apresentou um novo espécime de Arizonasaurus babbitti e 

realizou uma análise filogenética utilizando nove táxons, dos quais, além de Arizonasaurus, 

foram utilizados dois bem conhecidos rauissuquídeos (Postosuchus e Saurosuchus), outros 

poposaurídeos (Poposaurus, ‘Chatterjeea’), aetosauros (Desmatosuchus), crocodilomorfos 

(Terrestrisuchus) e dinossauriformes (Marasuchus). Como grupo externo de Archosauria foi 

utilizado Euparkeria. Foram listados 24 caracteres e o resultado foi um grupo monofilético 

para Rauisuchia, composto por: Saurosuchus, Postosuchus, Poposaurus, Arizonasaurus e 
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"Chatterjeea" (=Shuvosaurus) (Fig. 12). A tricotomia formada por Poposaurus, 

Arizonasaurus e "Chatterjeea" foi denominada Poposauria. 

 
Figura 12. Proposta de Nesbitt (2003) com o consenso dos dois cladogramas mais parcimoniosos. (a) 
Archosauria; (b) Pseudosuchia; (c) Rauisuchia; (d) Poposauria. Cladograma retirado de Nesbitt (2003). 
   

 Benton (2004) realizou uma análise filogenética para Archosauria, incluindo 

seis taxons de rauissúquios que ocupavam diferentes posições nos cladogramas de Benton & 

Clark (1988), Sereno (1991), Parrish (1993) e Juul (1994). Estes táxons são: Ticinosuchus 

ferox (Krebs, 1965), Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942; Barberena, 1978), Saurosuchus 

galilei (Sill, 1974; Alcober, 2000), Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981), Gracilisuchus 

stipanicorum (Romer, 1972; Brinkman, 1981), e Postosuchus kirkpatricki (Chatterjee, 1985; 

Long & Murry, 1985). Na análise de Benton (2004), “Rauisuchia” (com um valor de suporte 

– Bootstrap – de 53%) incluiria Fasolasuchus como grupo externo para Prestosuchidae (com 

Bootstrap = 74%), composto por Ticinosuchus, Prestosuchus e Saurosuchus (Fig. 13B). 

Deve-se ressaltar que, apesar do autor ter utilizado o termo Rausuchia, o táxon Rauisuchus 

(além de outros tradicionais rauissúquios) não foi incluído na análise. 

 



31 
 

 

 
Figura 13. Cladograma de Arcossauros 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) (Benton, 2004). Rauisuchia= Fasolasuchus + Prestosuchidae.  

 

  Sen (2005) descreveu Yarasuchus deccanensis do Triássico Médio (Anisiano) 

da Índia e, devido à sua semelhança com Mandasuchus e Ticinosuchus, incluiu-o na Família 

Prestosuchidae Romer, 1966, juntamente com as formas sul-americanas Saurosuchus e 

Prestosuchus, de maiores dimensões.  

  Sulej (2005) descreveu Teratosaurus silesiacus do Triássico Superior 

(Neocarniano) da Polônia e incluiu o mesmo na Família Rauisuchidae Huene, 1942, devido às 

suas semelhanças com Postosuchus Chatterjee, 1985; Tikisuchus, Chatterjee & 

Majumdar,1987 e Fasolasuchus Bonaparte, 1981. 

  Nesbitt (2005) fez uma nova diagnose de Arizonasaurus babbitti Welles, 1947, 

baseado em um esqueleto bem preservado da Formação Moenkopi (Triássico Médio) do 

Norte do Arizona, por ele analisado preliminarmente em 2003. A descrição original deste 

táxon (Welles, 1947) foi baseada apenas em uma maxila incompleta, considerada similar à 

maxila de Teratosaurus suevicus, interpretado, na época, como um Terópode. Segundo 

Nesbitt (2005), os crânios de Batrachotomus, Postosuchus, UFRGS-PV0156T e Saurosuchus 

parecem compartilhar mais caracteres entre si do que com Arizonasaurus. Entre estes 

caracteres, Batrachotomus, Postosuchus, UFRGS-PV0156T e Saurosuchus compartilham 

uma bem desenvolvida projeção dorsolateral formada pela barra pós-orbital/esquamosal, 

frontal esculturado e com pequenas cristas e ainda o desenvolvimento de uma projeção lateral 
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acima da fenestra temporal superior. O crânio de Arizonasaurus é mais semelhante ao de 

UFRGS-PV0156T do que de Batrachotomus e Postosuchus. Por exemplo, Arizonasaurus e 

UFRGS-PV0156T tem o mesmo formato do esquamosal e não possuem o pós-orbital 

angulado que está presente em Batrachotomus e Postosuchus, cujo esquamosal também é 

diferente. 

  A conclusão de Nesbitt (2005) foi a de que pelo menos algumas feições 

morfológicas nos crânios de rauissúquios que são criticas para resolver as relações entre os 

táxons podem ser homoplásticas e difíceis de distinguir. 

  Nesbitt & Norell (2006) descreveram um novo e enigmático espécime de 

arcossauro do Triássico Superior do Novo México (Formação Chinle), o qual denominaram 

Effigia okeeffeae, que apresentava uma série de características morfológicas que, a principio, 

seriam típicas de dinossauros terópodes. Segundo os autores, o Neotriássico seria marcado por 

um número de planos corporais convergentes com os dos dinossauros e o padrão morfológico 

evolutivo de alguns súquios do final do triássico sugere que estes poderiam ter ocupado zonas 

adaptativas similares àquelas dos dinossauros que os sucederam.  Assim, muitas 

características morfológicas poderiam ser homoplásticas para súquios e dinossauros (como 

exemplificado por Effigia) dificultando ainda mais a definição das relações internas entre 

estes grupos. De todo modo, Nesbitt & Norell (2006) inseriram as características de Effigia 

numa matriz de dados adaptada daquela de Benton (1999) e obtiveram, tal como aquele autor, 

um grupo monofilético para Rauisuchia, composto por Saurosuchus, Postosuchus, 

Arizonasaurus, Lotosaurus, Shuvosaurus e Effigia. Cabe ressaltar que esta análise, justamente 

por basear-se na matriz de Benton (1999) e por enfocar mais de perto os popossaurídeos, 

utilizou apenas Saurosuchus e Postosuchus como representantes dos táxons tradicionalmente 

reunidos como Rauissúquios.   

  Gower & Nesbitt (2006) descreveram a anatomia do neurocrânio de 

Arizonasaurus babbitti e realizaram uma análise filogenética, baseada em 27 caracteres do 

neurocrânio, os mesmos utilizados por Gower (2002). O resultado desta análise indicou que 

A. babbitti ocuparia uma posição mais basal no cladograma em relação aos outros 

rauissúquios (Batrachotomus, Postosuchus, Saurosuchus, Tikisuchus). Além disso, este 

resultado – que contrariou os obtidos por Nesbitt (2003) e Nesbitt & Norell (2006) - é 

compativel com a hipótese de Rauisuchia como um grupo não monofilético (Fig. 14).  
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Figura 14. Proposta de Gower & Nesbitt (2006) mostrando o consenso dos três cladogramas mais 
parcimoniosos. A, Consenso de 15 MPTs (L _ 40; CI _ 0.77; RI _ 0.86) obtidas de uma análise com 2 caracteres 
ordenados. B, Consenso de 5 MPTs (L _ 39; CI _ 0.77; RI _ 0.86) obtidas de uma análise com todos os 
caracteres desordenados. 
 

 

Weinbaum & Hungerbühler (2007) realizaram uma revisão de Poposaurus 

gracilis e aplicaram uma análise cladística de 34 caracteres para alguns táxons comumente 

referidos a poposaurídeos, rauissuquídeos (referidos como “rauisuchids”, ao longo do texto, 

pelos autores), fitossauros (Paleorhinus e Parasuchus), aetossauros (Stagonolepis e 

Desmatosuchus) e crocodilomorfos (Sphenosuchus, Hesperosuchus e Dibothrosuchus). Como 

resultado desta análise, os autores obtiveram que os “poposauróides” (Poposaurus, 

Arizonasaurus, Shuvosaurus, Sillosuchus) formariam um grupo monofilético, enquanto os 

“rauissuquídeos” (Saurosuchus, Postosuchus, Batrachotomus e Teratosaurus) não formariam 

um grupo natural, mas corresponderiam a uma série de sucessivos grupos externos para 

Crocodylomorpha. Dessa forma, o grupo tradicionalmente referido como “rauissúquios” 

(sensu Parrish, 1993 e Gower, 2000) seria parafilético (Fig. 15). Entretanto, deve-se ressaltar 

que, no trabalho em questão, os autores não incluíram a maioria dos táxons usualmente 

incluídos entre os rauissúquios (inclusive as formas brasileiras Rauisuchus e Prestosuchus), 

mas não forneceram nenhuma justificativa para a escolha de uns e a exclusão de outros.   
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Figura 15. Proposta de Weinbaum & Hungerbühler (2007) com a árvore de consenso dos dois cladogramas mais 
parcimoniosos.  
 
   

Nesbitt (2007) descreveu a anatomia de um novo exemplar, com o esqueleto 

relativamente completo, de Effigia okeeffeae e comparou-o com outros rauisúquios e 

arcossauros basais. Em sua análise, o autor utilizou a mesma matriz de Nesbitt & Norell 

(2006) – portanto, com poucos táxons de rauissúquios não popossaurídeos - adicionando 

Sillosuchus longicervix e dois caracteres adicionais, somando, então, 83 caracteres e 21 

taxóns.  Nesta análise, Saurosuchus e Postosuchus formaram um clado que se posicionou 

como grupo-irmão de Arizonasaurus e os demais poposaurídeos. (Fig. 16).  
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Figura 16. Proposta de Nesbitt (2007) para as relações de Effigia okeeffeae dentre os arcossauros basais.  

 
 

  Peyer et al. (2008) descreveram Postosuchus alisonae, uma nova espécie do 

gênero Postosuchus, do Triássico Superior (Neocarniano ou Eonoriano) da Carolina do Norte, 

Estados Unidos. Os autores efetuaram uma descrição osteológica detalhada, a partir da qual 

consideraram o material estudado mais intimamente relacionado com Batrachotomus do que 

com outros táxons, porém não realizaram nenhuma análise cladística e, portanto, não 

determinam sua posição filogenética.  

  Lautenschlager (2008) realizou uma revisão de Rauisuchus tiradentes Huene, 

1942, descrevendo-o em detalhe e incluindo alguns novos caracteres diagnósticos. A análise 

filogenética foi realizada a partir da definição dos caracteres e dados da matriz de Nesbitt 

(2007), acrescentando os dados de Rauisuchus tiradentes, Batrachotomus kupferzellensis, 

Stagonosuchus nyassicus e Ticinosuchus ferox. A partir desta análise filogenética, o autor 

considerou Rauisuchia dividido em duas famílias, Rauisuchidae (Rauisuchus, Saurosuchus, 

Postosuchus, Batrachotomus, Stagonosuchus e Ticinosuchus) e Poposauridae (Effigia, 

Shuvosaurus, Sillosuchus, Lotosaurus e Arizonasaurus). Cabe aqui salientar que, embora 

Lautenschlager (2008) tenha incluído em sua análise vários táxons de rauissúquios não 

popossaurídeos que não estavam presentes na matriz de Nesbitt (2007), outros ainda ficaram 

de fora, especialmente Prestosuchus, sendo que nenhuma justificativa foi dada para a sua 

exclusão. No texto do trabalho, inclusive, Prestosuchus chiniquensis (incluindo apenas os 
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exemplares do Museu de Munique) foi citado por Lautenschlager (2008) como um dos 

materiais usados para comparação.    

  Gower & Schoch (2009) descreveram o pós-crânio de Batrachotomus 

kupferzellensis, complementando as descrições de crânio e de neurocrânio (Gower, 1999 e 

Gower, 2002). Quase todos os elementos pós-cranianos estão preservados e descritos para 

este táxon mas, no entanto, representam diferentes indivíduos, de diversos tamanhos. Neste 

trabalho, os autores não propuseram nenhuma classificação para os rauissúquios. Entretanto, 

Gower & Schoch (2009) comentaram que um grande número de rauissúquios, incluindo 

Fasolasuchus, Rauisuchus, Prestosuchus, Procerosuchus, Heptasuchus, Stagonosuchus e 

Saurosuchus, estão muito pobremente representados, mal documentados ou ainda apresentam 

problemas de determinação dos espécimes aos táxons. Além disso, alguns táxons que 

apresentam crânios completos (p. ex. Saurosuchus, Prestosuchus e Youngosuchus) quase não 

tem elementos pós-cranianos associados. Assim, embora os crânios destes táxons sejam 

superficialmente similares a, por exemplo, Batrachotomus e Postosuchus, não existem ainda 

sinapomorfias propostas para agrupar alguns destes táxons enre si. Para Gower & Schoch 

(2009) interpretar a filogenia de rauissúquios, entre outros crurotársios, baseado somente em 

anatomia craniana é complicado, devido à morfologia altamente distinta e substancialmente 

derivada de fitossauros, aetossauros e crocodilomorfos, o que torna a distinção entre 

plesiomorfias e apomorfias, entre os rauissúquios, uma tarefa não trivial. Os autores 

criticaram ainda os esforços de trabalhos recentes no sentido de propôr análises filogenéticas 

de rauissúquios sem que houvesse um incremento de dados básicos (osteologia), sendo que 

esta falta de dados seria particularmente marcante em alguns “táxons-chave” como 

Rauisuchus, Saurosuchus, Prestosuchus, Procerosuchus, “Mandasuchus” e Postosuchus 

kirkpatricki. 

  Desojo (2009), em uma análise filogenética preliminar dos crurotarsios basais, 

reestabeleceu Rauisuchia como um grupo monofilético, incluindo dois clados, Rauisuchidae e 

Poposauridae. O último inclui Arizonasaurus como o taxon mais basal e Lotosaurus, 

Poposaurus, Sillosuchus, Shuvosaurus e Effigia como táxons mais derivados. Dentro de 

Raisuchidae, Postosuchus representa o taxon mais basal, seguido de Prestosuchus, 

Stagonosuchus e Saurosuchus. O táxon mais derivado de Rauisuchidae é uma politomia que 

inclui Batrachotomus, Ticinosuchus e Rauisuchus.  

Brusatte et al. (2009) reanalisaram os materiais de Teratosaurus suevicus 

Meyer, 1861 e Teratosaurus silesiacus Sulej, 2005, considerando que o táxon proposto por 

Sulej (2005) deveria constituir um outro gênero, que os autores denominaram de 
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Polonosuchus. Desse modo, a espécie passou a se chamar Polonosuchus silesiacus Sulej 

(2005). A respeito das relações entre Polonosuchus e os demais “rauissúquios” os autores 

comentaram que a vasta gama de morfologias e o elevado número de convergências 

morfológicas entre os táxons desse grupo torna difícil a tarefa de resolver a filogenia dos 

raussúquios e até mesmo comprovar ou refutar a sua existência como um grupo monofilético. 

  Na tentativa de resolver este impasse, Brusatte et al. (2010) realizaram uma 

análise filogenética de Archosauria incluindo 187 caracteres para 52 taxóns analisados, mais 

três táxons do grupo externo, o que representa a maior e mais completa análise de 

Archosauria realizada até o momento. Os autores apresentaram uma importante crítica às 

análises anteriores referentes aos rauissúquios: “As filogenias tradicionais de arcossauros 

estiveram geralmente baseadas em graus adaptativos ou locomotores (Huene, 1942; Romer, 

1972; Charig, 1976), enquanto a enxurrada de análises cladisticas feitas nas últimas duas 

décadas tem se esforçado em colocar a questão de uma maneira mais rigorosa e explícita. 

Entretanto, a maioria destas análises é insatisfatória e problemática. Primeiramente, muitas 

delas são caracterizadas por uma amostragem limitada ou problemática. Mais do que isso, 

alguns táxons de “rauissúquios” são frequentemente ignorados, insatisfatoriamente 

amostrados ou convenientemente assumidos para formar um ou mais grupos monofiléticos, 

mesmo havendo evidências do contrário (Gower, 2000). De fato, nenhuma das análises já 

publicadas apresentou um teste rigoroso e convincente da monofilia e relações filogenéticas 

dos “rauissúquios”.”  

A análise de Brusatte et al. (2010) reconheceu Rauisuchia como um grupo 

monoflético, compreendendo dois subclados (Rauisuchoidea e Poposauroidea). 

Rauisuchoidea está dividido em dois clados (Fig.17), o primeiro composto por Ticinosuchus, 

Stagonosuchus, Arganasuchus e Fasolasuchus, e o segundo incluindo Rauisuchidae e 

Prestosuchidae, que compartilham 4 sinapomorfias, sendo a mais evidente delas a presença de 

um ângulo no processo ventral do pós-orbital.  Rauisuchidae (Tikisuchus, Rauisuchus, 

Postosuchus e Teratosaurus) estaria definido por 2 sinapomorfias, sendo a mais marcante 

delas a presença de um parabasisfenóide profundo e em forma de cunha. Prestosuchidae 

(Saurosuchus, Batrachotomus e Prestosuchus), por seu turno, posuiria 4 sinapomorfias, 

incluindo a presença de uma crista oblíqua na superfície lateral do ramo ventral do 

esquamosal. Por outro lado, Poposauroidea inclui os táxons referidos a poposaurídeos, 

ctenosaurídeos, shuvosaurídeos e chatterjeeídeos (Arizonasaurus, Effigia, Poposaurus, e 

Shuvosaurus), sendo que Qianosuchus e Yarasuchus [referido anteriormente (Sen, 2005) 

como um prestosuquídeo] são reconhecidos como táxons basais.  
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Figura 17. Proposta 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. 
 
   Em resumo, como já foi mencionado por vários autores, não existe um 

consenso sobre a classificação dos rauissúquios. Estes táxons já foram considerados em um 

grupo monofilético (Benton, 1999; Gower, 2000; Nesbitt, 2003; Benton, 2004; Nesbitt, 2007; 

Desojo, 2009; Brusatte et al., 2010), ou não monofilético (Parrish,1993; Gower, 2002; Gower 
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& Nesbitt, 2006; Weinbaum & Hungerbühler, 2007), bem como já foram agrupados em duas, 

três ou quatro famílias. As causas para esta indefinição incluem o fato dos materiais referidos 

a rauissúquios estarem, na maioria das vezes, fragmentados e/ou terem sido apenas 

superficialmente descritos. Por conta disso, as análises até hoje efetuadas geralmente 

utilizaram um número limitado (e muito variável) de táxons, sem que houvesse critérios bem 

definidos para a inclusão ou exclusão dos mesmos. Além disso, existem ainda relativamente 

poucos trabalhos sobre os rauissúquios, situação que começou a se modificar apenas nos 

últimos anos.  

  Tendo em vista este panorama, iremos considerar, neste trabalho, a definição 

de rauisuchia conforme a proposta de Brusatte et al. (2010), por ser resultante da análise mais 

recente e que utilizou o maior número de táxons e caracteres. 

 

 

1.2. Os rauissúquios do Rio Grande do Sul 

 

 

  Friedrich von Huene foi o precursor das descobertas de fósseis deste grupo no 

Brasil, quando, durante os anos de 1928-29, coletou vários táxons no Rio Grande do Sul. 

Dentre a amostra coletada por Huene, foram descritos os seguintes táxons de rauissúquios: 

Rauisuchus tiradentes e Hoplitosuchus raui, provenientes da cidade de Santa Maria (em 

níveis da Cenozona de Rhynchosauria - Carniano) Prestosuchus chiniquensis, P. loricatus e 

Procerosuchus celer, todos provenientes da região de Chiniquá, próxima a São Pedro do Sul 

(em níveis da Cenozona de Therapsida - Ladiniano). Entretanto, Huene (1942) não atribuiu 

um espécime-tipo para cada táxon.  Esta tarefa só foi executada por Krebs (1976), que 

designou lectótipo e paralectótipo para cada um dos táxons de Huene, sugerindo ainda que 

Prestosuchus chiniquensis e P. loricatus poderiam ser sinônimos, mas que seria necessária 

uma revisão dos materiais em questão. 

 Aproximadamente 50 anos se passaram entre a publicação de Huene e o 

próximo registro de rauissúquios para o Rio Grande do Sul. Barberena (1978) apresentou a 

descrição preliminar de um grande crânio (UFRGS-PV0156T) e vértebras associadas, 

atribuindo-o a Prestosuchus chiniquensis. No mesmo trabalho, o autor também propôs P. 

chiniquensis como espécie-tipo de Prestosuchus. Este material constituiu-se também no 

primeiro achado de um rauissúquio proveniente de uma localidade diferente daquela onde 

Huene havia trabalhado, no município de São Pedro do Sul, O espécime UFRGS-PV0156T 
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foi coletado a cerca de 200 km de distância de Chiniquá, na região de Pinheiro (ou Pinheiros), 

Município de Candelária. A associação faunística existente na região de Candelária, 

denominada Fauna-Local de Pinheiros, segundo Barberena (1978), era muito similar àquela 

de São Pedro do Sul (Fauna-Local de Chiniquá), embora existissem diferenças que poderiam, 

segundo o autor, indicar idades ligeiramente diferentes, sendo que a Fauna-Local de Chiniquá 

(incluindo os materiais de Prestosuchus descritos por Huene, 1935-42) poderia ser um pouco 

mais jovem.  Azevedo (1995 a, b) ratificou a associação de UFRGS-PV0156T a Prestosuchus 

chiniquensis, ao passo que Kischlat & Barberena (1999) propuseram que o mesmo deveria 

constituir um novo táxon (ver discussão adiante). 

 Finalmente, Mattar (1987) descreveu Barberenasuchus brasiliensis, 

representado por um pequeno crânio e algumas vértebras associadas, interpretando-o como 

um esfenossúquio. Posteriormente Kischlat (2000) interpretou o mesmo material como sendo 

um rauissúquio, talvez com afinidades popossaurianas.  

O material descrito por Huene (1935-42) inclui ainda alguns restos enigmáticos 

de arcossauros, para os quais até hoje não foi proposto um posicionamento preciso. Entre 

estes, encontra-se Spondylosoma absconditum, o qual Huene (op.cit) e Kischlat (2000) 

atribuíram a um dinossauro, mas que também já foi considerado um rauissúquio 

prestossuquídeo (Charig, 1956). Da mesma forma, Hoplitosuchus raui e Procerosuchus celer 

estão representados por materiais muito fragmentados e de posição incerta (ver adiante), de 

modo que praticamente nunca são citados em análises envolvendo rauissúquios. Para Desojo 

(2009), Procerosuchus e o paralectótipo de Prestosuchus loricatus representam um mesmo 

táxon, enquanto o lectótipo de P. loricatus deveria constituir um gênero diferente. 

 

1.2.1. Prestosuchus chiniquensis Huene, 19423  

Materiais atribuídos a este táxon: 

- Espécime BSPG (Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, 

Munique, Alemanha) 1933L/1-3,5-6,8-12,28-35 (escavação 34; Huene, 1942):  

Horizonte estratigráfico: Formação Santa Maria, Mesotriássico (Mesoladiniano), Cenozona 

de Therapsida, (Barberena et al., 1985; Scherer et al., 1995) = Biozona de Dinodontosaurus 

(Abdala et al., 2001). 
                                                 
3 Existe uma certa discordância entre os trabalhos que citam o ano de criação desta - e de outras - 
espécies descritas por Huene, porque este pesquisador publicou, em entre 1936 e 1938 umasérie de  trabalhos 
nos quais faz referência às coletas por ele efetuadas no Brasil em 1928-29 e listou, inclusive, vários nomes de 
táxons. Entretanto, nestes trabalhos, não há nenhuma proposição formal para nenhum deles, o que só ocorreu no 
trabalho de 1942. Hoplitosuchus raui, por exemplo, uma das espécies descritas e formalizadas em Huene (1942) 
foi citado nestes trabalhos anteriores como “Hoplitosaurus” raui. 
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Localidade: “Na Sanga da Estrada, de Abelo Luiz Silva, a oeste de Chiniquá, município de 

São Pedro do Sul” (Huene, 1942) 

Material: consiste em parte do ramo esquerdo e a extremidade distal do ramo direito da 

mandíbula; alguns fragmentos do crânio, algumas vértebras (incluindo cervicais, dorsais, 

sacrais e caudais), gastrália, cintura escapular e pélvica, fragmentos do membro anterior, 

membro posterior esquerdo completo, inclusive o pé (Fig. 18). 

 
Figura 18. Reconstituição do Espécime BSPG 1933L/1-3,5-6,8-12,28-35, com os elementos ósseos presentes 
destacados em vermelho. 
 

- Espécime BSPG 1933L/7 (Escavação 41; Huene, 1942)  

Horizonte estratigráfico: Formação Santa Maria, Mesotriássico (Ladiniano), Cenozona de 

Therapsida, (Barberena et al., 1985; Scherer et al., 1995) = Biozona de Dinodontosaurus 

(Abdala et al., 2001). 

Localidade: “Sanga de Theotônio Béles Xavier, a oeste de Chiniquá” (Huene, 1942). 

Material: o achado da escavação consiste de duas vértebras sacrais articuladas, fragmentos da 

última vértebra dorsal e da primeira vértebra caudal, metade dorsal do ílio direito com 

costelas sacrais e uma série de osteodermas unidos aos espinhos neurais (Fig. 19). 

 
Figura 19. Espécime BSPG 1933L/7 (Foto cedida por J.B. Desojo) 
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- Espécime UFRGS-PV0156T : 

Horizonte estratigráfico: Formação Santa Maria, Mesotriássico (Mesoladiniano), Cenozona 

de Therapsida, (Barberena et al., 1985; Scherer et al., 1995) = Biozona de Dinodontosaurus 

(Abdala et al., 2001). 

Localidade: O espécime provém da Sanga Pascual, na região de Pinheiros, município de 

Candelária, RS.  

Material: Um grande crânio completo, com mandíbula adpressa (Fig. 20), associado a 

algumas vértebras cervicais e truncais. Este espécime já foi descrito por Barberena (1978) e 

Azevedo (1985a,b). 

 
 

 
Figura 20. Espécime UFRGS-PV0156T descrito por Barberena (1978) e atribuído a Prestosuchus chiniquensis. 
A, foto do crânio em vista lateral esquerda; B, desenho do crânio em vista lateral esquerda (desenho de 
Barberena, 1978, Escala: 10cm); C, Reconstituição do espécime (segundo J. E. F.Dornelles). 
 

Discussão: 

 Sereno (1991), com base na morfologia da fenestra temporal lateral, sugeriu 

que o crânio UFRGS-PV0156T, referido para P. chiniquensis por Barberena (1978), não seria 

um Suchia, mas que características do pós-crânio (vértebras) sugeriam uma relação próxima. 

No entanto, o autor não o incluiu em sua análise e nem citou a posição sistemática que o 

mesmo deveria ocupar (Figs. 9 e 10). 

A 

 
C 

B 
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 Parrish (1993), em sua análise filogenética, codificou separadamente os 

materiais descritos por Huene (1942) e Barberena (1978), mas considerou-os como 

representando uma única espécie (Prestosuchus chiniquensis).  

 Azevedo (1995 a, b) estudando o mesmo crânio descrito por Barberena (1978), 

analisou aspectos paleoecológicos e efetuou um estudo morfofuncional do aparelho maxilo-

mandibular do crânio do espécime, que foi novamente atribuído a Prestosuchus chiniquensis 

Huene, 1942. 

 Kischlat & Barberena (1999) argumentaram que o crânio estudado por 

Barberena (1978) e Azevedo (1995 a, b) (UFRGS-PV0156T), é similar ao paralectótipo de P. 

chiniquensis (BSPHG 1933L/7) definido por Krebs (1976), mas que ambos diferem do 

lectótipo (BSPHG 1933L/1-3,5-6,8-12,28-35) com base na morfologia da mandíbula, fêmur e 

calcâneo. Assim sendo, a série-tipo (lectótipo e paralectótipo) de Prestosuchus chiniquensis 

estaria composta por dois táxons. Com base nisso, os autores propuseram que o paralectótipo 

de P. chiniquensis, juntamente com o grande crânio descrito por Barberena (1978) e ainda 

outros materiais adicionais examinados (não especificados, entretanto, pelos autores), 

deveriam representar um novo táxon, que foi mencionado, no trabalho em questão, apenas 

como “Crurotarsi indeterminado”.  

 Posteriormente, Kischlat (2000) referiu-se aos materiais anteriormente citados 

como “Crurotarsi indeterminado” com a denominação Karamuru vorax, como se esta 

atribuição taxonômica houvesse sido proposta em Kischlat & Barberena (1999). Entretanto, 

não há, naquele trabalho (ou em qualquer outro, até aquela data), nenhuma referência formal à 

proposição de um novo gênero e/ou espécie.  

 Em sua tese de doutorado, Kischlat (2003) tornou a referir-se aos espécimes 

UFRGS-PV0156T e UFRGS-PV0152T com o nome Karamuru vorax. No mesmo trabalho, 

afirmou ainda que o paralectótipo de Prestosuchus chiniquensis (o espécime BSPHG 

1933L/7, conforme Kischlat & Barberena, 1999a) apresenta caracteres, na morfologia dos 

osteodermas, idênticos aos observados nos espécimes UFRGS-PV0156T e UFRGS-PV0152T, 

considerando-o, assim, como um parátipo deste táxon. Desse modo, Kischlat (2000, 2003) 

reconheceu apenas o lectótipo (BSPHG 1933L/1-3,5-6,8-12,28-35) como Prestosuchus 

chiniquensis Huene, 1942.  

 No entanto, nenhum destes trabalhos (Kischlat & Barberena, 1999; Kischlat, 

2000 e Kischlat, 2003) constitui uma publicação cientifica válida para fins de proposição 

nomenclatural, de acordo com as regras do “International code of Zoological Nomenclature” 

(Anexo 2), de modo que o nome Karamuru vorax não pode ser considerado válido. 
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De qualquer modo, não existe um consenso acerca das afinidades entre os 

materiais de Prestosuchus chiniquensis descritos por Huene (que possui muito poucos ossos 

cranianos preservados) e aquele descrito por Barberena (1978), que praticamente possui 

apenas o crânio. 

O crânio do espécime descrito no presente trabalho (UFRGS-PV0629T) 

revelou-se, desde as primeiras observações, muito semelhante ao de UFRGS-PV0156T (o 

material descrito por Barberena, 1978), sendo que um dos objetivos do estudo proposto foi o 

de comparar estes exemplares entre si, bem como comparar também os elementos pós 

cranianos de UFRGS-PV0629T com o material de Huene (1935-42). 

 

1.2.2. Rauisuchus tiradentes Huene, 1942  

 

Materiais atribuídos a este táxon: 

- Espécime BSPG 1933L/60-127  

Horizonte estratigráfico: Formação Santa Maria, Cenozona de Rhynchosauria, Neotriássico 

(Carniano), Barberena et al. (1985); Scherer et al. (1995) Biozona de Hyperodapedon 

(Abdala et al., 2001). 

Localidade: “O achado provém da escavação 15 da Sanga dos Dentes, à margem da estrada 

que liga Santa Maria a São José, estando incluído em pelitos laminados vermelhos com pouca 

areia” (Huene, 1942).  

Material: Rauisuchus tiradentes é conhecido apenas por quatro exemplares incompletos e 

mal preservados, contendo restos cranianos, algumas vértebras, ambas as cinturas (pélvica e 

escapular) incompletas e vários osteodermas.  

Discussão: Depois da descrição de Huene (1942), nenhum outro material foi referido a este 

táxon. Segundo Kischlat (2000) Rauisuchus seria um carnívoro ágil, provavelmente bípede e 

de tamanho menor que Prestosuchus.  Lautenschlager (2008) realizou uma revisão do 

material coletado por Huene, descrevendo-o em detalhe e incluindo-o dentro da família 

Rauisuchidae (Rauisuchus, Saurosuchus, Postosuchus, Batrachotomus, Stagonosuchus e 

Ticinosuchus). 

 

1.2.3. Procerosuchus celer Huene, 1942 

 

Materiais atribuídos a este táxon: 

- Espécime BSPG 1933L/131-139  
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Horizonte estratigráfico: Formação Santa Maria, Cenozona de Therapsida, Mesotriássico 

(Ladiniano), Barberena et al. (1985); Scherer et al. (1995) = Biozona de Dinodontosaurus 

(Abdala et al., 2001). 

Localidade: “O achado provém da escavação 37, da parte noroeste da Sanga da Estrada, de 

Abel Luiz Silva, a oeste de Chiniquá” (Huene, 1942). 

Material: Conhecido apenas por um exemplar, composto por um crânio incompleto, cinturas 

e membros escapular e pélvico incompletos.  

Discussão: Não existem, até o momento, outros exemplares conhecidos. Segundo Kischlat 

(2000), este material assemelha-se ao que se esperaria de um Prestosuchus chiniquensis 

juvenil. 

 

1.2.4. – Hoplitosuchus raui Huene, 1942 

 

Materiais atribuídos a este táxon: 

Espécime sem número de coleção, depositado no BSPG, em Munique, Alemanha  

Horizonte estratigráfico: Formação Santa Maria, Cenozona de Rhynchosauria, Neotriássico 

(Carniano), Barberena et al. (1985); Scherer et al. (1995) = Biozona de Hyperodapedon 

(Abdala et al., 2001). 

Localidade: “O achado provém da Sanga Grande da Alemoa, junto de Santa Maria, no 

horizonte fossilífero II” (Huene, 1942).  

Material: dois osteodermas muito grandes, com espinhos.  

Discussão: Huene (1942) também descreveu alguns fragmentos pós-cranianos que poderiam 

ser referidos a este táxon. Desde então, mais nenhum material foi referido ao mesmo.  

 

1.2.5. Spondylosoma absconditum Huene, 1942 

 

Materiais atribuídos a este táxon: 

- Espécime sem número de coleção depositado no BSPG, em Munique, Alemanha. 

Horizonte estratigráfico: Formação Santa Maria, Cenozona de Therapsida, Mesotriássico 

(Ladiniano), Barberena et al. (1985); Scherer et al. (1995) = Biozona de Dinodontosaurus 

(Abdala et al., 2001). 

Localidade: “Sanga da Árvore, região de Chiniquá, em São Pedro do Sul” (Huene, 1942). 

Material: Duas vértebras cervicais, 4 vértebras dorsais e 3 sacrais, dentes e fragmentos de 

úmero, fêmur, cintura escapular e pélvica.  
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Discussão: É uma forma de definições problemáticas, alguns autores defendem sua inclusão 

dentro dos dinossauros (Huene, 1942; Romer, 1956; Colbert, 1970; Steel, 1970; Bonaparte, 

1971; Galton & Cluver, 1976; Sues, 1990, Kischlat, 2000), ou dentro de crocodilotársios 

(Charig, 1956; 1967; Romer, 1972).  

 

 

1.3. Considerações posturais e biomecânicas sobre os rauissúquios 

 

 

Como foi mencionado por Brusatte et al., (2010) todas as primeiras tentativas 

de estabelecer uma filogenia para os arcossauros (e, por conseqüência, dos rauissúquios) 

estiveram baseadas em diferenças de graus adaptativos ou, principalmente, locomotores 

(Huene, 1942; Romer, 1972; Charig, 1976), de modo que uma grande quantidade de estudos 

foi desenvolvida focando a estrutura óssea dos membros (especialmente os traseiros) dos 

táxons desse grupo. 

Do ponto de vista de sua estrutura corporal, os diápsidos mais basais 

apresentam um padrão primitivo de locomoção no qual os elementos proximais dos membros 

(úmero e fêmur) posicionam-se perpendicularmente ao esqueleto axial, num plano paralelo ao 

solo, e os movimentos da coluna são quase que exclusivamente em direção lateral. 

Representam esse padrão postural (postura sprawling) os Lepidossauromorfos (Fig. 21), que 

incluem os Squamata (lagartos e cobras) além de vários outros grupos extintos (Ichthyosauria, 

Plesiosauria, Placodontia). 
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Figura 21. Relações filogenéticas dos Diapsida, mostrando a condição derivada dos Arcossauros (modificado de 
Evans, 1988). 

 

Já os táxons mais derivados de Diápsidos, os Arcossauromorfos, iniciam com 

formas com este mesmo tipo de postura, mas que dão origem a outras com um 

posicionamento progressivamente mais verticalizado dos membros. Nos arcossauros, esta 

variação atingiu o máximo de sua expressão, chegando às formas bípedes – e aladas – 

representadas por dinossauros, pterossauros e aves.  

As diferentes posturas existentes entre os Arcossauros podem ser 

caracterizadas por três tipos básicos (Fig. 22, conforme Kischlat, 2000): 

(1) Planígrada (“sprawling”): com o úmero e o fêmur projetados lateralmente, formando um 

ângulo reto com o eixo longitudinal; o antebraço e a perna na vertical e o pé e a mão 

plantígrados; 

(2) Mesógrada ou semi-ereta: postura intermediária entre planígrada e ortógrada; 

(3) Ortógrada ou ereta: os membros são eretos, ou seja, posicionados na vertical.  As 

ortógradas se dividem em ortógradas quadrúpedes (ex.: Saurosuchus) e ortógradas bípedes 

(ex.: Ornitosuchus). 
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    Estes diferentes tipos posturais, por sua vez, estão diretamente relacionados a 

distintas morfologias dos ossos do tarso, sendo que a comparação entre as formas com 

posturas mais ou menos eretas revela quatro tipos básicos de articulação do tornozelo (sensu 

Chatterjee, 1982): 

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

Proterosuchus, onde 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).  

Figura 22. Tipos de posturas dos arcossauros (modificado de Benton, 1993).  
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(2) articulação “crocodilo-normal” (CN): esta articulação entre o astrágalo e o calcâneo é 

típica dos crocodilianos, mas é encontrada também em outros arcossauros incluindo os 

rauissuquídeos, estagonolepidídeos, parassúquios, esfenossuquídeos, Gracilisuchus e em 

popossaurídeos. O astrágalo possui um pino (“peg”) que se encaixa – e se movimenta – 

dentro de uma embocadura (“socket”) do calcâneo. A modificação da articulação mesotarsal 

primitiva (PM) para a articulação “crocodilo-normal” (CN) está associada a uma modificação 

da postura planígrada para a condição mesógrada. Este tipo de articulação ocorre em  

(3) articulação “crocodilo-reversa” (crocodile-reverse) (CR): neste caso, tal como no anterior, 

ocorre movimentação entre os elementos tarsais, com a diferença que, agora, o pino está no 

calcâneo e a embocadura no astrágalo. Bonaparte (1971) reconheceu este tipo de articulação 

em ornitossuquídeos, enquanto Cruickshank (1979) sugeriu que este tipo de articulação está 

presente em Chanaresuchus (Proterochampsidae). Segundo Chatterjee (1982) este tipo de 

articulação também está associado à condição mesógrada mas difere funcionalmente da 

articulação CN, que é uma articulação mais flexível e que permite um grande grau de rotação 

entre astrágalo e calcâneo. A articulação CR é 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 Crurotársios 

(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 mediolateralmente, com um 

processo dorsal ascendente que se articula firmemente com a tíbia, enquanto o calcâneo é 

reduzido. Esta articulação é encontrada em Lagosuchus e em todos os dinossauros, sendo, 

portanto, o padrão para os arcossauros bípedes.  

  Não existe, porém, um consenso a respeito da origem da articulação mesotarsal 

avançada (MA), que pode ter evoluído (Fig. 23 e 24) diretamente da articulação mesotarsal 

primitiva (MP), mas também de uma articulação crurotársia [seja “crocodilo-normal” (CN) ou 

“crocodilo-reversa” (CR)]. Evidência em favor desta segunda hipótese seria a presença de 

vestígios do “pino” e da “embocadura” em algumas formas de arcossauros mais derivados. 

Entretanto, algumas destas formas apresentam estes vestígios no padrão “crocodilo-normal” 

(CN), enquanto outras mostram o tipo “crocodilo-reverso” (CR). Em vista disso, dois 

subtipos de articulação mesotarsal avançada têm sido distinguidos: articulação mesotarsal 

avançada normal (MA-N) e articulação mesotarsal avançada reversa (MA-R). O tipo MA-R é 
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encontrado em Lagosuchus (Chatterjee, 1982), saurópodes e carnossauros (Cruickshank, 

1979), já o tipo MA-N foi observado em coelurossauros, ornitísquios e prossaurópodes 

(Cruickshank, 1979). 

  
Figura 23. Evolução do tarso dos arcossauros. MP, articulação mesotarsal primitiva (ex.: Proterosuchus); CN, 
articulação “crocodilo-normal” (ex.: popossaurídeos); CR, articulação “crocodilo-reversa” (ex.: Riojasuchus); 
MA, articulação mesotarsal avançada (dinossauros); MA-R, articulação mesotarsal-reversa avançada 
(Allosaurus); MA-N, articulação mesotarsal-normal avançada (ex.: Albertosaurus). À direita estão as posturas 
associadas com a estrutura do tornozelo correspondente. Abreviaturas: as, astrágalo; ca, calcâneo; T, tíbia; F, 
fíbula (Modificado de Chatterjee, 1982).  
  

ORTÓGRADA 

MESÓGRADA 

PLANÍGRADA 
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Figura 24. Cladograma mostrando as relações, em Archosauria, entre a evolução da postura e a morfologia da 
articulação do tornozelo. “AM”, mesotarsal acançada; CN, crocodilo-normal; CR, crocodilo-reversa; “PM”, 
mesotarsal primitiva (modificado de Benton, 1990). 
 
 
  Os trabalhos cladísticos de Sereno (1991) e Parrish (1993), indicaram que a 

postura ereta pode ter evoluído na base do grupo Archosauria e que esta não teria 

necessariamente evoluído de uma postura semi-ereta intermediária.  

  Já a análise filogenética de Brusatte et al. (2010) indicou que os grupos mais 

proximamente relacionados com os arcossauros (e.g. proterosuquídeos, erythrosuquídeos, 

proterochampsídeos = o outgroup da análise) possuíriam uma postura “sprawling”, à exceção 

de Euparkeria, que é tido por muitos como tendo uma postura semi-ereta (mas com outras 

tantas opiniões em contrário). Já no ingroup de arcossauros analisados por Brusatte  et al. 

(2010), todos apresentam a postura ereta, com exceção dos fitossauros (com postura 

“sprawling”). Nesta análise, duas hipóteses de igual parcimônia, para a evolução da postura 

ereta, se apresentam: (1) teria evoluído na base do grupo e teria apresentado uma reversão nos 

fitossauros; ou (2) teria evoluído independentemente em Avemetatarsalia e Suchia (Fig. 25), o 

que indicaria, por conseqüência, um marcado grau de homoplasia entre estes grupos.  
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Figure 25. Transformações posturais em Archosauria. Retirado de Brusatte et al. (2010).  
 
 
 
 

1.4. Características osteológicas mais utilizadas para definir Rauisuchia 

 

   

  Como já foi mencionado, não existe um consenso sobre quais táxons compõem 

Rauisuchia, nem como este táxon pode ser definido ou ainda se é monofilético, parafilético ou 

até mesmo polifilético.   Entre os autores que consideram Rauisuchia monofilético, várias 

características já foram consideradas como diagnósticas do grupo. 

  Chatterjee (1985) definiu 4 infra-ordens dentro da Ordem Pseudosuchia, sendo 

Rauisuchia uma delas, com as seguintes características: “um grupo altamente carnívoro, de 

rostro curto, dentes altamente serrilhados e recurvados, com fenestras sub-narial e antorbital 

presentes, pélvis avançada, ísquio e púbis cilíndricos, com uma longa sínfise medial, 

osteodermas dorsais em quantidade reduzida. A Infra-Ordem Rauisuchia (sensu Chatterjee, 

1985), por sua vez, incluia as famílias Rauisuchidae e Poposauridae, sendo que as diferenças 

morfológicas entre estes dois grupos poderiam ser atribuídas a diferenças na postura e 

locomoção, que indicariam uma separação “filética” anterior.   A Família Rauisuchidae 

(Rauisuchus, Prestosuchus, Procerosuchus, Mandasuchus, Stagonosuchus, Luperosuchus, 

Saurosuchus, Fasolasuchus, Heptasuchus e Ticinosuchus) seria caracterizada por animais 

grandes e pesados, obrigatoriamente quadrúpedes, com menos de 12 dentes maxilares, 
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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. A Família Poposauridae (Poposaurus, Postosuchus, Teratosaurus suevicus, 

Arizonasaurus babbitti e Bromsgroveia walkeri Galton 1985), por seu turno, incluiria animais 

gráceis, bípedes facultativos, com 13 dentes maxilares, vértebras cervicais alongadas, ílio 

vertical e com um espessamento sub-vertical acima do acetábulo (este parcialmente aberto), 

púbis com um gancho proeminente na extremidade distal. 

 Benton (1986) caracterizou Rauisuchia (incluindo Rauisuchidae e Poposauridae) pelas 

seguintes características (conforme Krebs, 1976 e Benton, 1984): 

(1) fenestra anterorbital acessória localizada entre a pré-maxila e a maxila; 

(2) contato móvel entre a maxila e a pré-maxila; 

(3) abertura da fenestra anterorbital principal estreitada rostralmente; 

(4) órbita alta, com um degrau na barra pós-orbital, formada pelo pós-orbital e o jugal;  

(5) lacrimal formando uma forte crista (“eyebrow ridge”) sobre a órbita; 

(6) centros das vértebras dorsais muito comprimidos lateralmente; 

(7) contato reduzido entre púbis e ísquio; 

(8) púbis se articulando numa faceta anteroventral do ílio, ao invés de uma ventral;  

(9) púbis tendo um “pé” distal, que é pequeno em rauissuquídeos e grande em 

popossaurídeos. 

  A distinção entre Rauisuchidae e Poposauridae, para Benton (1986) seria feita 

com base em caracteres cranianos e dos membros, conforme a listagem elaborada por 

Chattejee (1985).   

  Parrish (1993) propôs uma nova combinação para Rauisuchia, incluindo  

Rauisuchidae, Gracilisuchus e Paracrocodylomorpha. O autor apresentou seis sinapomorfias 

para Rauisuchia: 

(1) fenestra “subnarial”, formada na articulação da pré-maxila com a maxila (e.g. 

Fasolasuchus, Batrachotomus (Fig. 26);  

(2) presença de uma lâmina projetando-se lateralmente do esquamosal (e.g. Gracilisuchus, 

Rauisuchus e Dibothrosuchus);  

(3) processo cultriforme do paraesfenóide dorsoventralmente expandido, em forma de cunha 

(Fig. 27) (e.g. Lotosaurus, Postosuchus, Dibothrosuchus);  

4) presença de uma cavidade, aberta posteroventralmente, formada pela união dos 

basipterigóides, que são alongados (Fig. 27) (e.g. Batrachotomus, Postosuchus, 

Dibothrosuchus);  
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(5) presença de uma lâmina na porção proximal das costelas dorsais, projetando-se 

anterolateralmente (e.g. Rauisuchus, Lotosaurus, Gracilisuchus);  

(6) menos que três falanges no dígito V. (e.g. Lotosaurus, Gracilisuchus, Terrestrisuchus). 

Dentro de Rauisuchia, Rauisuchidae [Lotosaurus, Fasolasuchus, Rauisuchus e o “Rauisúquio 

de Kupferzell” (=Batrachotomus kupferzellensis Gower 1999)], estaria suportado por uma 

sinapomorfia, a presença de um espessamento do ílio, acima do ponto médio do acetábulo. 

   Por outro lado, Parrish (1993) considerou Prestosuchidae (Prestosuchus, 

Ticinosuchus e Saurosuchus) fora de Rauisuchia, sendo este clado também suportado por 

apenas uma sinapomorfia: osteodermas paramediais com processo articular anterior.   

            
 

 

  

   

Long & Murry (1995) em sua diagnose de Rauisuchia (ver composição do 

grupo na pág. 15 desta Tese), apresentaram uma lista com 24 sinapomorfias, além daquelas 

citadas por Parrish (1993). No entanto, segundo Gower (2000), alguns dos caracteres desta 

lista têm uma ampla distribuição (e.g. tubérculo do calcâneo direcionado posteriormente) ou 

não estão presentes em todos os táxons listados pelos autores (e.g. fenestra anterorbital 

acessória em forma de fenda). 

Figura 26. Maxila e pré-maxila de Batrachotomus
kupferzellensis, mostrando a natureza da fenestra
“subnarial” e da articulação entre os dois elementos.
(retirado de Parrish, 1993).  

Figura 27. Neurocrânio de Postosuchus
kirkpatricki. A, vista lateral; B, vista posterior.
(retirado de Parrish, 1993). Mostrando o
processo cultriforme do paraesfenóide
dorsoventralmente expandido em forma de
cunha e a união dos basipterigóides. 

A

B
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  Nesbitt (2003) caracterizou Rauisuchia (incluindo apenas Postosuchus e 

Saurosuchus + popossaurídeos) por possuir uma articulação entre a premaxila e maxila, uma 

crista supraacetabular no ílio (o “espessamento do ílio acima do ponto médio do acetábulo” 

descrito por Parrish, 1993) e uma borda acetabular bem desenvolvida. 

  Lautenschlager (2008) apresentaram três sinapomorfias para Rauisuchia (sem a 

inclusão de Prestosuchus – ver pág. 24): presença de um degrau na barra pós-orbital/jugal; pé 

púbico somente com extensão posterior; faceta articular grande e ventral no 

astragalocalcâneo. Já Rauisuchidae (Rauisuchus, Saurosuchus, Postosuchus, Batrachotomus, 

Stagonosuchus e Ticinosuchus) apresentaria duas características diagnósticas: uma fenestra 

subnarial, entre a pré-maxila e a maxila, e duas vértebras sacrais. 

  Para Desojo (2009) Rauisuchia seria suportado por três sinapomorfias (sendo 

as duas primeiras as mesmas listadas por Lautenschlager, 2008): presença de um degrau na 

barra pós-orbital/jugal; faceta articular grande e ventral no astragalocalcâneo; presença de 

uma grande fossa lateral nas vértebras cervicais. Já Rauisuchidae (Postosuchus, Prestosuchus, 

Stagonosuchus, Saurosuchus, Batrachotomus, Ticinosuchus e Rauisuchus) seria suportado 

por uma 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 trocanter 

iliofibular alto e em forma de crista.  

A análise de Brusatte et al. (2010), a mais completa até hoje realizada, reuniu 

um total de 187 características, sendo que dentre estas, 4 revelaram-se sinapomórficas para 

Rauisuchidae + Prestosuchidae (Rauisuchoidea): 

- presença de um degrau no processo ventral do pós-orbital (caratere 44); 

- Barra pós-orbital/esquamosal projetada lateralmente em relação aos 

processos ventrais destes ossos, formando uma aba sobre a fenestra lateral temporal (caratere 

45) 

- Faceta do coracóide para a glenóide ventral em relação à da escápula 

(caratere 101)  

- Presença de um processo pós- glenóide no coracóide (caratere 102). 

 
Rauisuchidae (Tikisuchus, Rauisuchus, Postosuchus e Teratosaurus) por sua 

vez, estaria definido por 2 sinapomorfias: 
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- presença de um parabasisfenóide profundo e em forma de cunha (caractere 

62)  

- processo posterior do esquamosal posicionado abaixo do anterior e projetado 

na forma de um degrau (caractere 47). 

Finalmente, Prestosuchidae (Saurosuchus, Batrachotomus e Prestosuchus), 

possuiria 4 sinapomorfias: 

- presença de uma crista oblíqua na superfície lateral do ramo ventral do 

esquamosal (caractere 49); 

- Processo ventral do esquamosal apresentando uma marcada projeção para 

dentro da fenestra infratemporal (caratere 51);  

- Forma do púbis cilíndrica e reta [caractere 122(2)]; 

- Extremidade distal do púbis expandida em um pequeno pé púbico (caractere 

127); 

De acordo com estas características, o espécime UFRGS-PV0629T claramente 

representa um táxon da família Prestosuchidae. Assim sendo, as comparações osteológicas 

efetuadas ao longo do presente trabalho enfatizaram justamente os componentes deste clado 

(sensu Brusatte et al., 2010), quais sejam: Saurosuchus, Batrachosuchus e Prestosuchus, além 

de Rauisuchus, pela proximidade geográfica de ocorrência.  

 

 

1.4.1 A validade de algumas características utilizadas para definir Rauisuchia 

 

  Historicamente, segundo se pode observar a partir dos trabalhos acima citados, 

as características mais citadas para definir Ruisuchia, nos vários trabalhos que se propuseram 

a este fim, referem-se à presença de uma abertura adicional na região anterior do dermocrânio 

e características derivadas do sacro e pélvis. 

  A presença de uma abertura acessória na região anterior do dermocrânio tem 

sido, por muito tempo, interpretada como filogeneticamente significativa para os 

rauissúquios.  Chatterjee (1985) listou-a como um caráter diagnóstico de Rauisuchia, hipótese 

também assumida por Benton (1986) e Long & Murry (1995). Entretanto, a osteologia do 

crânio e mandíbula da maioria dos rauissúquios é, em geral, pouco conhecida e material 

craniano é ainda fragmentário e/ou parcial para alguns grupos. Em termos descritivos, esta 

abertura craniana acessória em rauissúquios (Fig. 28) tem sido referida ora como “fenestra 
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subnarial” (Chatterjee, 1985; Galton, 1985; Parrish, 1993) e ora como “fenestra anterorbital 

acessória” (Sill, 1974; Dawley et al., 1979; Benton, 1986; Long & Murry, 1995).  

   Funcionalmente, a presença desta abertura extra tem sido associada à 

existência de uma articulação móvel entre a pré-maxila e a maxila, que representaria um 

caráter derivado para os rauissúquios. Entretanto, hipóteses filogenéticas propostas por alguns 

estudos (Benton & Clark, 1988; Parrish, 1993; Juul, 1994) insinuam que a presença desta 

abertura adicional é homoplástica. Além disso, estas aberturas adicionais estariam 

aparentemente ausentes em alguns rauissúquios (como no crânio referido a Prestosuchus 

chiniquensis por Barberena, 1978), ao mesmo tempo em que estão presentes em vários outros 

grupos coronais e não-coronais de arcossauros. 

  A abertura acessória dos rauissúquios já foi comparada com aquela presente no 

eritrossúquio Shansisuchus shansisuchus (Fig. 28 D) e com as que ocorrem em um grande 

número de dinossauros (ver Juul, 1994). Welman (1998) sugeriu que uma abertura acessória 

estaria presente até mesmo em Proterosuchus, o que poderia indicar uma condição 

plesiomórfica para a mesma nos rauissúquios (uma vez constatada a homologia entre estas 

estruturas).  

 Por outro lado, Sereno & Novas (1993) descreveram, em Herrerasaurus 

ischigualastensis, um “forame subnarial” (ventral à narina e, internamente, ventral ao palato 

pré-maxilar) e uma “fenestra pré-maxila/maxila” (abrindo-se atrás da narina e, internamente, 

dorsalmente ao palato pré-maxilar) (Fig. 28 E). Os autores interpretaram a fenestra pré-

maxila/maxila como uma autapomorfia de H. ischigualastensis e o forame “subnarial” como 

uma sinapomorfia de H. ischigualastensis + dinossauros saurísquios, que, aparentemente, 

teria evoluído convergentemente em outros táxons, como Saurosuchus galilei (um 

rauissúquio).  

  A simples presença de uma abertura nesta região, em vários táxons, tem sido 

mencionada como um caráter filogenético, ou seja, o critério semelhança está sendo usado 

para proposição de homologia. No entanto, até mesmo dentro de rauissúquios existe uma 

grande diversidade de morfologias para esta estrutura, como demonstrado pela longa e estreita 

abertura existente em Saurosuchus galilei (Fig. 28 A) e Luperosuchus fractus (Fig. 28 B), a 

abertura em forma de buraco de fechadura ou ampulheta (hourglass or keyhole-shaped) em 

Postosuchus kirkpatricki (Chatterjee, 1985, Long & Murry, 1995) (Fig. 28C) e o pequeno 

orifício observado em Batrachotomus kupferzellensis (Parrish, 1993; Gower, 1999).  
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 Para Gower (2000) estas aberturas são apenas superficialmente similares, 

podendo diferir bastante em outros táxons de arcossauros. Um exemplo disto é a grande e 

arredondada abertura presente em Shansisuchus shansisuchus (Young, 1964). 

 Ainda segundo Gower (2000) é possível que exista uma articulação móvel 

entre a maxila e pré-maxila de certos táxons, mas o simples fato destes dois ossos 

apresentarem entre si um contato “frouxo” não significa, necessariamente, que eles 

realizavam efetivamente algum movimento nesta região. Porém, em nossa opinião, este 

contato frouxo poderia determinar diferenças de posição entre a maxila e pré-maxila no 

momento da fossilização, o que levaria à conformação de diferentes formatos e tamanhos para 

uma eventual abertura existente entre eles, ou mesmo a aparente ausência da mesma (como 

parece ter sido o caso no material de Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV0156T) descrito 

por Barberena, 1978). Desse modo, a utilização desta característica como critério diagnóstico 

nos parece muito problemática. 

 
Figura 28. Comparações de vistas laterais esquerdas dos crânios de vários arcossauros, com abertura cranial 
adicional (em preto) atrás da narina. A, Saurosuchus galilei (modificado de Parrish, 1993); B, Luperosuchus 
fractus (modificado de Romer, 1971); C, Postosuchus kirkpatricki (modificado de Long & Murry, 1995); D, 
Shansisuchus shansisuchus (modificado de Young, 1964); E, Herrerasaurus ischigualastensis (modificado de 
Sereno & Novas, 1993). 
 

 Além da presença de uma abertura acessória no crânio, os outros aspectos 

osteológicos normalmente mencionados como caractarísticos dos rauissúquios estão 

relacionados à região pélvica (Gower, 2000), sendo os principais deles a incorporação de 

A B 

C 

D E 
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vértebras adicionais ao sacro e o forte deslocamento ventral da face articular das costelas 

sacrais, para articulação com o ílio. Entretanto, assim como ocorre com a abertura acessória 

no crânio, estas características não estão presentes em todos os componentes do grupo. A 

condição plesiomórfica para arcossauros crurotársios é a presença de duas vértebras sacrais e 

isto é retido em vários rauissúquios, incluindo Stagonosuchus nyassicus (Huene, 1938b), 

Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942), Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; 

Weinbaum, 2002), Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987), Yarasuchus 

deccanensis (Sen, 2005) e Ticinosuchus ferox (Krebs, 1963). Já uma terceira vértebra sacral 

está presente, por exemplo, em Teratosaurus suevicus (Galton, 1985), Batrachotomus 

kupferzellensis (Gower 1999) e em Arizonasaurus babbitti, um popossaurídeo, sendo que as 

formas mais derivadas deste último grupo possuem até mais de quatro vértebras sacrais, como 

Poposaurus gracilis (Long & Murry, 1995) e Sillosuchus longicervix (Alcober & Parrish, 

1997).  

 A homologia da incorporação de vértebras sacrais adicionais é incerta dentro 

de Rauisuchia, uma vez que evolução homoplástica de vértebras sacrais adicionais ocorreu, 

certamente, dentro de Archosauria, com exemplos incluindo aves, pterossauros, 

ornitossúquios (ex. Ornithosuchus longidens Walker, 1964) e dinossauros terópodes (Holtz, 

1994), com uma possível reversão, nestes últimos, para a condição plesiomórfica (duas 

vértebras sacrais) caso Herrerasaurus ischigualastensis (Novas, 1993) seja interpretado como 

um dinossauro terópode. 

 Entretanto, segundo Gower (2000), embora a homologia de vértebras sacrais 

extras em rauissúquios seja incerta, a observação da morfologia sacral e pélvica dentro do 

grupo sugere que a presença de vértebras sacrais adicionais pode mostrar uma relação de 

covariância com outras características derivadas do sacro. Por exemplo, todos os táxons que 

possuem, no ílio, acima do acetábulo, uma estria rugosa bem definida e estendida 

anterodorsalmente (os popossaurídeos Poposaurus gracilis, Chatterjeea elegans e Sillosuchus 

longicervix), têm também, no mínimo, uma vértebra sacral extra e costelas sacrais curtas, 

direcionadas lateralmente.  

 Em alguns rauissúquios (como Stagonosuchus e Saurosuchus) a face articular 

distal das costelas sacrais é ventralmente direcionada, para articulação com o ílio, que 

posiciona-se mais sub-horizontalmente do que verticalmente. Bonaparte (1984) foi o primeiro 

a descrever tal característica em detalhe e discutiu que, como conseqüência, o acetábulo 

ficava desviado ventralmente e o fêmur era posicionado mais verticalmente, adquirindo 

movimento fortemente parassagital, de uma maneira convergente com os dinossauros. 
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Entretanto, Long & Murry (1995) mostraram que, em Poposaurus, a relação entre as costelas 

sacrais e o ílio era diferente daquela descrita para Stagonosuchus e Saurosuchus e que foi 

extrapolada para todos os rauissúquios. Em Poposaurus, a face articular distal das costelas 

sacrais não é muito desviada ventralmente (isto é, possui a condição plesiomórfica para 

arcossauros), mas o fêmur podia ser posicionado verticalmente porque a crista supra 

acetabular do ílio é fortemente desenvolvida e aloja um acetábulo parcialmente ventral (Fig. 

29).  

 
Figura 29. Ílio de Poposauros gracilis em vista lateral (modificado de Irmis, 2005). Escala: 5cm 
 

 Em razão destas discrepâncias, são necessários mais estudos para determinar se 

a inclinação vertical do fêmur, em vários rauissúquios, é homóloga ou homoplásica e se as 

costelas sacrais lateralmente direcionadas de Poposaurus representam retenção de uma 

característica plesiomorfica arcossáuria ou uma condição derivada dentro de Rauisuchia (cujo 

estado plesiomórfico seria a presença de costelas sacrais dirigidas ventralmente).  

 Long & Murry (1995) subdividiram Rauisuchia em “rauisuquídeos” e 

“popossaurídeos” com base na extensão ventral ou lateral das costelas sacrais, associada à 

posição sub-horizontal ou sub-vertical do ílio. Benton (1986a) e Benton & Clark (1988) 

consideraram a presença de uma lâmina do ílio mais sub-horizontal que vertical e o acetábulo 

direcionado ventralmente como uma sinapomorfia de um clado, denominado Pseudosuchia. 

Entretanto, a utilização destas feições morfológicas como caracteres diagnósticos também é 

problemática, uma vez que as mesmas ocorrem também em outros arcossauros basais. Por 

exemplo, Bonaparte (1984) observou que isto ocorre em alguns aetossauros.  

 O outro problema potencial em usar esta característica como diagnóstica é que, 

até mesmo em parassúquios (fitossauros) e grupos não-coronais de arcossauros, a face 

articular distal das costelas sacrais é sempre direcionada ventralmente em alguma extensão, 

criando dificuldades na identificação de estados discretos (Hughes, 1963). 

  Gower (2000) citou ainda que a característica morfológica distintiva que pode 

ser encontrada no maior número de rauissúquios é a presença de uma robustez, ondulação ou 
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rugosidade (estria) na face lateral do ílio, dorsal à borda superior do acetábulo (Fig. 22). Em 

sua forma mais suave (e.g. Stagonosuchus nyassicus, Fig. 22A), esta “rugosidade” é 

expressada como um simples espessamento sub-vertical ou uma estria fracamente definida, 

entendendo-se do ponto médio da borda dorsal do acetábulo até a extremidade dorsal do ílio. 

Em alguns outros táxons, como em Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995) (Fig. 

30C) e Batrachotomus kupferzellensis (Galton, 1985) (Fig. 30B), ocorre uma estria similar, 

mas mais claramente definida ao redor do osso, que possui uma superfície rugosa 

dorsolateral. Um terceiro tipo de espessamento na face lateral do ílio é encontrado em 

Bromsgroveia walkeri (Galton, 1985; Galton & Walker, 1996; Benton & Gower, 1997) (Fig. 

30E) e Poposaurus gracilis (e.g. Colbert, 1961; Long & Murry, 1995) (Fig. 30F). Nestas 

formas, uma estria rugosa se estende anterodorsalmente pela borda dorsal do acetábulo, ao 

longo do processo anterior da crista do ílio, e forma a borda posterior de uma profunda fossa 

anterolateral. Já em Sillosuchus longicervix (Alcober & Parrish, 1997) e Chatterjeea elegans 

(Long & Murry, 1995) (Fig. 30G) ocorre uma estria fina, muito bem definida e similar à 

encontrada em Poposaurus gracilis, curvando-se anterodorsalmente e limitando parcialmente 

uma profunda fossa. Colbert (1961) acreditava que esta rugosidade, em Poposaurus gracilis, 

representava o local de origem do músculo iliofemoralis, enquanto Chatterjee (1985) sugeriu 

que a estria rugosa no material referido por ele como Postosuchus kirkpatricki seria para o 

músculo iliotibialis 2 (embora nenhum dos dois autores tenha justificado estas propostas). 

  Embora a hipótese filogenética de Parrish (1993) não suporte a homologia das 

estrias em todos rauissúquios (a menos que a estria tenha sido perdida, independentemente, 

em Crocodylomorpha e Gracilisuchus stipanicicorum), o autor sugeriu que a estria 

arredondada vista em Rauisuchus tiradentes é homóloga à característica robustez supra-

acetabular dos popossaurídeos. Por outro lado, Parrish (1993) insinuou que uma ondulação, 

estria ou rugosidade estaria ausente no ílio de Prestosuchidae (sensu Parrish, 1993), mas, 

segundo Gower (2000), existem discrepâncias entre o texto e os dados da matriz daquele 

trabalho.  
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Figura 30. Comparações de ílios de rauissúquios em vista lateral esquerda, mostrando a forma da estria na face 
lateral do ílio, dorsal à borda superior do acetábulo. A, Stagonosuchus nyassicus (Huene, 1938b); B, 
Batrachotomus kupferzellensis (Galton, 1985); C, Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995); D, 
Teratosaurus suevicus (Galton, 1985); E, Bromsgroveia walkeri (Benton & Gower, 1997); F, Poposaurus 
gracilis (Long & Murry, 1995); G, Chatterjeea elegans (Long & Murry, 1995). 
 

 

  Gower (2000) enumerou outras interessantes características da pélvis que 

também exibem variação entre os rauissúquios, como a presença de um acetábulo 

possivelmente perfurado (e.g. Poposaurus gracilis), o comprimento e forma dos processos 

pré-acetabular e pós-acetabular da lâmina ilíaca, o comprimento, forma e extensão da sínfise 

do púbis e ísquio e ainda o desenvolvimento e a forma do “pé” distal do púbis.  

  Em resumo, mesmo as características mais comumente usadas para definir e 

subdividir os rauissúquios não são consensuais e apresentam problemas para sua utilização 

em análises filogenéticas. 
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2. Objetivos 

 

 

 Esta tese de doutorado ocupa-se do estudo de materiais cranianos e pós-

cranianos de um espécime (UFRGS-PV0629T) corresponde ao material mais completo de um 

rauissúquio prestossuquídeo até hoje encontrado para o triássico do RS. 

Com base neste material, são propostos os seguintes objetivos: 

 

(1) Descrever e ilustrar detalhadamente a osteologia craniana e pós-craniana do espécime 

UFRGS-PV0629T; 

 

(2) Comparar o espécime com outros materiais de rauissúquios, especialmente com aqueles 

atribuídos a Prestosuchidae e Rauisuchidae e (sensu Brusatte et al., 2010);  

  

(3) A partir da descrição, comparação e inclusão de suas características numa matriz de dados 

para análise filogenética, determinar se este material pertence à espécie Prestosuchus 

chiniquensis ou representa um novo táxon (e qual o seu posicionamento entre os 

prestossuquídeos); 

 

 (4) Acrescentar informações morfológicas para Prestosuchus, Prestosuchidae e Rauisuchia 

que possam ser incluídas nas matrizes de dados já existentes, tendo em vista que este 

espécime representa um dos mais completos exemplares existentes destes táxons.  

 

 

3. Material & métodos 

 

3.1. Material estudado 

 

 O material utilizado para a descrição proposta nesse trabalho foi coletado no 

município de Dona Francisca, RS e está depositado na Coleção de Paleovertebrados do 

Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências, Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul: 

- UFRGS-PV0629T: possui praticamente todo o esqueleto preservado e com boa parte dos 

ossos ainda articulados (metade posterior da coluna, cintura pélvica e membros posteriores). 
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Estão ausentes apenas as vértebras caudais (a partir da 4a) e grande parte dos elementos distais 

dos membros locomotores (tarso, carpo, pé e mão). O crânio e a mandíbula estão 

parcialmente desarticulados, mas quase todos os seus componentes estão presentes (Fig. 31).  

 

 
Figura 31. Esquema do esqueleto de um rauissúquio. Em azul, os elementos ósseos preservados do espécime 
UFRGS-PV0629T.  

 

 

3.2. Metodologia 

 

 O bloco com o espécime UFGRS PV-0629-T após a coleta, foi transportado até 

o Laboratório de Paleovertebrados (Fig. 32), onde deu-se início ao processo de preparação do 

material para posterior descrição.  

 
Figura 32. Coleta e transporte do espécime UFRGS-PV0629T até o Laboratório de Paleovertebrados da UFRGS. 
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3.2.1. Preparação do material 

  Uma vez no laboratório, foi aberto o bloco de gesso e iniciada a limpeza dos 

ossos. Entretanto, antes que qualquer osso fosse retirado do bloco, foram extraídos todos os 

dados referentes à posição relativa dos mesmos entre si, com o auxilio de fotografias e 

desenhos (Fig. 33 e 34). Este trabalho, detalhando os aspectos tafonômicos referentes ao 

espécime em questão, resultou na Dissertação de Mestrado de Mori (2005) 

  Em seguida, o bloco contendo o espécime UFRGS-PV0629T, ainda com os 

ossos na posição original, foi moldado em silicone e replicado (em resina de poliéster), de 

modo a preservar um registro desta situação. Finalmente, o bloco foi progressivamente 

trabalhado, no sentido de remover a matriz rochosa, com auxílio de instrumentos pontiagudos, 

água e álcool etílico 90°GL. À medida em que ia sendo retirado o material osteológico que 

estava exposto, passava-se à preparação em níveis mais profundos do bloco (Fig. 35a). 
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  O sedimento mais compacto e as concreções mais firmemente aderidas aos 

ossos foram retirados com o auxilio de martelos pneumáticos, pequenas talhadeiras e cinzéis 

(Fig. 35b). 

 
Figura 35. Preparação do espécime UFRGS-PV0629T.  A, retirada dos elementos ósseos da matriz; B, 
preparação com martelo pneumático. 
   

 

  Este processo de preparação vem sendo continuamente realizado desde o 

começo de 2004 e contou com a ajuda de diversas pessoas, entre elas estudantes de 

doutorado, mestrado e bolsistas de Iniciação Cientifica vinculados ao Setor de 

Paleovertebrados.  

  

 

3.2.2. Descrição e ilustração do material 

A descrição osteológica, aqui apresentada, seguiu a metodologia clássica dos 

trabalhos paleontológicos, ou seja, observação e descrição das feições anatômicas dos 

materiais, ilustração e comparação com outros espécimes do grupo de estudo. 

Especificamente em relação às lâminas vertebrais, foi utilizada a terminologia proposta por 

Wilson (1999), que tem sido adotada na maioria dos trabalhos mais recentes referentes a 

arcossauros (e.g. Nesbitt, 2005; Peyer et al., 2008; Lautenschlager, 2008). 

 Os fósseis foram fotografados com uma máquina digital (Sony® DSC-W30, 

com resolução máxima de 6,0 Megapixels) e as fotografias foram editadas no software 

Adobe® Photoshop® CS2 9.0. As ilustrações foram efetuadas com canetas técnicas de traçado 

linear Desegraph® 0,1 e 0,2mm e nanquim STAEDTLER® sobre papel vegetal formato A4. 

Optou-se pela técnica de pontilhismo (Coineau, 1987).  

 
 
 

A B 
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3.2.3. Materiais usados para comparação 
 

Foram utilizados aqueles materiais incluídos em Rauisuchoidea, além de 

Arizonasaurus e Yarasuchus, representando os Poposauroidea (sensu Brussatte et al., 2010). 
 
 
3.2.3.1.  Materiais da coleção da UFRGS atribuídos a P. chiniquensis:   

- UFRGS-PV0156T: grande crânio completo, com mandíbula adpressa, associado a algumas 

vértebras cervicais e truncais.  

Procedência: Sanga Pascual, na localidade de Pinheiros, município de Candelária, RS. O 

Horizonte estratigráfico pertence à Formação Santa Maria, Membro Alemoa, Cenozona de 

Therapsida, (Mesoladiniano), Mesotriássico (Barberena et al., 1985; Scherer et al., 1995). 

 

3.2.3.2 Materiais de outras coleções:  

A maioria dos taxons conhecidos de rauissúquios não apresenta espécimes 

completos, com todos os ossos preservados. Portanto, a fim de complementar a descrição 

comparativa e facilitar a compreensão do leitor, optou-se pela apresentação de tabelas 

comparativas, ao final da descrição de cada região, indicando quais ossos estão presentes em 

cada táxon (tabelas 2-8). As comparações foram feitas com base em material bibliográfico, 

além das observações pessoais acerca de vários exemplares (especialmente os materiais de 

Huene, 1935-42) fornecidas pela Dra. Julia Desojo, que se encontrava visitando as coleções 

de rauissúquios no exterior durante o período de desenvolvimento desta Tese. 

Os táxons de rauissúquios utilizados para a comparação (acompanhados das 

citações bibliográficas correspondentes) foram os seguintes: 

- Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002); 

- Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999; Gower, 2002; Gower & Schoch, 2009); 

- Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942);  

- Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008); 

- Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965); 

- Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987); 

- Arganasuchus dutuiti (Jalil & Peyer, 2007); 

- Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981); 

- Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005); 

- Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008); 

- Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004); 
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- Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005; Brusatte et al., 2009); 

- Teratosaurus suevicus (Galton, 1985; Benton, 1986); 

- Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005); 

-  Saurosuchus galilei (Alcober, 2000). 

 

3.2.4. Interpretação e análise filogenética  

 No intuito de discutir o posicionamento taxonômico do espécime UFRGS-

PV0629T, utilizamos como ponto de partida a análise filogenética efetuada por Brusatte et al. 

(2010), por ser a mais abrangente e incluir o maior número de táxons para rauissúquios. 

Inicialmente, porém, os caracteres utilizados pelos citados autores em sua matriz de dados 

foram analisados um a um e, eventualmente, modificados ou suprimidos. A seguir, o 

espécime UFRGS-PV0629T foi acrescentado à matriz como uma OTU (Operational 

Taxonomical Unit) a parte, de modo a testar o seu presumido agrupamento com Prestosuchus, 

Batrachotomus e Saurosuchus. 

 A nova matriz assim composta foi então analisada, utilizando-se os 

parâmetros-padrão (10mil replicações, hold = 100) utilizados pelo Programa PAUP∗v.4.0b10 

(Swofford 2000), tal como descrito no trabalho de Brusatte et al. (2010). 

  

 
4. Tafonomia do espécime estudado 

 

 

  O esqueleto UFRGS-PV0629T foi encontrado deitado sobre o seu lado direito 

e com a porção posterior do tronco parcialmente articulada.  Nessa porção, ocorre uma 

seqüência de 15 vértebras articuladas, inclusive com as duas fileiras de osteodermas sobre os 

espinhos neurais e algumas costelas em sua posição natural. Esta sequência inicia na porção 

mediana do tronco e vai até a terceira vértebra caudal. As vértebras sacrais estão articuladas 

aos ossos da cintura pélvica e os dois fêmures, sendo que a tíbia direita também se encontra 

articulada ao fêmur correspondente (Figs. 30 e 31). Toda a porção posterior da cauda, a partir 

da 4a vértebra caudal, foi provavelmente destruída pela erosão, uma vez que a parte do terreno 

onde poderia estar a mesma encontrava-se escavada, pela ação da água, até um nível abaixo 

daquele em que foi encontrado o espécime.  
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  Próximo à tíbia direita, ocorrem algumas vértebras desarticuladas, pertencentes 

provavelmente à região anterior do tronco e região posterior da série cervical, além de 

elementos da gastrália, costelas e osteodermas. Anteriormente a estas vértebras desarticuladas, 

observa-se a série cervical, cujas primeiras vértebras encontravam-se sob alguns elementos 

cranianos desarticulados.  

  Na região anterior do bloco, observam-se os elementos cranianos, em sua 

maior parte desarticulados (maxilar esquerdo, pré-maxilas, palatino, nasal, lacrimal, 

pterigóide e elementos do ramo mandíbular direito). Associado a estes elementos cranianos 

foram encontrados o úmero direito e algumas falanges. O ramo mandibular esquerdo estava 

articulado ao quadrado correspondente, porém completamente abduzido, em um ângulo de 

abertura de aproximadamente 180°. O quadrado, o quadrado jugal e o ectopterigóide estão 

articulados entre si e com o ramo mandibular esquerdo, porém deslocados do restante do 

crânio. Alguns dos ossos do teto do crânio (frontal, parietal, pré-frontal, pós-orbital) estão 

articulados e a eles está associado o  neurocrânio completo.  

 O ramo mandibular direito estava desarticulado, sendo que a parte posterior do 

dentário podia ser vista sob as primeiras vértebras articuladas do tronco. Um osso não 

identificado está aderido aos osteodermas da região média da seqüência articulada de 

vértebras. 

  Com a remoção das peças mais superficiais, apareceram, sob as peças 

desarticuladas do crânio, a parte proximal do ramo mandibular direito e a série vertebral 

cervical. Em outra porção do bloco, abaixo da concentração de vértebras desarticuladas, 

costelas e elementos da gastrália, foram encontrados o conjunto escápula-coracóide e o úmero 

esquerdos.      

Abaixo da seqüência truncal articulada, por sua vez, apareceram algumas 

costelas direitas e ossos da mandíbula direita, próxima ao ramo mandíbular esquerdo.  

Após a retirada destes ossos, que estavam na porção superficial do bloco, 

observou-se um nível de pelito maciço, sem nenhum osso, com cerca de 10 cm de espessura. 

Abaixo deste, porém, no fundo do bloco, sob o local onde foi retirada a cintura pélvica do 

espécime UFRGS-PV0629T, foram encontrados outros ossos, incluindo provavelmente uma 

costela, mal preservada, e um metarsal. Abaixo destes, na continuação da escavação do bloco, 

foram encontradas ainda outras costelas e um canino de dicinodonte (provavelmente 

Dinodontosaurus). Na porção posterior do bloco, mais ou menos na mesma profundidade, foi 

também encontrado mais um osso, provavelmente craniano, ainda não identificado.   
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  Segundo Mori (2005), não há sinais característicos, na tafocenose que inclui o 

espécime UFRGS-PV0629T, de que tenha havido uma concentração de ossos por ação de 

predadores, já que não são observadas, nos mesmos, marcas de dentes, arranhões, presença 

preferencial (ou proporcional) de determinados elementos ósseos. Da mesma forma, foi 

excluída a possibilidade de uma acumulação (ou seleção) de ossos por ação de correntes 

hidráulicas, uma vez que os ossos estão imersos em matriz pelítica (que indica precipitação de 

partículas em água parada). Mori (2005) concluiu que a tafocenose encontrada (arcossauro + 

dicinodonte) representa uma paleofauna autóctone.  

 

 

5. Bioestratigrafia do Triássico do RS 

 

 

  Barberena (1977) foi primeiro autor a propor uma zonação bioestratigráfica 

para a Formação Santa Maria. Naquele trabalho, foram propostas três Zonas-Associações (ou 

Cenozonas) para o pacote em questão: Cenozona de Therapsida (com abundância de 

terápsidos e arcossauros rauissúquios e ausência de rincossauros); Cenozona de 

Rhynchocephalia (com abundância de rincossauros, ausência de dicinodontes e raras 

ocorrências de cinodontes). Entre as duas, ocorreria a Cenozona de Dicroidium (representada 

por uma paleoflora dominada pelo táxon de mesmo nome, além de crustáceos, insetos e restos 

de peixes, inexistindo qualquer registro de tetrápodes). 

  Subsequentemente, Barberena et al. (1985) propuseram uma separação, para o 

intervalo Permo-Triássico da Bacia do Paraná, em unidades geobióticas denominadas 

 Faunas-Locais (sensu Simpson, 1971), baseadas no conteúdo fossilífero dos Estados 

do sul do Brasil. 

  Quatro das sete Faunas-Locais propostas no trabalho em questão tem idades 

entre o Meso e o Neotriássico: Fauna-Local de Pinheiros (Ladininano), Fauna-Local de 

Chiniquá (Ladiniano), Fauna-Local de Alemoa (Carniano) e Fauna-Local de Botucaraí 

(Neocarniano-Eonoriano).  No que se refere aos rauissúquios, Prestosuchus chiniquensis (o 

material de Huene, 1938), Prestosuchus loricatus e Procerosuchus celer provêm da Fauna-

Local de Chiniquá, no município de São Pedro do Sul, enquanto o espécime UFRGS-

PV0156T (o Prestosuchus chiniquensis de Barberena, 1978) pertence à Fauna-Local de 

Pinheiros que ocorre no município de Candelária. Já Rauisuchus tiradentes e Hoplitosuchus 

raui provêm da Fauna-Local de Alemoa, em Santa Maria. 
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  Schultz et al. (2000) retomaram a perspectiva da proposição de um arcabouço 

bioestratigráfico formal, através do uso de biozonas. Nesse sentido, propuseram a seguinte 

subdivisão, da base para o topo: Cenozona de Therapsida (incluindo as Faunas-Locais de 

Pinheiros e Chiniquá), Cenozona de Rhynchosauria (incluindo a Fauna Local de Alemoa e 

parte da Fauna Local de Botucaraí) e um horizonte informal, correspondendo à parte da 

Fauna-Local de Botucaraí, denominado Nível de Jachaleria (Fig. 36). 

 
Figura 36. Quadro bioestratigráfico correlacionando as paleofaunas entre Brasil e Argentina. (modificado de 
Schultz et al., 2000). 

 

Abdala et al. (2001) formalizaram a presença de uma nova biozona, situada 

entre as Cenozonas de Therapsida e Rhynchosauria, que foi denominada Biozona de 

Traversodontídeos, na qual não foi, até o momento, registrada a presença de rauissúquios. As 

duas Cenozonas citadas, por sua vez, tiveram suas denominações modificadas, 

respectivamente, para Biozona de Dinodontosaurus e Biozona de Hyperodapedon. 

  Rubert & Schultz (2004), com base em novas evidências estratigráficas e 

paleontológicas referentes à porção superior da Formação Santa Maria, propuseram uma 

designação formal para o intervalo de Jachaleria, que passou a chamar-se Zona de 

Associação de Ictidosauria. Posteriormente, Schultz & Soares (2006) propuseram a mudança 
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nomenclatural do nome Cenozona de Ictidiosauria para Cenozona de Mammaliamorpha, por 

questões filogenéticas, tendo em vista que o primeiro nome caiu em desuso entre os 

pesquisadores que estudam estes cinodontes avançados que caracterizam a biozona.  

Através da compilação dos trabalhos referentes à bioestratigrafia triássica do 

Rio Grande do Sul (Barberena et al.,1993; Scherer, 1994; Schultz, 1995; Schultz et. al., 2000; 

Abdala et al.,2001; Rubert & Schultz, 2004 e Schultz et al.,1994) realizada por Schultz & 

Langer (2007) foi possível distinguir cinco distintas associações paleofaunísticas para o 

Triássico do RS, listadas abaixo, da mais recente para a mais antiga:  

 

Cenozona de Mammaliamorpha (Neotriássico) 

Incluída na porção basal da Formação Caturrita sensu Andreis et al., 1980 (= 

porção superior da Seqüência II de Faccini ou porção superior da Seqüência Santa Maria 2 de 

Zerfass, 2003). Os táxons válidos atualmente conhecidos para esta Cenozona são:  

- Procolofonídeo: Soturnia caliodon (Cisneros & Schultz, 2003).  

- Esfenodontídeo (Squamata): Clevosaurus brasiliensis (Bonaparte & Sues 2006).  

- Dicinodonte: Jachaleria candelariensis (Araújo & Gonzaga, 1980)  

- Cinodontes: Riograndia guaibensis (Bonaparte et al., 1999); Irajatherium hernandezi 

(Martinelli et al., 2005); Brasilodon quadrangularis (Bonaparte et al., 2003); Brasilitherium 

riograndensis (Bonaparte et al., 2003).  

- Arcossáurios: Fitossáurio indet. (Kischlat & Lucas, 2003); Guaibasaurus candelariensis 

(Bonaparte et al., 1999); Unayasaurus tolentinoi (Leal et al., 2003); Sacisaurus agudoensis 

(Ferigolo & Langer, 2006); Dentes de arcossáurios indeterminados (Dornelles, 1990).  

 

Cenozona de Rhynchosauria (Neotriássico - Carniano).  

Também denominada Biozona de Hyperodapedon (Abdala et al., 2001), está 

inserida nos níveis referentes ao Membro Alemoa (Bortoluzzi, 1974), base da Seqüência II 

(Faccini, 1989) ou porção média da Seqüência Santa Maria 2 de Zerfass (2003). Inclui os 

seguintes táxons válidos:  

- Rincossáurios (Archosauromorpha): Hyperodapedon mariensis (Tupi-Caldas, 1933); H. 

sanjuanensis (Sill, 1970); H. huenei (Langer & Schultz 2000); Scaphonyx sulcognathus 

(Azevedo & Schultz 1987).  
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- Arcossauriformes: Proterochampsa nodosa (Barberena, 1982); Cerritosaurus binsfeldi 

(Price, 1946); Rhadinosuchus gracilis (Huene, 1938). 

 

- Arcossáurios: Aetosauroides sp. (Desojo & Baez 2005); Rauisuchus tiradentes (Huene, 

1938); Staurikosaurus pricei (Colbert, 1970); Saturnalia tupiniquim (Langer et al., 1999);  

 

- Cinodontes: 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);  

 

Cenozona de Traversodontídeos (Mesotriassico = Neoladiniano - Eocarniano).  

Também conhecida como Zona de Traversodontídeos (Abdala et al. 2001) a 

Fauna representada nesta Cenozona inclui os seguintes táxons válidos:  

- Cinodontes: Santacruzodon hopsoni (Abdala & Ribeiro 2003); Traversodontídeos indet. 

(Abdala et al., 2001).  

 

- Dicinodonte: ? Dinodontosaurus (Schultz, obs pess.);  

 

- Arcossauriforme: Proterochampsídeo indet. [Machado & Kishlat 2003; material 

interpretado por Raugust (2009) como Chanaresuchus bonapartei].  

 

Cenozona de Therapsida (Mesotriássico – Eoladiniano).  

Inserida em litogias que correspondem à base da Seqüência II de Faccini 

(1989) = base da Seqüência Santa Maria 1 de Zerfass (2003). Esta Associação também é 

conhecida como Biozona de Dinodontosaurus (Barberena et al., 1985 b; Abdala et al., 2001) 

e os táxons atualmente válidos a ela referidos são:  

 

- Procolofonídeo: Candelaria barbouri (Price, 1947).  

 

- Dicinodontes: Stahleckeria potens (Huene, 1938); Dinodontosaurus pedroanum [(Tupí-

Caldas, 1933; Romer, 1943) = Dinodontosaurus turpior Cox, nov. comb, 1965]. 
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- Cinodontes: Massetognathus achagaviae (Barberena, 1981); Chiniquodon theotonicus 

(Huene, 1938); Traversodon stahleckeri (Huene, 1938); Luangwa sudamericana (Abdala & 

Sá-Teixeira 2004); Protheriodon estudianti (Bonaparte et al., 2006).  

 

- Rincossáurio: Rincossauro de mariante (Schultz & Azevedo 1990). 

 

- Arcossauriforme: Chanaresuchus bonapartei (Romer, 1971).  

 

- Arcossáurios: Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1938); Barberenasuchus brasiliensis 

(Mattar, 1987); Spondylosoma absconditum (Huene, 1942).  

 

Raugust (2009) apresentou uma síntese litoestratigráfica e bioestratigráfica dos 

trabalhos sobre o pacote Meso-Neotriássico sul-rio-grandense, representando o estágio atual 

do conhecimento sobre este assunto, que é apresentada abaixo (Fig. 37).  

 
 Figura 37. Síntese lito e bioestratigráfica do estágio atual do conhecimento do Triássico de Brasil e Argentina. A 
subdivisão presente na Cenozona de Rhynchosauria foi baseada no trabalho de Oliveira & Schultz (2007) os 
quais apontam uma possível cisão desta Zona em duas biozonas distintas, devido à variação entre os táxons 
dominantes nas porções inferior (Hyperodapedon; rincossauro) e superior (Exaeretodon; cinodonte) da mesma. 
Contudo, esta tendência deve ser consubstanciada por meio de uma maior amostra e descoberta de novos 
afloramentos (Retirado de Raugust, 2009).  
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6. Localização e horizonte estratigráfico do afloramento onde o fóssil foi encontrado 

 
 
 
  O espécime UFRGS-PV0629T foi encontrado no afloramento do “Posto de 

Gasolina”, localizado às margens da rodovia BR 287, distante cerca de 275 km de Porto 

Alegre (Coordenadas UTM(22) 0270854/6720302), na entrada da cidade de Dona Francisca, 

município da região central do Rio Grande do Sul (FIG. 38 e 39). 

 
Figura 38. Localização do Municipio de Dona Francisca e detalhe (abaixo) do 
afloramento “posto de gasolina” (foto obtida a partir do programa Google Earth). 

 
 

O afloramento constitui-se, na sua porção basal, de um pelito praticamente 

maciço, vermelho, não apresentando nenhuma estrutura sedimentar, representando os típicos 

depósitos pelíticos de planície de inundação do Membro Alemoa da Formação Santa Maria, 
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Mesotriássico, Ladiniano (Mori, 2005). No mesmo afloramento já foram encontrados restos 

do dicinodonte Dinodontosaurus turpior, indicando que o nível fossilífero em questão integra 

a Biozona de Dinodontosaurus (Abdala et al., 2001) 

 

 

 
Figura 39. Vista geral do afloramento, mostrando os níveis pelíticos maciços característicos do Membro 
Alemoa da Formação Santa Maria. O local assinalado indica o local exato de onde foi retirado o bloco 
(reproduzido acima) contendo o esqueleto do espécime UFRGS-PV0629T (modificado de Mori, 2005). 
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7. Osteologia  

 

 

O espécime UFRGS-PV0629T, desde o momento de sua coleta, foi 

considerado, a princípio, como um provável novo exemplar de Prestosuchus chiniquensis, 

uma vez que este é o único táxon de arcossauro de grande porte que permanece válido para a 

Biozona de Dinodontosaurus da Formação Santa Maria. Entretanto, como já foi mencionado, 

o táxon P. chiniquensis está representado, basicamente, pelos materiais descritos por Huene 

(1935-42), que consistem, predominantemente, de materiais pós-cranianos, e o espécime 

UFRGS PV-0156-T, descrito por Barberena (1978), que compreende um crânio completo e 

algumas vértebras. Nesse contexto, o exemplar UFRGS-PV0629T é muito mais completo que 

os anteriores, uma vez que possui tanto o crânio quanto o esqueleto pós-craniano quase 

completos e poderia servir para confirmar, definitivamente, a coespecificidade daqueles, além 

de acrescentar informações adicionais sobre a ostelogia da espécie.   

Porém, a primeira constatação obrigatória decorrente da comparação entre 

todos estes materiais foi a de que eles incluem indivíduos de diferentes proporções. Em 

relação ao espécime UFRGS PV-0156-T (descrito por Barberena, 1978) o espécime UFRGS-

PV0629T é menor, mas equivale em tamanho ao holótipo de P. chiniquensis descrito por 

Huene (1935-42). A partir disso, durante a descrição do material, ao longo do presente 

trabalho, manteve-se aberta, como hipótese de trabalho, a possibilidade de que eventuais 

diferenças morfológicas que pudessem ser encontradas entre o espécime UFRGS-PV0629T e 

os demais exemplares de P. chiniquensis pudessem ter significado taxonômico ou ser 

decorrentes da variação de estágios ontogenéticos – e/ou dimorfismo sexual - entre indivíduos 

de uma mesma espécie.  

Não obstante, para confirmar ou refutar qualquer uma destas hipóteses, seria 

necessária uma amostragem maior do que a atual, incluindo especialmente exemplares em 

estágios mais juvenis, de modo a definir uma série ontogenética completa. Entretanto, este 

problema não é exclusivo de Prestosuchus, uma vez que, devido à escassez de fósseis em 

todos os táxons de rauissúquios, não existe nenhum estudo que tenha revelado eventuais 

variações morfológicas relacionadas a diferentes estágios ontogenéticos – ou mesmo 

dimorfismo sexual - para qualquer táxon do grupo. 

A seguir, serão apresentadas algumas poucas observações nesse sentido, 

referentes a outros rauissúquios, compiladas da bibliografia estudada. 
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7.1. Variações ontogenéticas em táxons de rauissúquios  

 

  Gower & Schoch (2009) descreveram o pós-crânio de Batrachotomus 

kupferzellensis baseados em, pelo menos, quatro indivíduos de tamanho pequeno e um 

indivíduo de maiores dimensões, o holótipo (SMNS 52970). Os autores não distinguiram a 

existência de dimorfismo sexual ou variação individual, porém observaram que os indivíduos 

menores possuem o ílio mais delgado e com rugosidades menos desenvolvidas na lâmina 

dorsal. Os ossos dos membros também são mais delgados, com trocanteres menos 

desenvolvidos. Porém, segundo os autores, nenhuma destas variações é suficientemente 

significativa para contestar a hipótese de que todos estes materiais representam uma única 

espécie.  

A descrição de Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) também foi baseada em 

vários espécimes, mas não foram discriminados os estágios ontogéticos destes indivíduos. Já 

Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987), por seu turno, foi descrito como um 

indivíduo juvenil, por apresentar, proporcionalmente, um crânio muito maior que o corpo 

(comprimento pré-sacral), com suturas craniais evidentes, além de alguns ossos do crânio e 

arcos neurais estarem desarticulados. 

  Peyer et al. (2008) não mencionaram se o holótipo de Postosuchus alisonae 

seria um jovem ou um adulto, porém, nos ossos longos, observa-se a ossificação das epífises, 

assim como em Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) o que, a princípio, indicaria um 

indivíduo adulto. Por outro lado, o holótipo de P. alisonae apresenta praticamente o mesmo 

tamanho do espécime UFRGS-PV0629T, no qual as epífises não estão ossificadas, sugerindo 

que este não corresponderia a um adulto. Entretanto, os ossos dos membros de UFRGS-

PV0629T, bem como os do material descrito por Huene, são robustos, com trocânteres bem 

marcados e, nas vértebras, os arcos neurais estão fusionados ao centro vertebral.  Nesse 

contexto, o espécime UFRGS-PV0629T e os materiais originais de P. chiniquensis (Huene, 

1935-42) tratam-se, possivelmente, de indivíduos subadultos. Reforçando esta hipótese a 

amostragem de fósseis de arcossauros proveniente da Biozona de Dinodontosaurus revela a 

existência de alguns espécimes, representados por ossos isolados (e por isso difíceis de ser 

atribuídos com certeza a Prestosuchus, embora tudo indique que devam ser) com tamanhos 

bem maiores que o de UFRGS-PV0629T, além do exemplar UFRGS-PV0156T, já 

mencionado. Entretanto, como já foi ressaltado, não se pode descartar a possibilidade destas 

diferenças de tamanho estarem também relacionadas com dimorfismo sexual.   
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7.2. Descrição osteológica do espécime UFRGS-PV0629T 

 

7.2.1. Ossos dérmicos do crânio 

Pré-maxila (pmx) 

  No espécime UFRGS-PV0629T as duas pré-maxilas estão preservadas e 

desarticuladas. Cada uma delas é comprimida lateralmente e, em vista lateral, 

subquadrangular, onde o corpo da pré-maxila esquerda apresenta 6,5 cm de comprimento e 

5,3 de altura, e da direita 6,7 cm de comprimento e 5,5 de altura. A face lateral da pré-maxila 

apresenta alguns forames nutritivos. 

Dirigidos dorso-posteriormente, em relação ao corpo do osso, distinguem-se 

dois processos na pré-maxila, um anterior e outro posterior (processo maxilar). Ambos os 

processos irão se ligar ao nasal, formando as bordas anterior e posterior da narina externa, 

respectivamente (Fig. 40). A narina externa chama a atenção pelo seu grande tamanho. O 

processo anterior está aparentemente íntegro na pré-maxila esquerda, com aproximadamente 6 

cm de comprimento enquanto que, na direita, a medida correspondente é de apenas 3,5 cm. 

Na pré-maxila esquerda, o processo forma um ângulo entre seu terço anterior 

(verticalizado) e os dois terços posteriores (orientados dorso-posteriormente). Esta morfologia 

é semelhante à observada em Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) Por outro lado, na pré-

maxila direita, o contorno do processo anterior é mais arredondado, semelhante ao de 

Saurosuchus (Alcober, 2000). Em nossa opinião, a morfologia deste processo parece ser 

bastante suscetível à deformação, durante o processo de fossilização, como se pode 

depreender da observação de outros espécimes do RS (incluindo o espécime UFRGS-

PV0156T e outros ainda não descritos) e mesmo do exemplar UFRGS-PV0629T, no qual 

cada uma das pré-maxilas apresenta um dos dois tipos morfológicos citados (ver Fig. 40).  O 

processo posterior, por sua vez, está melhor preservado na pré-maxila direita, com 

aproximadamente 5 cm de comprimento (contra aproximadamente 3 cm na esquerda).  

No bordo ventral da pré-maxila esquerda encontram-se quatro alvéolos, com 

dentes bem desenvolvidos. Na direita, somente o terceiro dente está presente e fraturado. A 

presença de 4 dentes pré-maxilares é descrita para Saurosuchus (Reig, 1959; Sill, 1974 e 

Alcober, 2000), Fasolasuchus (Bonaparte, 1981), Batrachotomus (Gower, 1999), 

Postosuchus (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002), Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) 

e UFRGS-PV0156T (Barberena, 1978). Já para Heptasuchus clarki são descritos apenas 3 

dentes pré-maxilares (Dawley et al., 1979). Huene (1942) descreveu, para Prestosuchus 
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chiniquensis, 3 dentes pré-maxilares. No entanto, Desojo (comunicação pessoal), revisando o 

material, constatou a presença de restos de um quarto dente (Fig. 42).  

  As porções anteriores das duas pré-maxilas irão se unir medialmente, através 

de uma área de contato plana, com aproximadamente três centímetros de comprimento.  

  Na face medial, observa-se outro processo (processo medial ou processo 

palatal da pré-maxila) que se inicia aproximadamente após a área de articulação entre as duas 

pré-maxilas e estende-se posteriormente até um nível equivalente ao da extremidade posterior 

do processo maxilar, acima descrito. Este processo medial é achatado dorso-ventralmente e 

articula-se ventralmente ao processo palatal da maxila (o “processo anteromedial” de Galton, 

1985). Posteriormente, tanto o corpo da pré-maxila quanto o processo posterior (maxilar) 

articulam-se com a maxila.  

   A articulação entre a pré-maxila e a maxila é de particular interesse, em termos 

de diagnóstico e importância filogenética. Para rauissúquios, a presença de uma abertura e/ou 

articulação entre estes ossos tem sido apontada como uma característica do grupo – ou como 

uma sinapomorfia, em alguns trabalhos de cunho cladístico - (e.g. Krebs, 1976; Benton, 1984; 

Benton & Clark, 1988; Parrish, 1993). Esta abertura craniana acessória tem sido chamada de 

“fenestra subnarial” (Chatterjee, 1985; Galton, 1985; Parrish, 1993) ou de “fenestra 

anterorbital acessória” (Sill, 1974; Dawley et al., 1979; Benton, 1986; Long & Murry, 1995). 

Uma fenestra nesta região do crânio é descrita para Tikisuchus romeri (Chatterjee & 

Majumdar, 1987), Heptasuchus clarki (Dawley et al., 1979), Batrachotomus kupferzellensis 

(Gower, 1999), Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005) e Postosuchus kirkpatricki (Long & 

Murry, 1995; Weinbaum, 2002). Em Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) e Fasolasuchus 

tenax (Bonaparte, 1981), por outro lado, o contato da pré-maxila com a maxila é frouxo, mas 

não há nenhuma descrição de fenestra nesta região. O espécime UFRGS-PV0156T 

(Barberena, 1978) não apresenta nenhuma fenestra visível, mas possivelmente apresente um 

contato móvel nesta região. 

No espécime UFRGS-PV0629T nota-se, no contato da pré-maxila com a 

maxila, uma fenda alongada e estreita (Fig. 41), semelhante ao que ocorre em Saurosuchus 

galilei (Alcober, 2000). Entretanto, em nossa opinião, eventuais variações na forma e 

tamanho desta fenestra (ou mesmo a sua ausência) devem ser considerados com reservas, pois 

o contato frouxo – possivelmente móvel – existente entre estes ossos pode levar a diferentes 

posicionamentos relativos entre ambos no momento da fossilização. A maioria dos espécimes 

de rauissúquios conhecidos (pelo menos aqueles aos quais tivemos acesso, através de fotos ou 

diretamente nas coleções) apresenta o crânio (especialmente a região do rostro) distorcido de 
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alguma maneira (geralmente por compressão lateral) de modo que os ossos não se encontram 

em suas posições naturais. 

 
Figura 40. Pré-maxila do espécime UFRGS-PV0629T. A-B, vistas lateral e medial da pré-maxila esquerda. C-D, 
vistas lateral e medial da pré-maxila direita. E-F, Desenho da pré-maxila direita, com a indicação das estruturas 
(Escala: 5 cm). Legendas: pa, processo anterior da pré-maxila; pm, processo medial (palatal) da pré-maxila; pp, 
processo posterior da pré-maxila. 
 

 
Figura 41. Pré-maxila e maxila esquerdas do espécime UFRGS-PV0629T em vista lateral, mostrando a 
articulação entre eles (Escala: 5cm). Legenda: fsn, fenestra subnarial. 
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Figura 42. Pré-maxila de outros táxons. A, pré-maxila direita de Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) em 
vista lateral. B-C, pré-maxila de Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) em vista medial e lateral. D, pré-maxila 
direita de Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) em vista lateral. E-F, pré-maxila esquerda de 
Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2002-TTUP-9002) em vista lateral e medial. G-H, pré-maxila esquerda de 
Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) em vista lateral e medial. I-J, pré-maxila e parte da maxila direita de 
Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999- SMNS 80260) em vista lateral e medial (Escala: B,C e D=1  cm; 
retante=5cm). Legendas: a. área para articulação com outros ossos (ex.; a. m = superfície para a articulação com 
a maxila; a.pmx = área para articulação com a outra pré-maxila); D4, restos do quarto dente.   
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Figura 43. Crânio de Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) em vista dorsal, ventral e lateral esquerda. (Escala: 
5cm). Legendas: A.F., fenestra anterorbital; bo, basioccipital; bot, tuberosidade basioccipital; bpt, 
basipterigoide; bs, basisfenóide; ch, choana; ec, ectopterigóide; eo, exoccipital; f, frontal; j, jugal; l, lacrimal; m, 
maxila; m.mp, processo medial da maxila; n, nasal; p, parietal; pf, pós-frontal; pl, palatino; pm, pré-maxila; po, 
pós-orbital; pp, processo paraoccipital; prf, pré-frontal; pro, proótico; ps, paraesfenóide; pt, pterigóide; pt.ap, 
projeção anterior do pterigóide; pt.qr, ramo quadrado do pterigóide; pt.vp; projeção ventral do pterigóide; q, 
quadrate; qj, quadratojugal; sq, esquamosal; so, supraoccipital; SO.F, fenestra suborbital; v, vômer (Escala: 10 
cm). 
 

 

Maxila (mx) 

  A maxila é um osso par, comprimido lateralmente, cuja maior expressão está 

situada na norma lateral do crânio. No espécime UFRGS-PV0629T, as duas maxilas estão 

preservadas. A superfície lateral da maxila apresenta rugosidades e uma série de forames 

nutritivos, especialmente nas proximidades da borda alveolar. O comprimento máximo da 

maxila direita é 25,14 cm e da esquerda 25,56cm. 
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  A maxila forma as bordas ventral e anterior da grande fenestra anterorbital. A 

depressão pré-orbital (ou fossa anterorbital maxilar) é ampla e sua borda ventral é delimitada 

por uma crista com direção anteroposterior. 

  De uma forma geral, a maxila apresenta-se dividida em três porções: um 

processo ascendente, um processo palatal e o corpo do osso propriamente dito. 

  O primeiro processo consiste numa longa projeção óssea que se dirige 

posterodorsalmente. Sua base é anterior à fenestra anterorbital e sua extremidade distal 

localiza-se entre o nasal e o lacrimal. A borda anterior do processo ascendente da maxila é 

sobreposta pelo processo posterior da pré-maxila, enquanto a borda dorsal do mesmo articula-

se com o nasal. Posteriormente, este processo ainda faz contato com o ramo anterior do 

lacrimal, acima da fenestra anterorbital.  

  O corpo da maxila é uma estrutura ampla, de formado sub-retangular, que se 

articula, anteriormente, à pré-maxila, através de uma área de contato côncava. O corpo da 

maxila vai afilando posteriormente, sendo que sua porção mais posterior articula-se com o 

bordo anterovental do processo anterior do jugal através de uma área de contato lisa, 

sugerindo possibilidade de movimento entre estes dois ossos. Dorsalmente, a maxila torna-se 

laminar e delimita a borda ventral da fenestra anterorbital (Fig. 44a). Esta lâmina é bastante 

frágil e, aparentemente, está quebrada em vários dos exemplares utilizados para comparação 

(assim como na maxila direita de UFRGS-PV0629T – Fig. 44b,c), o que faz com que o corpo 

da maxila pareça ter um formato triangular (Figs. 45 e 46). 

A borda ventral da maxila é levemente côncava, apresentando 13 alvéolos 

dentários, a maioria dos quais com os dentes preservados. Este mesmo número de dentes 

maxilares é descrito para Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002) e 

Teratosaurus suevicus (Galton, 1985; Benton, 1986). O espécime UFRGS PV-0156-T 

(Prestosuchus chiniquensis) apresenta 11 dentes claramente observáveis em cada maxila, mas 

podendo possuir 12 (Barberena, 1978). Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005), Batrachotomus 

kupferzellensis (Gower, 1999) Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) e Polonosuchus 

silesiacus (Sulej, 2005) também são descritos com 11 alvéolos, embora os dois últimos 

táxons, segundo os respectivos autores, possam possuir mais. Saurosuchus galilei (Alcober, 

2000) possuía 12 alvéolos. Chatterjee & Majumdar (1987) descreveram Tikisuchus romeri 

com 9 dentes maxilares, assim como Heptasuchus clarki (Dawley et al., 1979). Entretanto, 

esses táxons não são representados por indivíduos de mesmo tamanho e idade, e nenhum 

deles possui uma amostragem significativa de indivíduos que permita estabelecer se existe 
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uma variação no número de dentes, seja por variabilidade intraespecífica, estágio 

ontogenético ou mesmo dimorfismo sexual. 

Em vista medial, observa-se, na maxila, um completo processo palatal 

(processo anteromedial de Galton, 1985), que se inicia ao nível do segundo dente maxilar e se 

projeta anteromedialmente, estendendo-se ligeiramente à frente da borda anterior da maxila. 

O processo palatal é comprimido dorsoventralmente, curto e afilado anteriormente e sua borda 

ventral articula-se com o processo palatal da pré-maxila. Nesta área de contato, em posição 

anterior, observa-se a presença de um forame (chamado rostrolateral), semelhante ao que foi 

descrito para Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) e Teratosaurus suevicus (Galton, 1985), o 

qual foi descrito como “um pequeno forame anterolateral”. Nestes dois táxons citados, existe 

também um segundo forame (denominado rostromedial), posicionado mais medialmente, o 

qual não está presente em UFRGS-PV0629T. A visualização destes forames, porém, só é 

possível se a maxila estiver desarticulada da pré-maxila, que encobre esta região quando os 

ossos estão em contato. A presença de um ou mais forames nessa área reforça a idéia de que 

haveria um espaço vazio entre a maxila e a pré-maxila (onde estaria a discutida fenestra 

subnarial). 

Ainda em vista medial, observa-se, na maxila, uma depressão alongada (ou um 

sulco) que foi interpretada como área de articulação com o palatino.  Este sulco estende-se do 

nível do 6° dente maxilar até o 10°. 

As placas interdentais são grandes na região anterior e diminuem de tamanho 

em sentido posterior. As bordas de contato entre as mesmas inclinam-se posteroventralmente, 

acompanhando a orientação dos dentes, sendo que algumas apresentam uma leve 

sobreposição. No espécime UFRGS-PV0629T as placas não são fusionadas, assim como em 

Arganasuchus e Polonosuchus silesiacus. Em Batrachotomus, Saurosuchus e Arizonasaurus 

não foi possível definir o estado dessa característica em virtude da má preservação do 

material. A fusão das placas não é comum em crurotársios, porém ocorre em Fasolasuchus 

tenax, Postosuchus kirkpatricki (TTUP 9000) e Teratosaurus suevicus. 
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Figura 44. Maxila do espécime UFRGS-PV0629T. A-B, vistas lateral e medial da maxila esquerda. C-D, vistas 
lateral e medial da maxila direita (Escala=5cm). Legenda: mxa, processo ascendente da maxila; mxp, processo 
palatal da maxila; pl, palatino; v, vômer; ?, elemento indeterminado. 
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Figura 45. Maxila de outros táxons. A-B, maxila esquerda de Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999 - 
SMNS 52970) em vistas lateral e medial. C-D, maxila direita de Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2002-
TTUP-9002) em vistas lateral e medial. E, Maxila esquerda de Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965) em vista lateral. 
F, maxila esquerda de Arganasuchus dutuiti (Jalil & Peyer, 2007) em vista medial. G-H, maxila esquerda de 
Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) em vistas lateral e medial (Escala = 5cm, exceto E e F = sem escala). 
Legendas: a., área para a articulação com outros ossos; aof, fenestra anterorbital; f, forame; l, lacrimal; mxa, 
processo ascendente da maxila; mxp, processo palatal da maxila; n, nasal; pl, palatino; pmx, pré-maxila; pr, 
pré-articular; rt, dente de substituição; v, vômer;. 
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Figura 46. Maxila de outros táxons. A-B, maxila direita de Teratosaurus suevicus (Galton, 1985) em vistas 
lateral e medial. C-D, maxila esquerda de Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) em vistas lateral e medial. E-F, 
maxila direita de Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005) em vistas lateral e medial (Escala: 5cm). 
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Nasal (n) 

  O nasal é um elemento alongado anteroposteriormente, delgado e de forma 

irregular. No espécime UFRGS-PV0629T, os dois nasais encontram-se desarticulados, sendo 

que o direito está intacto, enquanto que o esquerdo tem somente o terço anterior preservado. 

O nasal é formado por um corpo alongado, de onde se projetam, anteriormente, dois 

processos.  

O processo descendente do nasal articula-se com o processo ascendente da 

maxila e, junto com o processo posterior da pré-maxila, forma a borda posteroventral da 

narina externa. Este processo é longo e delgado, assim como ocorre em Polonosuchus 

silesiacus (Sulej, 2005) e ao contrário do que é descrito para Batrachotomus kupferzellensis 

(Gower, 1999) e Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981), onde é curto e alargado. Em 

Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) e Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) este 

processo está incompleto. 

Já o processo anterior do nasal é longo e lateralmente comprimido. Ao unir-se 

com o processo nasal (anterior) da pré-maxila, forma a borda anterodorsal da abertura externa 

das narinas, assim como nos demais espécimes utilizados para a comparação (Fig. 47).  

  O corpo do nasal sutura-se, lateroanteriormente, com o processo ascendente da 

maxila e, posterolateralmente, com o lacrimal. Sua extremidade posterior possui um pequeno 

e afilado processo, que forma uma cunha entre o pré-frontal e o frontal.  

Ao longo do bordo dorsolateral do nasal, estende-se uma espessa e rugosa 

crista, não tão desenvolvida como em Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999) e 

Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002). Esta crista apresenta uma 

suave curvatura em sentido lateral e irá delimitar, lateralmente, na metade posterior dos 

nasais, uma marcada depressão na face dorsal do crânio, que continua posteriormente através 

do frontal. Rauisuchus tiradentes (Huene, 1942; Lautenschlager, 2008) também apresenta 

uma crista pouco desenvolvida, enquanto que em Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) não 

ocorre esta estrutura. Em Heptasuchus clarki (Dawley et al., 1979) o nasal está preservado 

mas não é descrito em detalhe. 
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Figura 47. Maxila do espécime UFRGS-PV0629T. A-B, vistas lateral e medial da pré-maxila esquerda. C-D, 
vistas lateral e medial da pré-maxila direita (Escala=5cm). Legenda: a., área para a articulação com outros ossos; 
mx, maxila; pan, processo anterior do nasal; pdn, processo descendente do nasal; ru, crista rugosa ao longo do 
bordo dorsoventral do crânio. 
 

 
Figura 48. Nasal de outros táxons. A-C, nasal direito de Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999 - SMNS 
80260) em vistas lateral, medial e dorsal. D-F, nasal esquerdo de Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) 
em vistas lateral, medial e dorsal. G, nasal esquerdo de Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) em vistas 
dorsal, ventral, medial e dorso-lateral. H, nasal direito de Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) em vista dorsal. 
I, nasal esquerdo de Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) em vistas lateral e medial. Escala=5cm, exceto em G 
(=2 cm) e H (=sem escala). Legenda: a., superfície para a articulação com ootros ossos; enf, fossa na borda da 
narina externa; l. lacrimal; mx, maxila; ru, crista rugosa ao longo do bordo dorsolateral do crânio; s, superfície 
sagital. 
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Lacrimal (l) 

No espécime UFRGS-PV0629T somente o lacrimal esquerdo está inteiramente 

preservado e desarticulado. Este osso é um elemento alongado, com a forma de um L 

invertido, comprimido lateralmente, possuindo uma crista posterodorsal, que é engrossada em 

sua face lateral - onde forma o limite posterodorsal da fossa anterorbital - e que estende-se, 

ventralmente, por toda a extensão do delgado processo descendente do lacrimal. O ramo 

anterior do lacrimal possui forma laminar e sua extremidade anterior, possivelmente, articula-

se ao nasal, medialmente, e ao maxilar, lateralmente.  

A porção posterior do lacrimal apresenta, em vista lateral, uma área mais 

espessa de aproximadamente 2,5 cm (anteroposterior) onde se observa um grande forame 

lacrimal. A borda posterior do lacrimal é irregular, possuindo uma pequena projeção posterior 

na extremidade dorsal, ao nível do forame lacrimal (Fig. 49). 

O processo descendente do lacrimal é delgado e, na sua face medial, apresenta 

uma faceta para articulação com uma projeção dorsal do processo anterior do jugal. Não há 

uma sutura fixa entre o lacrimal e o jugal, o que sugere que, nesta região, possa ocorrer 

alguma flexibilidade, assim como descrito para Saurosuchus galilei (Alcober, 2000). No 

espécime UFRGS-PV0156T (Azevedo, 1991) e em Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 

1995; Weinbaum, 2002) estes ossos são firmemente unidos. Estas diferenças no grau de 

mobilidade entre os ossos poderiam ser resultantes de variações ontogenéticas, mas, 

considerando que os espécimes citados são praticamente do mesmo tamanho (o que, porém, 

não significa que estivessem num mesmo estágio ontogenético) o mais provável é que estas 

variações sejam resultantes dos distintos modos de fossilização, os quais, em alguns casos, 

podem ter preservado os elementos firmemente unidos e, em outros, estes acabaram mais ou 

menos separados e/ou distorcidos, de modo que a utilização deste tipo de feição morfológica 

como caráter diagnóstico para os raussúquios, deve ser feita com muita cautela.  

 

 
Figura 49. Lacrimal esquerdo do espécime UFRGS-PV0629T em vista lateral (Escala=5cm). Legenda: fl, forame 
lacrimal; pdl, processo descendente do lacrimal; ral, ramo anterior do lacrimal. 
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Figura 50. Lacrimal de outros táxons. A-B, lacrimal e parte do pré-frontal direito de Batrachotomus 
kupferzellensis (Gower, 1999  - SMNS 80260) em vistas lateral e medial. C, processo descendente direito do 
préfrontal e parte do lacrimal de Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2002-TTUP-9002). D, lacrimal direito de 
Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) em vistas medial e lateral. E, lacrimal? Direito de Arizonasaurus babbitti 
(Nesbitt, 2005-MSM 4590) em vista lateral Escala = 5cm, exceto E (=1cm). Legenda: a., superfície para a 
articulação com outros ossos; aof, fenestra anterorbital; aofo, fossa anterorbital; l. lacrimal; mx, maxila; n, nasal; 
prf, pré-frontal; prfp, processo descendente do pré-frontal; ru, crista rugosa.  
 
 
 

Pré-frontal (prf) 

  No espécime UFRGS-PV0629T os dois pré-frontais estão preservados, sendo 

que o esquerdo encontra-se desarticulado.  

O pré-frontal é um elemento de pequenas dimensões. Em vista lateral, possui 

forma sub-triangular, enquanto que, em vista dorsal, possui a forma de um retângulo irregular. 

Sutura-se com o frontal (posteriormente e medialmente), com o nasal (anteromedialmente) e 

com o lacrimal (anterolateralmente). Forma a porção dorsal da borda anterior da órbita. 

  O ramo ventral do pré-frontal está presente nos dois elementos e, mesmo não 

estando articulado com o lacrimal, suas formas sugerem que o mesmo envolvia a borda 

posterior do ramo ventral do lacrimal, participando de boa parte da borda anterodorsal da 

órbita. Gower (1999) sugere que, em Batrachotomus kupferzellensis, o ramo ventral do pré-

frontal formaria toda a borda anterior da orbita, excluindo o lacrimal desta participação. Esta 

sugestão foi baseada na forma do lacrimal, já que o ramo ventral do pré-frontal, no espécime 

por ele analisado, está incompleto.  
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  O pré-frontal exibe ainda uma pequena crista dorsolateral, que dá continuidade 

à crista já descrita para o nasal e o lacrimal. Na superfície dorsal do pré-frontal, a extremidade 

posterior desta crista curva-se medialmente, formando menos da metade do contorno dorsal 

da órbita e contatando-se posteriormente com o frontal, que forma o restante deste contorno. 

Esta curvatura medial é similar à que ocorre em Saurosuchus galilei (Alcober, 2000), 

UFRGS-PV0156T (Azevedo, 1991) e Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999). Em 

Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002) os limites do pré-frontal 

não são visíveis.  

 
Figura 51. Pré-frontal esquerdo do espécime UFRGS-PV0629T em vista lateral e dorsal (Escala=1cm). Legenda: 
prfp, processo descendente do pré-frontal; ?, elemento indeterminado. 

 
Figura 52. Pré-frontal de outros táxons. A-B, parte do pré-frontal e lacrimal direitos de Batrachotomus 
kupferzellensis (Gower, 1999 - SMNS 80260) em vistas lateral e medial. C, processo descendente direito do pré-
frontal e parte do lacrimal de Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2002-TTUP-9002). D, pré-frontal esquerdo 
de Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) em vistas ventral e dorsal, Escala = 5cm. Legenda: a., superfície para a 
articulação com outros ossos; aof, fenestra anterorbital; aofo, fossa anterorbital; l. lacrimal; mx, maxila; n, nasal; 
prf, pré-frontal; prfp, processo descendente do pré-frontal; ru, crista rugosa. 
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Frontal (f) 

No espécime UFRGS-PV0629T, os dois frontais estão preservados em suas 

posições originais e articulados a outros elementos cranianos. O frontal é um osso de grandes 

dimensões, formando a maior parte do teto craniano. Apresenta um processo anterior, de 

formato retangular, que é recoberto anteriormente pelo nasal. A sutura com o pré-frontal tem 

o formato de um “L” invertido, com a porção maior orientada parassagitalmente e a menor, 

transversalmente, terminando na borda da órbita.  

Posteriormente ao contato com o pré-frontal o frontal alarga-se, formando a 

maior parte do bordo dorsal da órbita, assim como ocorre em Batrachotomus kupferzellensis 

(Gower, 1999), Saurosuchus galilei (Alcober, 2000), Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) e 

no espécime UFRGS PV-0156-T. Em Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; 

Weinbaum, 2002), por seu turno, o frontal não participa do bordo da órbita, enquanto que, em 

Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) somente um fragmento do frontal está preservado e 

não há nenhuma referência, na descrição, quanto à participação ou não do mesmo na órbita. 

Lateroposteriormente, o contato do frontal com o pós-frontal ocorre no topo de 

uma pequena elevação existente na superfície do crânio.  Posteriormente, o frontal contata-se 

com o parietal através de um contado aproximadamente retilíneo, que forma um ângulo de 

450 com o eixo longitudinal do crânio. Uma pequena porção do pós-orbital também faz 

contato com o frontal, inserindo-se entre o parietal e o pós-frontal.  

A superfície dorsal do frontal integra a depressão dorsal da parte anterior do 

teto do crânio. Os dois elementos do par estão levemente deslocados entre si, com o frontal 

esquerdo posicionado mais alto que o direito e formando um pequeno degrau na linha sagital. 

Em UFRGS PV-0156-T, a região de contato entre os dois frontais forma uma suave elevação 

longitudinal (a qual não chega a formar uma crista) que prossegue posteriormente pelo 

parietal, sendo que o mesmo parece ocorrer em UFRGS-PV0629T, embora isto seja difícl de 

observar com clareza devido ao fraturamento dos ossos dessa região. Afora isto, a superfície 

dorsal do frontal é lisa, sem qualquer tipo de ornamentação visível, assim como ocorre em 

Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) e UFRGS-PV0156T. Em contraste, Postosuchus 

kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002), Postosuchus alisonae (Peyer et al., 

2008) e Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999), possuem a superfície dorsal do frontal 

rugosa, sendo que, para este último, é descrita também uma crista sagital bem desenvolvida.   

Em Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987), embora o frontal esteja 

preservado (tabela 1), não foi descrito em detalhe. 
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Pós-Frontal (pf) 

  Em UFRGS-PV0629T, os dois pós-frontais estão preservados em sua posição 

original e articulados a outros elementos cranianos. Cada um deles apresenta uma forma 

aproximadamente retangular, com sua borda lateral participando, em uma pequena extensão, 

do bordo dorsal da órbita, como ocorre em Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005), 

Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) e no espécime UFRGS-PV0156T. Articula-se 

anteriormente com o frontal, medialmente com o parietal e posteriormente com o pós-orbital. 

Em vista dorsal, estes limites não são claros. Ventralmente, apresenta uma depressão 

semicircular para o processo dorsolateral do lateroesfenóide, formando uma articulação 

potencialmente móvel (assim como descrito para Saurosuchus).  

Em Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002) o pós-

frontal é um osso de pequenas dimensões, visível somente em vista dorsal, posicionado entre 

o parietal e o pós-orbital, não fazendo parte do bordo dorsal da órbita. 

  Para Batrachotomus kupferzellensis, somente fragmentos do pós-frontal são 

conhecidos, enquanto em Heptasuchus clarki (Dawley et al., 1979) o mesmo está preservado, 

mas não foi descrito em detalhe. 

 

 

Parietal (p) 

  No espécime ora em discussão, os dois parietais estão preservados em sua 

posição original e articulados a outros elementos cranianos. Constituem a porção posterior do 

teto craniano e a maior parte da borda medial da fenestra supratemporal. Anteriormente, cada 

um dos parietais faz contato com o frontal, anterolateralmente com o pós-orbital e 

possivelmente com pós-frontal. Ventralmente, faz contato com o supraoccipital (lateral e 

posteriormente) e o lateroesfenóide (lateralmente).  

O processo occipital do parietal é longo, delgado, triangular e 

anterolateralmente-posteromedialmente comprimido, formando a borda posteromedial da 

fenestra supratemporal. A superfície anterolateral do processo occipital do parietal se articula 

com a superfície posterodorsal do processo occipital do esquamosal, através de um amplo 

contato, através do qual estes dois elementos fecham a borda posterior da fenestra 

supratemporal. 

A fenestra pós-temporal é uma fenda estreita, entre a borda ventral do processo 

occipital do parietal e a borda dorsal do processo paraoccipital.  
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Uma crista sagital como a descrita para Postosuchus kirkpatricki (Long & 

Murry, 1995; Weinbaum, 2002) não é observada nos espécimes UFRGS-PV0629T e UFRGS- 

PV0156T, nem em Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) e Saurosuchus galilei (Alcober, 

2000). Para Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999) é descrita uma elevação medial 

contínua à crista sagital descrita para o frontal, a qual parece ser bem mais marcada que 

aquela existente em UFRGS- PV0156T (e provavelmente, em UFRGS-PV0629T, conforme 

mencionado na descrição do frontal). 

  Em vista occipital, a superfície posterior do parietal forma uma crista vertical 

bem marcada na linha média, a qual se inicia na borda dorsal e continua, em sentido ventral, 

através do supra-occipital. Em UFRGS-PV0156T, a porção dorsal dessa crista parece ser 

idêntica ao que se observa em UFRGS-PV0629T, mas a sua extensão ventral é menor. 

Entretanto, esta área está bastante danificada naquele espécime, tornando difícil estabelecer a 

morfologia original daquela região. Em Batrachotomus parece não existir esta crista, mas são 

descritos dois pequenos tubérculos (um para cada parietal) na região occipital, na área de 

contato entre os parietais. No supraoccipital desse mesmo táxon, porém, está ilustrada uma 

crista sagital. Em Saurosuchus, a região occipital está fraturada justamente na área de contato 

entre os parietais, de modo que não é possível definir a presença ou não de uma crista, embora 

exista uma no supraoccipital, logo abaixo. 

  Em Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987), o parietal está 

preservado (tabela 1), mas não foi descrito em detalhe. 

 

Pós-orbital (po) 

  No espécime UFRGS-PV0629T, ambos os pós-orbitais estão preservados em 

sua posição original e articulados a outros elementos cranianos. 

  O pós-orbital é um osso trirradiado, com um processo medial, outro posterior e 

um terceiro ventral (processo descendente do pós-orbital). O processo medial faz contato com 

a borda posterior do pós-frontal e com a borda anterolateral do parietal. A borda lateral do 

corpo e o processo posterior do pós-orbital são espessados e rugosos, condição semelhante à 

que se observa no bordo dorsolateral do crânio, anterior a órbita. Esta borda do pós-orbital se 

sobressai lateralmente ao processo descendente do pós-orbital.  

O processo posterior do pós-orbital é aproximadamente cilíndrico e possui, na 

sua extremidade dorsoposterior, uma faceta para a articulação do processo anterior do 

esquamosal. 
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  Já o processo descendente do pós-orbital é longo, delgado e subvertical, 

projetando-se anteroventralmente para encontrar-se com o processo ascendente do jugal, 

formando a porção dorsal da barra pós-orbital, que separa a órbita da fenestra infratemporal. 

A faceta de articulação com o jugal ocupa a maior parte do bordo posteromedial do processo 

descendente do pós-orbital. Em Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999) e Postosuchus 

kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002) este processo é descrito como sinuoso 

ou formando um ângulo/“degrau” (kinked/stepped), enquanto em Saurosuchus galilei 

(Alcober, 2000) e Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) o mesmo é retilíneo. O espécime 

UFRGS-PV0629T possui o processo descendente do pós-orbital retilíneo no pós-orbital 

esquerdo e levemente sinuoso no direito (Fig. 53), enquanto em UFRGS PV-0156-T ocorre o 

inverso (o processo do lado esquerdo apresenta um suave degrau) evidenciando, mais uma 

vez, o quanto é problemático definir sinapomorfias com base em caracteres cranianos para os 

rauissuquídeos. Essa característica (a presença de um “degrau” na barra pós-orbital) merece 

ser investigada com maior atenção em todos os espécimes do grupo, já que a mesma é 

utilizada na matriz de dados de algumas análises filogenéticas (e.g. Benton & Clark, 1988; 

Juul, 1994; Brusatte et al., 2010). 

  Em Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987) e Heptasuchus clarki 

(Dawley et al., 1979) o pós-orbital está preservado (tabela 2), mas não foi descrito em 

detalhe. 

 

Esquamosal (sq) 

  UFRGS-PV0629T possui ambos os esquamosais preservados, em sua posição 

original e articulados a outros elementos cranianos. Cada um dos elementos do par é um osso 

de forma irregular, composto por quatro ramos que se projetam aproximadamente nos 

sentidos anterior, posterior, medial e ventral.  

O processo anterior é curto, aproximadamente cilíndrico, com uma superfície 

ventral que se articula com o processo posterior do pós-orbital e forma a barra que divide as 

duas fenestras temporais.  

O processo descendente do esquamosal é laminar e projetado ventralmente. A 

borda lateral deste processo articula-se, em sua porção proximal, com o quadrado e com a 

borda medial da extremidade dorsal do processo ascendente do quadrado-jugal, participando 

da borda posterodorsal da fenestra infratemporal. A extremidade anteroventral deste processo 

forma uma projeção anterior afilada, que está presente também em Saurosuchus galilei e 

UFRGS-PV0156T. Este caráter é descrito por Alcober (2000) como diagnóstico para 
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Rauisuchidae Huene, 1942. No entanto, este processo não está preservado em Yarasuchus 

deccanensis (Sen, 2005), Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) e Batrachotomus 

kupferzellensis (Gower, 1999). Em Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005), esta projeção 

anterior chega até o pós-orbital, dividindo a fenestra infratemporal em duas. Já em 

Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002) é o quadrado-jugal que faz 

contato com o pós-orbital e divide a fenestra. 

O processo posterior forma duas concavidades contíguas, voltadas 

dorsoposteriormente e separadas por uma crista incipiente. A primeira concavidade – mais 

dorsal – recebe a extremidade posterior do processo occipital do parietal, enquanto a segunda 

– maior e mais ventral – acomoda a extremidade posterior do processo paraoccipital do 

opistótico. Na extremidade posterior do processo posterior ocorre outra concavidade, esta na 

superfície ventroanterior, na qual se encaixa a área articular da extremidade dorsal do 

quadrado (“dorsal head” sensu Gower, 1999).  

O processo anteromedial é vertical, laminar e sobrepõe-se à borda lateral do 

processo occipital do parietal.  

  Em Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) apenas um pequeno fragmento 

deste osso está preservado.  

 

Jugal (j) 

  Os dois elementos do par estão preservados, sendo que o esquerdo está 

articulado ao quadrado-jugal e o direito, desarticulado. O jugal é um elemento delgado, 

achatado laterolateralmente, que apresenta três processos (anterior, posterior e ascendente). 

  O processo posterior é o mais longo deles, estendendo-se por quase todo o 

comprimento do processo anterior do quadrado-jugal. Sua borda ventral afila-se 

gradativamente em sentido dorsal. A superfície medial deste processo forma a faceta de 

articulação com a superfície lateral do processo anterior do quadrado-jugal, constituindo a 

barra ventral da fenestra infratemporal. 

  O processo anterior do jugal articula-se, anteriormente, com a borda 

posterodorsal da maxila, através de sua face medial, enquanto uma projeção dorsal laminar 

articula-se com o processo descendente do lacrimal. Este processo forma a borda 

anteroventral da órbita.  

  O processo ascendente do jugal é longo, delgado em sentido lateral, possui uma 

base expandida e vai gradativamente se estreitando dorsalmente. Todo o comprimento da 
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superfície anterior deste processo forma uma faceta para articulação com o processo ventral 

do pós-orbital, formando a barra pós-orbital. 

  Medialmente, no corpo do jugal, na base dos processos ascendente e anterior 

deste osso, ocorre a articulação com o ectopterigóide.  

  O jugal está preservado e descrito em Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 

1999), Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005), Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005), 

Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005), Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) e Postosuchus 

kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002). Nenhuma diferença significativa é 

observada entre estes táxons, no entanto, observa-se que, em nenhum deles, o jugal está tão 

bem preservado como nos espécimes UFRGS-PV0629T e UFRGS-PV0156T. Em Tikisuchus 

romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987) e Heptasuchus clarki (Dawley et al., 1979) o jugal 

está preservado mas não foi descrito em detalhe. 

 

Quadrado-jugal (qj) 

  No espécime UFRGS-PV0629T os dois elementos estão preservados, sendo 

que o direito está em sua posição natural, enquanto o esquerdo, juntamente com o quadrado e 

o jugal, formam um conjunto separado do resto do crânio. O quadrado-jugal é um osso com a 

forma aproximada de um “V”, apresentando um processo anterior e um processo ascendente 

anterodorsal.  

  O processo anterior articula-se com o processo posterior do jugal, através de 

sua borda laterodorsal, assim como ocorre em Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005), 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999) e UFRGS-PV0156T, formando a barra ventral 

da fenestra infratemporal. Em Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) e Polonosuchus silesiacus 

(Sulej, 2005) este processo não está preservado e em Postosuchus kirkpatricki (Long & 

Murry, 1995; Weinbaum, 2002) não foi descrito em detalhe. 

  O processo ascendente do quadrado-jugal é longo e laminar. Sua face 

posteromedial articula-se com a face anterolateral do processo ascendente do quadrado. Entre 

as duas areas de contato abre-se o grande forame quadrado.  A face medial da extremidade 

dorsal do processo ascendente faz contato com a face lateral do processo descendente do 

esquamosal. Estes dois processos formam a borda posterior da fenestra infratemporal.  

  A base dos dois processos, ou corpo do quadrado-jugal, articula-se 

medialmente com o quadrado e, em vista lateral, é o componente mais posterior do crânio. 
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Em Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987) e Yarasuchus 

deccanensis (Sen, 2005) o quadrado-jugal está preservado (tabela 1) mas não foi descrito em 

detalhe. 

 

 

 

 
Figura 53. Porção posterior do crânio do espécime UFRGS-PV0629T em vistas laterais esquerda e direita 
(Escala=5cm).  
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Figura 54. Jugal, quadradojugal e quadrado do espécime UFRGS-PV0629T em vista lateral esquerda 
(Escala=5cm). Legenda: ec, ectopterigóide; j, jugal; paj, processo anterior do jugal; pasj, processo ascendente 
do jugal; paqj, processo anterior do quadrado jugal; pasq, processo ascendente do quadrado; pasqj, processo 
ascendente do quadradojugal; q, quadrado; qj, quadradojugal. O côndilo articular do quadrado está fraturado e 
não aparece nesta figura.  
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Figura 55. Elementos cranianos de outros táxons. A, frontal, pós-frontal e parietal esquerdos de Batrachotomus 
kupferzellensis (Gower, 1999 - SMNS 52970) em vista dorsal. B, pré-frontal, frontal, pós-frontal e parte do 
parietal esquerdos de Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009 - SMNS 80260) em vista dorsal. 
C, frontal de Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) em vistas ventral e dorsal. D, frontal esquerdo de 
Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005-MSM 4590) em vista dorsal.  E, parietal esquerdo de Arizonasaurus 
babbitti (Nesbitt, 2005-MSM 4590) em vistas dorsal e ventral. F, porção posterior do crânio de Postosuchus 
kirkpatricki (Weinbaum, 2002-TTUP-9002) em vista lateral direita (Escala: A,B e F=5cm; C-D=2cm; E=1cm). 
Legenda: a., área para a articulação com outros ossos; fr, frontal; o, órbita; pa, parietal; pf, pós-frontal; po, pós-
orbital; pr/prf, pré-frontal; rs, rugosidades; ru, crista rugosa ao longo do bordo dorsolateral do crânio; sr, crista 
sagiral. 
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Figura 56. Pós-orbital de outros táxons. A-C, Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999) Pós-orbital esquerdo 
de SMNS 52970 em vista dorsal.  Pós-orbital direito de SMNS 80260 em vistas lateral e medial (escala: 2 cm). 
D-F, Pós-orbital esquerdo de Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) em vistas lateral, dorsal e medial 
(escala: 1 cm).  G-H, Pós-orbital de Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004) em vistas lateral e medial (escala: 
3 cm). I-J, pós-orbital de Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005 - MSM 4590) em vistas medial e lateral (escala: 
1 cm).  Legenda: a., área para a articulação com outros ossos; d, depressão; f, frontal; j, jugal; ltf, fenestra 
temporal inferior; pa, parietal; pf, pós-frontal; ru, crista rugosa ao longo do bordo dorsolateral do crânio; sq, 
esquamosal . 
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Figura 57. Esquamosal de outros táxons. A-C, Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999 - SMNS 52970): A, 
esquamosal direito de SMNS 52970 em vista dorsal; B-C, esquamosal esquerdo em vistas lateral e ventral. D, 
esquamosal direito de Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) em vista lateral. E-F, esquamosal esquerdo de 
Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) em vistas dorsolateral e ventral. G, esquamosal esquerdo de 
Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) em vistas ventral e dorsal. H-I, esquamosal direito de Yarasuchus 
deccanensis (Sen, 2005) em vistas dorsal e lateral. J-K, esquamosal esquerdo de Arizonasaurus babbitti 
(Nesbitt, 2005) em vistas lateral e dorsal (Escala: D=5cm; J, H=1cm; restante=2 cm). Legenda: a., área para a 
articulação com outros ossos; q, quadrado; pa, parietal; po, pós-orbital; pp, processo paraoccipital do opistótico; 
ppo, processo paraoccipital do neurocrânio; r, crista; ru, crista rugosa ao longo do bordo dorsolateral do crânio; 
sq, esquamosal; sqp, processo posterior do esquamosal. 
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Figura 58. Jugal de outros táxons. A-B, Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999): A, extremidade anterior 
do jugal direito de SMNS 52970 em vista lateral; B, jugal esquerdo de SMNS 52970 em vista medial (escala: 2 
cm). C-D, jugal esquerdo de Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) em vistas lateral e medial (escala: 2 
cm). E, jugal esquerdo de Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) em vistas medial e lateral (escala: 2 cm). F-G, 
jugal direito de Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005 – MSM 4590) em vistas lateral e medial (escala: 2 cm). 
Legenda: a., área para a articulação com outros ossos; e/ec, ectopterigóide; l, lacrimal; mx, maxila; p, parietal; 
po, pós-orbital; qj, quadradojugal; rr, crista rugosa.  

 
Figura 59. Quadrado-jugal de outros táxons. A, Quadrado-jugal esquerdo de Batrachotomus kupferzellensis 
(Gower, 1999 – SMNS 80260) em vistas medial e lateral. B, quadrado jugal esquerdo de Arizonasaurus babbitti 
(Nesbitt, 2005 – MSM 4590) em vista lateral. C, Quadrado-jugal direito de Polonosuchus silesiacus (Sulej, 
2005) em vistas medial e lateral (escala: 2 cm). Legenda: a., área para a articulação com outros ossos; j, jugal; q, 
quadrado. 
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Tabela 2. Relação dos ossos do dermocrânio presentes no espécime UFRGS-PV0629T e nos demais táxons 
utilizados para a comparação. 

 Taxons Pmx mx n l prf f pf p po sq j qj 
FRGS PV-0629-T  
 

x x x x x x x x x x x x 

UFRGS PV-0156 T 
 

x x x x x x x x x x x x 

Prestosuchus chiniquensis (Huene, 
1942) 

x - - - - - - - - - - - 

Batrachotomus kupferzellensis 
(Gower, 1999) 

x x x x x x x x x x x x 

Postosuchus kirkpatricki (Long & 
Murry, 1995; Weinbaum, 2002) 

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) 
 

- x - - - - - - - - - - 

Tikisuchus romeri (Chatterjee & 
Majumdar, 1987) 

- x - - - x - x x* - x* x 

Arganasuchus dutuiti (Jalil & 
Peyer, 2007) 

- x - - - - - - - - x? x? 

Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 
1981) 

x x x - - - - - - - - - 

Rauisuchus tiradentes 
(Lautenschlager, 2008) 

x - x - - - - - x x x - 

Stagonosuchus nyassicus 
(Gebauer, 2004) 

- - - - - - - - x? - - - 

Polonosuchus silesiacus (Sulej, 
2005; Brusatte et al., 2009) 

x x x x x - - - - x x x 

Teratosaurus suevicus (Galton, 
1985; Benton, 1986) 

- 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 

Legenda: x, presença; -, ausência; x*= incompleto; x?= dúvida 
 

 

7.2.2. Complexo palatal 

  Em relação aos ossos da região palatal, não foi possível comparar os espécimes 

UFRGS-PV0629T e UFRGS-PV0156T, em virtude deste último ter sido preservado com a 

mandíbula articulada ao crânio. Apenas puderam ser feitas algumas observações e 

comparações referentes à região do quadrado. 

 

Quadrado (q)  

  Os dois elementos estão preservados em UFRGS-PV0629T. A extremidade 

ventral do quadrado direito, incluindo o côndilo articular, está fraturada, estando a superfície 



109 
 

 

da fratura coberta por uma crosta carbonática, sugerindo que a mesma ocorreu antes da 

permineralização dos ossos (provavelmente ainda em superfície). 

  O quadrado é essencialmente vertical. Sua extremidade ventral forma um 

côndilo para a articulação com a mandíbula. Desta região, que é a mais robusta, ergue-se, em 

sentido dorsal, uma coluna delgada que, em sua extremidade dorsal, alarga-se, formando uma 

área articular (“dorsal head” sensu Gower, 1999) que se encaixa em uma concavidade na 

superfície ventral do esquamosal (Fig.60).    

A partir desta coluna, estendem-se duas cristas em sentido anterior, uma 

medial, de grandes dimensões, chamada de processo pterigóide do quadrado, que consiste em 

uma lâmina óssea que é coberta pelo processo quadrado do pterigóide. Esta crista talvez seja 

homóloga à “crista B” descrita para crocodilianos recentes por Iordansky (1964) e similar à 

crista descrita para Sphenosuchus acutus por Walker (1990) (Gower, 1999).  

A crista lateral é curta e, juntamente com a crista medial, forma um entalhe que 

recebe o processo ascendente do quadrado-jugal. O bordo lateral desta crista é interrompido, 

na sua metade distal, por um grande forame (forame quadrado), assim como é observado no 

espécime UFRGS-PV0156T e em Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999), 

Saurosuchus galilei (Alcober, 2000), Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005), Yarasuchus 

deccanensis (Sen, 2005) e Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002). 

Este forame não é descrito e sua presença não é clara em Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 

2005).  

  Em Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987) o quadrado está 

preservado, mas não é descrito em detalhe. 

 
Figura 60. Quadrado e quadrado-jugal esquerdos do espécime UFRGS-PV0629T em vistas posterior e medial 
(Escala=5cm). Legenda: clq, crista lateral do quadrado; co, côndilo; ppq, processo pterigóide do quadrado 
(crista medial do quadrado); q, quadrado; qf, forame quadrado; qj, quadradojugal. 
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Figura 61. Quadrado de outros táxons. A-C, Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999): A-B, quadrado 
direito de SMNS 80260 em vistas lateral e medial; C, quadrado e quadradojugal esquerdo SMNS 52970 em vista 
posterior. D-E, quadrado direito de Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) em vistas lateral e posterior. F-G, 
quadrado de Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005) em vistas posterior e anterior. H-I, quadrado direito de 
Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005 – MSM 4590) em vistas anterior e posterior (escala: 2 cm). Legenda: a., 
superfície para a articulação com outros ossos; co, côndilo; cr, crista; ltf, fenestra temporal inferior; pt, 
pterigóide; qf, forame quadrado; qj, quadradojugal; sq, esquamosal. 
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Pterigóide (pt) 

  No espécime UFRGS-PV0629T o pterigóide esquerdo está completamente 

preservado, mas desarticulado, enquanto que o direito está afixado à porção posterior, 

articulada, do crânio, porém fora de sua posição natural e com a porção anterior perdida. 

  O pterigóide é o maior osso do palato. Faz contato anteriormente com o vômer, 

lateralmente com o palatino e o ectopterigóide e posteriormente com o quadrado e o 

basisfenóide. É um osso longo e trirradiado dividido em três porções: um processo palatal 

anterior; um processo quadrado posterodorsal e um processo lateroventral, que articula com o 

ectopterigóide. A união com o basipterigóide é levemente côncava e fixa (não existe contato 

móvel entre ambos). 

  O processo palatal é uma estrutura laminar, que se curva dorsalmente, 

passando de uma posição aproximadamente horizontal para uma posição vertical na linha 

sagital do palato, tornando-se levemente convexo em vista palatal. Sua extremidade anterior 

sofre um suave estreitamento, até o ponto de contato com o vômer.  

  O processo laterovental é mais robusto que os demais e articula-se com o 

ectopterigóide, através de uma longa sutura que se estende até a fenestra palatal. 

O processo quadrado do pterigóide é uma estrutura laminar, na qual se 

diferenciam duas projeções, conferindo então ao mesmo a forma aproximada de um “Y” com 

a base alargada, onde a sua face lateral faz contato, em toda sua extensão, com o quadrado. Na 

base do processo quadrado, em posição posteromedial, ocorre a faceta para a articulação do 

processo basipterigóide do basisfenóide.  

Os pterigóides de UFRGS-PV0629T não apresentam nenhum aspecto 

diagnóstico, sendo similares aos de Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008), 

Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002), Batrachotomus 

kupferzellensis (Gower, 1999), Saurosuchus galilei (Alcober, 2000), Arizonasaurus babbitti 

(Nesbitt, 2005), Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005) e Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005).  
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Figura 62. Pterigóide esquerdo do espécime UFRGS-PV0629T. A-B, vista dorsal; C-D, vista ventral 
(Escala=5cm). Legenda: a., superfície para a articulação com outros ossos; bpt, processo basipterigóide do 
basisfenóide; plv, processo lateroventral; ppa, processo palatal anterior; pqpd, processo quadrado posterodorsal; 
v, vômer. 
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Figura 63. Pterigóide de outros táxons. A-B, porção posterior do pterigóide esquerdo de Batrachotomus 
kupferzellensis (Gower, 1999 - SMNS 80260) em vistas medial e lateral. C-D, pterigóide direito de Rauisuchus 
tiradentes (Lautenschlager, 2008) em vista ventral e dorsal. E-F, pterigóide esquerdo de Postosuchus 
kirkpatricki (Weinbaum, 2002 – TTUP-9002) em vista medial e lateral. G, pterigóide direito de Polonosuchus 
silesiacus (Sulej, 2005) em vistas ventral e dorsolateral. H, pterigóide direito de Yarasuchus deccanensis (Sen, 
2005) em vista dorsal. I-J, pterigóide direito de Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005 – MSM 4590) em vistas 
lateral e medial (escala: 5 cm). Legenda: a., superfície para a articulação com outros ossos; bpt, processo 
basipterigóide do basisfenóide; ec, ectopterigóide; q, quadrado. 
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Ectopterigóide (ecpt) 

 

  No espécime UFRGS-PV0629T, somente o elemento esquerdo está 

completamente preservado, articulado ao jugal.  

O ectopterigóide consiste de um corpo robusto, de forma colunar, que se 

articula lateralmente com o jugal e se projeta, medialmente, até o contato com o pterigóide. O 

ectopterigóide emite também um longo processo posterovental, que articula-se com a borda 

ventrolateral do pterigóide, assim como ocorre em Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 

1995; Weinbaum, 2002), Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999) e Saurosuchus galilei 

(Alcober, 2000). Em vistas lateral e medial, este processo tem forma triangular, com o vértice 

mais agudo na extremidade posteroventral.  

Em Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) o ectopterigóide tem maior 

extensão mediolateral do que anteroposterior, além de possuir, na sua extremidade lateral, 

duas facetas de articulação com o jugal, assim como ocorre em Postosuchus kirkpatricki 

(Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002) e Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999). 

Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008), possui duas facetas articulares no jugal, 

pressupondo que um número correspondente destas devia existir no ectopterigóide. 

Entretanto, os locais destas duas áreas de articulação com o ectopterigóide estão assinalados 

em pontos diferentes nos jugais de Batrachotomus e Rauisuchus (Fig. 58). Em Saurosuchus 

galilei (Alcober, 2000) é descrita a “ausência de um sulco na superfície de articulação entre o 

jugal e o ectopterigóide”, sugerindo que existiria, apenas nesse táxon, uma única faceta 

articular entre os dois ossos. Nos espécimes UFRGS-PV0629T e UFRGS-PV0156T, não foi 

possível definir esta característica em função do modo de preservação do material (os ossos 

estão articulados), embora, em UFRGS-PV0629T (Fig. 64), existam reentrâncias (preenchidas 

com concreções carbonáticas) que sugerem a existência de um sulco nessa área de contato (ou 

seja, existiriam daus facetas para a articulação com o jugal).  
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Figura 64. Ectopterigóide esquerdo do espécime UFRGS-
PV0629T em vista ventral, articulado com o jugal.   

 

 
Figura 65. Ectopterigóide de outros táxons. A, ectopterigóide esquerdo de Batrachotomus kupferzellensis 
(Gower, 1999 - SMNS 80260) em vista dorso-lateral (escala: 2 cm). B-C, ectopterigóide direito de Postosuchus 
kirkpatricki (Weinbaum, 2002 – TTUP-9002) em vistas lateral e ventral (escala: 5cm). D, ectopterigóide de 
Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005 – MSM 4590) em vistas dorsal (escala: 1 cm) Legenda: a., superfície para 
a articulação com outros ossos; j, jugal; pt, pterigóide.  
 
 
 
Vômer (v) 

Os dois elementos estão preservados no espécime UFRGS-PV0629T, sendo 

que um está aderido à maxila esquerda (Fig. 44) e o outro ao pterigóide esquerdo (de onde foi 

retirado durante a preparação), estando ambos desconectados do resto do crânio. Além deste 

espécime, o vômer está preservado somente em Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 

1995; Weinbaum, 2002) e Saurosuchus galilei (Alcober, 2000).  

O vômer é um osso laminar e alongado. Sua porção medioposterior limita-se, 

através do seu bordo medial, com o processo anterior do pterigóide. A borda lateral da sua 

extremidade posterior possivelmente faria contato com o palatino. Sua porção anterior limita-

se, medialmente, com o outro componente do par e lateralmente, provavelmente, com o 

maxilar e o pré-maxilar, como ocorre em Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; 
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Weinbaum, 2002). Em Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) o vômer não faz contato anterior 

com o pré-maxilar, somente com o maxilar. 

 

Palatino (pl) 

  Os dois elementos estão preservados no espécime UFRGS-PV0629T, sendo 

que o palatino esquerdo está isolado (Fig. 66), enquanto que o direito está aderido ao maxilar 

(Fig. 44).  

  O palatino é um osso laminar, de formato sub-retangular, que faz contato 

medialmente com o pterigóide e – provavelmente – com o vômer e lateralmente com a 

maxila. A extremidade anterior apresenta dois processos, um lateral e um medial, que 

delimitam a porção posterior da coana, enquanto que a extremidade posterior forma a borda 

anterior da fenestra palatal. A porção anterior do osso é mais robusta que a posterior, assim 

como descrito em Saurosuchus galilei (Alcober, 2000), feição esta possivelmente relacionada 

ao estresse da mastigação. 

O palatino está preservado em Saurosuchus galilei (Alcober, 2000), 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999), Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) e 

Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002). O palatino do espécime 

UFRGS-PV0629T é muito semelhante ao dos três primeiros, enquanto o do último táxon 

apresenta este osso aparentemente menor, mas o mesmo não foi descrito em detalhe. 

 
Figura 66.  Palatino esquerdo do espécime UFRGS-PV0629T em vista dorsal (escala: 5cm). Legenda: a., 
superfície para a articulação com outros ossos; co, coana; mx, maxila; sof, fenestra suborbital. 
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Figura 67. Vômer e palatino de outros táxons. A-B, vomer e palatino direitos de Postosuchus kirkpatricki 
(Weinbaum, 2002 – TTUP-9002) em vistas dorsal e ventral. C-D, palatino direito de Batrachotomus 
kupferzellensis (Gower, 1999 - SMNS 80260) em vistas ventral e dorsal. E-F, palatino esquerdo de 
Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) em vistas dorsal e ventral (escala: 5cm). Legenda: a., superfície para a 
articulação com outros ossos; co, coana; fodp, fossa para fixação da porção dorsal do músculo pterygoideus; mx, 
maxila; pt, pterigóide; sof, fenestra suborbital. 
 
 
Tabela 3. Relação dos ossos do complexo palatal, presentes no espécime UFRGS-PV0629T e nos demais táxons 
utilizados para a comparação. 

Taxons q pt ecpt v pl 
UFRGS-PV0629T  
 

x x x x x 

UFRGS-PV0156T  
 

x x x x? x? 

Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) 
 

- - - - - 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009) 
 

x x x - x 

Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 
2002) 

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 (Bonaparte, 1981) 
 

- - - - - 

Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) 
 

- x - - - 

Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004) 
 

- - - - - 

Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005; Brusatte et al., 2009) 
 

x x - - x 

Teratosaurus suevicus (Galton, 1985; Benton, 1986) 
 

- - - - - 

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 - - - 

Legenda: x, presença; -, ausência; x*= incompleto; x?= dúvida 
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7.2.3. Neurocrânio (= ossos endocondrais do crânio) 

 

  Entre os rauissúquios, o neurocrânio é pouco conhecido, pois é descrito 

somente para Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002), 

Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 2002) e 

Arizonasaurus babbitti (Gower & Nesbitt, 2006). Em Tikisuchus romeri (Chatterjee & 

Majumdar, 1987) alguns elementos do neurocrânio estão preservados, mas não são descritos 

em detalhe, enquanto em Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) somente o Opistótico, o 

Proótico e o Supra-occipital estão preservados e descritos  (Tabela 3).  

Os elementos endocondrais que compõem o neurocrânio do espécime UFRGS-

PV0629T encontram-se completamente preservados e firmemente ligados entre si e a alguns 

elementos do dermocrânio. Entretanto, assim como ocorre no espécime UFRGS-PV0156T, a 

visualização das suturas e de algumas estruturas é bastante difícil. Serão descritos aqui os 

elementos visíveis na face externa (Basioccipital, Exoccipital, Supraoccipital, Opistótico, 

Proótico, Basisfenóide e o Lateroesfenóide), sendo que o epiótico, descrito para 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 2002), e o pré-esfenóide, descrito para Saurosuchus 

galilei (Alcober, 2000), não serão abordados, pois não foram observados, uma vez que sua 

melhor visualização ocorre na face interna. O Basisfenóide será abordado em conjunto com o 

Paraesfenóide (Parabasisfenóide) uma vez que não foi possível identificar uma separação 

entre ambos. 
   
 
Basioccipital (bo) 

  O basioccipital forma quase todo o côndilo occipital, e sua região dorso-lateral 

faz contato com os exoccipitais que completam a formação do côndilo occipital. O côndilo é 

quase esférico e, em vista posterior, é visível uma concavidade em sua superfície dorsal, a 

reentrância notocordal (“notochordal pit” sensu Gower, 2002). Em UFRGS-PV0629T, assim 

como em Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 2002) e Postosuchus kirkpatricki (Long & 

Murry, 1995; Weinbaum, 2002) existe uma pequena distância da base do côndilo até o corpo 

do basioccipital (“a short neck” sensu Weinbaum, 2002). Já em Arizonasaurus babbitti 

(Gower & Nesbitt, 2006) este “pedúnculo condilar” (“condylar stalk” sensu Gower & Nesbitt, 

2006) é um pouco mais desenvolvido. Em Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) esta estrutura 

não é citada, mas, observando as ilustrações daquele trabalho, nota-se que este táxon 

apresenta uma condição semelhante à de UFRGS-PV0629T, Batrachotomus e Postosuchus. 



119 
 

 

O basioccipital se projeta ventralmente, formando, em sua extremidade ventrolateral, 

duas tuberosidades basioccipitais bem desenvolvidas. Entre estas, há uma depressão 

(“basioccipital recess” sensu Gower, 2002) próxima à sutura entre este elemento e o 

parabasisfenóide, assim como ocorre em Saurosuchus galilei (Alcober, 2000), Arizonasaurus 

babbitti (Gower & Nesbitt, 2006), Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; 

Weinbaum, 2002) e Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 2002).  Alcober (2000) 

acrescenta que esta depressão não se comunica com cavidades pneumáticas no neurocrânio.   

Estas tuberosidades fazem contato ventral com as tuberosidades basais do 

basisfenóide e suas bordas laterais formam cristas subverticais que são confluentes com a 

crista lateral do exoccipital. 

 

Exoccipital (eo) 

  Os exoccipitais estão unidos aos opistóticos, formando o assoalho e as paredes 

laterais do forame magno, mas não é possível visualizar a presença ou ausência de suturas 

entre estes elementos. Posteriormente, acima do forame magno, os exoccipitais apresentam 

superfícies articulares para os elementos do proatlas, que no espécime UFRGS-PV0629T não 

estão em sua posição natural, mas deslocados para baixo (sobre o côndilo occipital) (Fig. 

68C) 

A superficie lateral do exoccipital é dominada por uma conspícua crista 

subvertical, que forma a margem posterior do forame metótico. Esta crista estende-se 

verticalmente e continua lateralmente ao tubérculo basal do basioccipital, dividindo a 

superficie lateral do exoccipital em duas concavidades: anterolateral e posterolateral. 

  O forame hipoglosso (passagem para o nervo hipoglosso = XII) abre-se 

anteriormente à crista acima descrita, na superficie anterolateral do exoccipital, próximo ao 

forame metótico, assim como ocorre em Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 2002) e 

Arizonasaurus babbitti (Gower & Nesbitt, 2006). Para Saurosuchus galilei, Alcober (2000) 

descreve a presença deste forame na mesma região do exoccipital, porém não faz referência à 

presença ou ausência, ali, de uma crista subvertical.  A descrição de Postosuchus kirkpatricki 

(Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002), por sua vez, apenas menciona que este forame 

ocorre no exoccipital, ventrolateralmente ao forame magno. Em Suchia primitivos como 

Sphenosuchus acutus (Walker, 1990), Dibothrosuchus elaphros (Wu & Chatterjee, 1993) e 

Stagonolepis robertsoni (Walker, 1985) este forame é posterior à crista.   
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Supraoccipital (so) 

  O Supraoccipital é um elemento plano, aproximadamente triangular em vista 

posterodorsal, no qual o vértice mais agudo do triângulo direciona-se dorsoanteriormente. 

Posteriormente, forma a borda dorsal do forame magno e o seu contato com os exoccipitais 

não é claro. Dorsoanteriormente e lateroanteriormente faz contato com o parietal e latero-

posteriormente com o processo paraoccipital do opistótico, contato este que também não é 

claro. 

 A superfície dorsoposterior do supraoccipital forma uma suave crista na linha média, 

que é contínua àquela que ocorre no parietal. 

 Entre todos os espécimes de rauissúquios comparados não foram observadas 

diferenças significativas quanto a este elemento. 

 

Opistótico (op) 

 Cada um dos elementos do par forma uma estrutura alongada, estendida 

postero-lateralmente, que forma o grande processo paraoccipital. Suas extremidades são 

expandidas e achatadas posterodorsal-anteroventralmente, sendo que a face ventrolateral se 

acomoda na concavidade ventral do processo posterior do esquamosal. Anterior a este 

contato, o opistótico tem uma pequena participação na área que recebe a extremidade dorsal 

do quadrado (“quadrate dorsal head” sensu Gower, 1999).  

  A superficie posterodorsal do processo paraoccipital é formada inteiramente 

pelo opistótico, enquanto que, na superfície anteroventral, o opistótico é revestido pelo 

proótico, estando visível apenas sua extremidade lateral. A superfície posterior de cada 

processo paraoccipital forma uma pequena crista, sub-horizontal, próxima à borda dorsal, 

estendendo-se lateralmente ao supra-occipital. Uma crista desse tipo é descrita somente em 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 2002), mas isso não significa que a mesma não esteja 

presente em outros táxons do grupo. 

 A fenestra pós-temporal é uma fenda estreita, entre a borda ventral do processo 

occipital do parietal, a extremidade lateral do supra-occipital e a borda dorsal do processo 

paraoccipital do opistótico, acima da crista sub-horizontal acima mencionada.  

  Na superfície posteroventral do processo paraoccipital, a região ótica (segundo 

Alcober, 2000) ostenta duas importantes aberturas: o forame metótico e a fenestra oval, 

separados pelo ramo ventral do opistótico.  Em nenhum dos trabalhos consultados existe 

referência à localização da fenestra redonda 
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  Os limites do opistótico com o exo-occipital, em vista posterior, e com o 

proótico, em vista anterior, não são visíveis no espécime UFRGS-PV0629.  

Não foi observada mais nenhuma diferença significativa entre os espécimes 

observados. 

 

Proótico (pr) 

  O proótico forma boa parte da parede lateral do neurocrânio. Sua margem 

anterior faz contato com o lateroesfenóide (embora não haja uma sutura visível) para formar a 

borda posterior do forame trigeminal (para a passagem do nervo trigeminal = V).  

O proótico diminui de tamanho em sentido posterodorsal e sobrepõe-se ao 

opistótico na base do processo paraoccipital. Juntos, eles formam o entalhe timpânico, onde se 

encontra a fenestra oval, para receber a columela. No espécime UFRGS-PV0629T a columela 

direita encontra-se preservada e com sua extremidade proximal em contato com a fenestra 

oval.  

Posterior à fenestra oval, observa-se o grande forame metótico, que transmite 

os nervos IX, X e XI (glossofaríngeo, vago e acessório, respectivamente) e o ramo posterior 

da artéria jugular.  

A crista proótica é bem desenvolvida, formando a borda anterior da fenestra 

oval. Próximo à borda lateral desta crista, observa-se o forame para a passagem do nervo 

facial (VII), assim como ocorre em Arizonasaurus babbitti (Gower e Nesbitt, 2006). Em 

Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) e Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 2002) existe 

uma saliência nesta região, mas que não é chamada de crista proótica. Tanto para Postosuchus 

kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002) quanto para Postosuchus alisonae 

(Peyer et al., 2008) não existe nenhuma referência a esta crista e não é possível inferir a 

presença ou ausência da mesma apenas pelas ilustrações disponíveis. 

Na porção anterior do proótico, observa-se uma fossa lateral, onde se encontra 

o forame trigeminal. Esta fossa é cercada por duas cristas, uma anteroventral, que se estende 

dorsalmente, continuando no lateroesfenóide, e outra dorsal, curta, posicionada logo acima do 

forame. 

Para outros arcossauros (Gower & Senikov, 1996; Gower, 2002) esta crista 

anteroventral foi descrita como “subhorizontal ridge” mas, ao que parece, trata-se da mesma 

estrutura, apenas aqui em uma posição mais verticalizada. Por outro lado, esta crista não está 

presente em Arizonasaurus babbitti (Gower e Nesbitt, 2006). 
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   Em Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) o proótico foi descrito apenas 

superficialmente. 

 

Parabasisfenóide (pbs) 

  Alguns autores descreveram, para os rauissúquios, o basisfenóide e o 

paraesfenóide separadamente (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002; Alcober, 2000). No 

entanto, em alguns casos, como ocorre no espécime UFRGS-PV0629T, não é possível 

visualizar os limites entre estes dois ossos. Desse modo, estes dois elementos são aqui 

descritos em conjunto, recebendo esta estrutura a denominação de parabasisfenóide, tal como 

foi adotado em Gower (2002) e Gower e Nesbitt (2006). Segundo Alcober (2000), estes dois 

ossos podem também estar fusionados, assim como ocorre em dinossauros e crocodilos. 

  O parabasisfenóide é o mais complexo osso do neurocrânio e forma o assoalho 

do mesmo. Está apenas parcialmente exposto em vista occipital, porque o ramo descendente 

do basioccipital cobre a maior parte de sua porção superior. Nesta área, os tubérculos são bem 

desenvolvidos lateralmente, tendo uma posição mais vertical que horizontal. 

  Em vista lateral, o basisfenóide estende-se, anteriormente, como uma lâmina 

medial profunda e triangular - o processo cultriforme - a qual é revestida externamente pelo 

paraesfenóide, embora não seja possivel distinguir os limites entre ambos.  

Dorsalmente, o processo cultriforme apresenta uma reentrância chamada de 

fossa pituitária ou “sella turcica”. A parede posterior da fossa, a “dorsum sellae”, é perfurada 

lateralmente por um par de forames para o nervo “abducens” (VI). Acima da “sella turcica” o 

pré-esfenóide, juntamente com o lateroesfenóide, envolvem uma grande fenda para o nervo 

ótico (II).  

  O formato laminar e alongado do processo cultriforme é semelhante aquele 

obervado em Arizonasaurus babbitti (Gower & Nesbitt, 2006), enquanto que, nos demais 

táxons utilizados para a comparação, este processo não está completo. 

Ventralmente, o contato entre o parabasisfenóide e o basioccipital é claro e a 

superfície ao redor dos tubérculos é rugosa, para a inserção do músculo subvertebralis. Na 

linha média, na base da depressão entre os tubérculos, observa-se o forame (ou canal) de 

eustáquio. 

  Em vista posterior, o parabasisfenóide projeta-se ventralmente, formando o 

processo basipterigóide. No espécime UFRGS-PV0629T, assim como em Saurosuchus galilei 

(Alcober, 2000), Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 2002) e Arizonasaurus babbitti 

(Gower e Nesbitt, 2006), esta projeção é curta, diferindo da condição vista em Postosuchus 
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kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002), nos quais este processo é bem mais 

longo. 

  A extremidade ventral do processo basipterigóide exibe projeções laterais que 

funcionam como áreas de articulação para o ramo ascendente do pterigóide. Estas projeções 

são mais desenvolvidas anteroposteriormente, assim como ocorre nos demais táxons 

utilizados para a comparação. A forma desta articulação sugere um local de possível 

cinetismo craniano, conforme Liparini (2008, fig. 27) 

 

Lateroesfenóide (ls) 

  O lateroesfenóide é um elemento alongado dorsoventralmente, formando a 

porção anterodorsal do neurocrânio. Posteriormente ao processo cultriforme, posiciona-se 

como uma cunha, entre o parabasisfenóide e o proótico, embora, no espécime UFRGS-

PV0629T, seus limites não estejam claros. O seu contato com o proótico é posterior, porém, 

parte deste contato é interrompida pela presença de um grande forame para o nervo trigeminal 

(V). O lateroesfenóide está preservado somente em Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) e 

Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002), apresentando, 

aparentemente, a mesma morfologia que ostenta em UFRGS-PV0629T. 
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Figura 68. Crânio do espécime UFRGS-PV0629T. A, vista ventral. B, vista lateroventral. C, vista occipital 
(escala: 5 cm). 
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Figura 69. Neurocrânio do espécime UFRGS-PV0629T. Desenho esquemático do em vista lateral esquerda. 
Legenda: Legendas: bs, basisfenóide; bptf, faceta basipterigóide; btbs, tubérculo basal do parabasisfenóide; cp, 
processo cultriforme do parabasisfenóide; dl, depressão lateral do parabasisfenóide; fm, forame metótico; fo, 
fenestra (forame) oval; oc, côndilo occipital; pro, proótico; V, forame para o nervo trigeminal; VII, forame para 
o nervo facial. 
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Figura 70. Neurocrânios (“braincases”) de outros táxons. A-F, Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2002): A-
C, neurocrânio de TTUP-9002 em vistas posterior, lateral direita e anterior; D-F, neurocrânio de UMMP-7473 
(individuo adulto) em vistas posterior, lateral direita e anterior. G-K, Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 
2002 - SMNS 80260): G-I, porção ventral do neurocrânio em vistas posterior, lateral e anterior; J-K, porção 
dorsal do neurocrânio em vistas posterior e anterior. L-N, Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008 – UNC 
15575): L, processo paraoccipital direito, em vistas posterior e anterior; M, proótico esquerdo, em vistas medial 
e lateral; N, supraoccipital em vistas anteroventral e posterodorsal (escala: 5 cm). Legendas na figura 64.  
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Figura 71. Neurocrânios (“braincases”) de outros táxons. A-H, Arizonasaurus babbitti (Gower & Nesbitt, 2006): 
A-D, região supraoccipital em vistas posterior e região basioccipital em vistas posterior, lateral direita e dorsal 
de um grande espécime (MSM P4647); E- H, região supraoccipital em vistas posterior, região basioccipital em 
vista posterior, lateral e dorsal de um pequeno espécime (MSM P459). I-K, neurocrânio de Saurosuchus galilei 
(Alcober, 2000 – PVSJ 32) em vistas posterior, lateral e dorsal (escala: A-D e I-K=5 cm; E-H=1 cm). Legendas: 
bo, basioccipital; bolr, crista lateral do basioccipital; bor, recesso basioccipital; bs, basisfenóide; bpt, processo 
basipterigóide; bptf, faceta basipterigóide; btbo, tuberosidade basal do basioccipital; btbs, tuberosidade basal do 
parabasisfenóide; c.so, crista supra-occipital; cn, “condylar neck/stalk”; cp, processo cultriforme do 
parabasisfenóide; cpr, crista proótica; dhv, “dorsal head vein”; eo, exoccipital; eolr, crista lateral do exoccipital; 
eov, possível trajeto da veia occipital externa; ep, epiótico; fo, fenestra (forame) oval; fr, “floccular recess”; g. 
ic/f.ic, sulco/forame para o ramo cerebral da artéria carótida interna; g.pVII, sulco provavelmente para o ramo 
palatino do nervo facial + artéria palatina; hf, fossa hipofiseal; ic, carótida interna; ls, lateroesfenóide; mf/fm, 
forame metótico; mpr, “median pharyngeal recess”; np, reentrância notocordal (“notochordal pit”); ob, bula 
ótica; oc, côndilo occipital; op, opistótico; p, parietal; pit, fossa pituitária; pp, processo paraoccipital do 
opistótico; pro/pr, proótico; ps, paraesfenóide; ptf, fenestra pós-temporal; s. superfície para articulação com 
outros ossos; se, canal semi-circular; so, supraoccipital; st, estribo; vrop, ramo ventral do opistótico; II, nervo 
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optico; V, forame para o nervo trigeminal; VI, forame para nervo “abducens”; VII, forame para nervo facial;  
XI, XII, forame para nervo hipoglosso. 
 

 
Tabela 4. Relação dos ossos do neurocrânio presentes no espécime UFRGS-PV0629T e nos demais táxons 
utilizados para a comparação. 

  Taxons bo eo so op pr pbs ls 
UFRGS-PV0629T  
 

x x x x x x x 

UFRGS PV-0156-T  
 

x x x x? x? x x? 

Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) 
 

- - - - - - - 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 
2002) 

x x x x x x1 - 

Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 
1995; Weinbaum, 2002) 

x x x x x x x 

Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) 
 

- - x x x - - 

Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965) 
 

- - - - - - - 

Tikisuchus romeri (Chatterjee & 
Majumdar, 1987) 

x x x x - x - 

Arganasuchus dutuiti (Jalil & Peyer, 
2007) 

- - - - - - - 

Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) 
 

- - - - - - - 

Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 
2008) 

- - - - - - - 

Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004) 
 

- - - - - - - 

Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005; 
Brusatte et al., 2009) 

- - - - - - - 

Teratosaurus suevicus (Galton, 1985; 
Benton, 1986) 

- - - - - - - 

Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005) 
 

- - - - - - - 

Heptasuchus clarki (Dawley et al., 1979)
 

- - - - - - - 

Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) 
 

x x x x x x x 

Arizonasaurus babbitti (Gower & Nesbitt, 
2006) 

x x x x x x1 - 

Legenda: x, presença; -, ausência; x*= incompleto; x?= dúvida; x1 , Parabasisfenoide para Gower (2002) e 
Gower & Nesbitt (2006). 
 

 

7.2.4. Mandíbula 

 

Aspecto geral 

  O espécime UFRGS-PV0629T apresenta os dois ramos mandibulares 

preservados, estando o esquerdo com todos os elementos articulados. Ambos possuem uma 

forma alongada, com 471,94 mm de comprimento total (CT) e 101,34 mm de altura total 
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(AT), com uma proporção de 4,66/1 entre comprimento e altura. Em Postosuchus kirkpatricki 

(Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002) esta proporção é de 3,75. 

 O ramo mandibular direito apresenta o dentário, o esplenial e o articular 

desarticulados dos demais elementos da mandíbula. 

  Em vista lateral a metade anterior da mandíbula é ocupada pelo dentário, o 

único osso com dentes. Nesta vista, além do dentário, é possível observar o angular, o supra-

angular e o articular. Em vista medial são observados o dentário, coronóide, esplenial, 

angular, supra-angular, pré-articular e articular (Fig. 72). 

  No ramo mandibular direito, onde todos os elementos estão articulados, o 

dentário é visível, em vista medial, somente na porção mais anterior, pois posteriormente 

encontra-se sobreposto pelo esplenial que se estende até o nível do 2º dente mandibular (Fig. 

72).  

  A região da sínfise mandibular é pouco diferenciada, existindo somente uma 

pequena área, na extremidade anterior do dentário, com sinais da origem e inserção dos 

ligamentos que unem os dois ramos mandibulares, esta característica é observada também nos 

outros rauissúquios (e.g.. Arganasuchus dutuit, Jalil & Peyer, 2007; Batrachotomus 

kupferzellensis, Gower, 1999; Saurosuchus galilei, Alcober, 2000 e Postosuchus kirkpatricki, 

Weinbaum, 2002). Em Arizonasaurus essa sínfise também é pequena, enquanto que, segundo 

Brusatte et al. (2010), em outros poposaurídeos (e.g. Effigia, Lotosaurus e Shuvosaurus) a 

mesma é profunda e expandida anteroposteriormente.  

   A mandibula está preservada, pelo menos em parte, na maioria dos táxons 

utilizados para a comparação (Tabela 4), porém, em Tikisuchus romeri (Chatterjee & 

Majumdar, 1987), a mesma não foi descrita em detalhe e em Ticinosuchus ferox (Krebs, 

1965) só está preservado um fragmento do dentário. 

 

Dentário (d) 

  No espécime UFRGS-PV0629T ambos os dentários estão em excelente estado 

de preservação. Em vista lateral, a extremidade anterior apresenta uma sutil expansão 

dorsoventral. A superfície lateral apresenta nove forames, distribuídos aproximadamente em 

linha desde a porção anterior até o nível do 11º dente mandibular. Tanto no dentário esquerdo 

quanto no direito estão presentes 14 alvéolos, sendo que, no esquerdo, 12 estão ocupados com 

dentes, em diferentes graus de desenvolvimento, enquanto no direito observam-se apenas oito. 

Em Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) existem 14 alvéolos, com 11 dentes 

preservados. Já em Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) são descritos 13 alvéolos dentários, 
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enquanto em Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) estes são no mínimo 13, pois o dentário 

encontra-se incompleto. Para Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999) são descritos 11 

ou 12 alvéolos mandibulares, enquanto em Arganasuchus dutuit (Jalil & Peyer, 2007) são 

observados 14 alvéolos, com 5 dentes preservados. Em Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) 

e Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) estão preservadas somente as porções anteriores dos 

dentários. Finalmente, para Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995 e Weinbaum, 

2002), Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987) e Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965), 

não são descritos o número de dentes mandibulares.  

  Na face medial do dentário, observa-se o canal de Meckel, que se estende até o 

nível do limite entre o segundo e o terceiro dente mandibular, assim como descrito para  

Arganasuchus dutuit (Jalil & Peyer, 2007). A maior parte da superfície medial do dentário é 

coberta pelo esplenial. 

  As bordas dorsais e ventrais do dentário convergem anteriormente até o nível 

do terceiro ou quarto dente mandibular, onde passam a divergir, para formar uma sutil 

expansão dorsoventral na porção anterior do osso, sendo esta mais pronunciada na borda 

alveolar. Este mesmo tipo de expansão é observado em Postosuchus kirkpatricki (Long & 

Murry, 1995; Weinbaum, 2002), Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999) e 

Arganasuchus dutuit (Jalil & Peyer, 2007) e inexiste em Saurosuchus (Alcober, 2000). 

  A borda ventral do dentário é relativamente retilínea. A superfície lateral é 

levemente convexa, sendo esta convexidade mais acentuada na porção anterior. Nesta 

superfície, são visíveis diversos forames dispostos em linha. 

  Posteriormente o dentário possui três processos que se afilam posteriormente, 

assim como é visto em Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999) e em alguns arcossauros 

primitivos, (e.g. Erythrosuchus africanus). O processo dorsal constitui-se de uma pequena 

projeção óssea, de aproximadamente dois cm de comprimento e 0,5 cm de altura, que se 

encaixa em um entalhe da superfície lateral do supra-angular. O processo medial possui uma 

borda retilínea que afila dorso-posteriormente até o contato com o supra-angular. A borda 

ventral deste processo forma a borda anterior da fenestra mandibular lateral. O processo 

ventral do dentário em forma de seta, afila-se posteriormente e se sobrepõe à porção anterior 

do angular.   

  

Esplenial (sp) 

  O esplenial é um osso laminar, longo, formando a maior parte da parede medial 

do canal de Meckel e cobrindo grande parte do dentário, medialmente. O corpo do esplenial 
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sutura-se ventral, dorsal e anteriormente ao dentário, estendendo-se até o nível do quarto 

dente mandibular, mas uma delgada projeção óssea ventral do osso estende-se ainda mais à 

frente, chegando ao nível do 2º dente mandibular. Não é possível precisar se há, ou não, 

participação do esplenial na sínfise mandibular. Em Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) o 

esplenial estende-se anteriormente até o nível do terceiro dente mandibular, mas está 

aparentemente, fraturado.  

  Posteriormente, o esplenial apresenta dois processos (dorsal e ventral), que 

formam um entalhe onde se aloja o pré-articular. O processo dorsal do esplenial é curto e 

afila-se posteriormente, com sua borda dorso-posterior suturando-se ao coronóide. O processo 

ventral é longo e estende-se postero-ventralmente até o contato com o angular, ao nível da 

fenestra mandibular, suturando-se com este em toda sua extensão ventral.  

  Em Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999) e Postosuchus kirkpatricki 

(Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002) as descrições são pouco detalhadas. No último, 

pelas ilustrações, observa-se que o esplenial estende-se anteriormente somente até o nível do 

oitavo dente mandibular. Em Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) e Arganasuchus dutuit 

(Jalil & Peyer, 2007) o esplenial está bastante fragmentado e seus limites não são claros. 

  

Coronóide (c) 

  O coronóide está preservado nos dois ramos mandibulares. É um osso laminar 

de forma sub-retangular com 9,21 cm de comprimento maior (esquerdo) e 3,32 cm de altura 

maior (direito). Localiza-se entre o nível do último dente mandibular e a fenestra mandibular 

(Fig. 72 e 73).   

 Sua borda anterior sobrepõe-se ao dentário, sendo visível uma pequena área de 

contato anterior de aproximadamente 1 cm. A metade anterior do seu bordo ventral faz 

contato com o esplenial através de uma sutura de aproximadamente 4 cm, já a metade 

posterior faz contato com o pré-articular através de uma sutura de aproximadamente 3,2 cm.   

 O bordo posterior do coronóide possui aproximadamente 3 cm de extensão e forma 

aproximadamente a metade dorsal da borda anterior da fossa adutora. 

Segundo Gower (1999) alguns táxons de arcossauros (eritrosuquídeos, Sphenosuchus 

acutus, alguns crocodilomorfos mesosuquídeos, e talvez Chanaresuchus bonapartei) possuem 

um coronóide longo e delgado, inferindo a possibilidade de que o mesmo ocorreria em 

Batrachotomus kupferzellensis, já que sua forma não é evidente. Alcober (2000) descreveu, 

para Saurosuchus galilei, um osso laminar, paralelo e dorsal ao esplenial, que se estendia até 

o nível do 3º dente mandibular (Fig. 76). Long & Murry (1995) e Weinbaum (2002) não 
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descreveram o coronóide para Postosuchus kirkpatricki, enquanto que Chatterjee (1985) 

descreveu o coronóide deste táxon como um osso pequeno e restrito a uma pequena área entre 

o pré-articular, supra-angular e a fossa adutora, não possuindo um processo anterior (Fig. 68). 

 O coracóide do espécime UFRGS-PV0629T não é tão longo quanto aquele inferido 

para Batrachotomus e Saurosuchus, aproximando-se mais da forma descrita para Postosuchus 

kirkpatricki (Chatterjee, 1985).  

 

Angular (an) 

  O osso angular apresenta forma alongada anteroposteriormente e é responsável 

pela formação do bordo lateral do assoalho da fenestra mandibular. Internamente, forma o 

assoalho da fossa adutora e a porção posterior do canal de Meckel. Sutura-se dorsalmente ao 

supra-angular, posterior e ventromedialmente ao articular e anteriormente ao dentário e 

esplenial, entre os quais está posicionado.  

 Além dos espécimes UFRGS-PV0629T e UFRGS-PV0156T o angular está preservado 

em Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999), Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 

1995; Weinbaum, 2002) e Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008), sendo que  não apresenta 

nenhuma variação significava entre estes táxons. 

O angular não está preservado em Saurosuchus galilei (Alcober, 2000), 

Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005), Arganasuchus dutuit (Jalil & Peyer, 2007), 

Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) e Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005). 

   

Supra-angular (sa) 

  O supra-angular está preservado nos dois ramos mandibulares. Constitui-se 

num osso alongado, de aproximadamente 22 cm de comprimento total, composto de um corpo 

e um processo anterior. Forma o bordo dorsal e posterior da fenestra mandibular e, juntamente 

com o articular, pré-articular e angular, forma a metade posterior da mandíbula.  

 O corpo do supra-angular é uma estrutura laminar que, em vista medial, é 

responsável pela formação da parede lateral da fossa adutora. A metade ventral de sua borda 

lateral é sobreposta pela superfície medial da porção médio-posterior do angular.  A borda 

dorsal, por sua vez, apresenta uma pronunciada crista, que se projeta lateralmente desde a 

região articular até o processo anterior do supra-angular. A borda dorso-medial também 

apresenta uma crista na região médio-anterior, que se estende por todo o processo anterior do 

supra-angular. 
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 O Supra-angular sutura-se posteriormente ao articular, contribuindo com uma 

pequena porção externa da área articular enquanto que, posteriormente, faz somente uma 

pequena contribuição para a porção retroarticular da mandíbula, como ocorre em 

Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005).  

 O processo anterior do supra-angular projeta-se anteriormente, sobrepondo-se à 

face lateral do coronóide, com sua extremidade formando um entalhe que aloja o processo 

dorsal do dentário. 

 A superfície medial da porção anterior do supra-angular, assim como descrita 

para Erythrosuchus africanus e Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999), apresenta uma 

depressão, destinada a receber a terminação afilada do bordo dorsal do processo medial do 

dentário.  

O supra-angular está fragmentado em Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) e 

Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942). 

 

Pre-articular (pra) 

  O pré-articular é expandido antero-posteriormente, sendo sua porção anterior 

projetada dorsalmente para alojar-se em um entalhe do esplenial, formando também o bordo 

medial do assoalho da fenestra mandibular. Articula-se com a superfície postero-medial do 

articular, mas este limite não é claro. Sua superfície dorsal é fortemente côncava e forma a 

margem inferior da fossa adutora, assim como ocorre em Batrachotomus kupferzellensis 

(Gower, 1999) e Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002), já em 

Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) esta curvatura é mais suave. Apresenta um bem 

definido entalhe lateral para a cartilagem de Meckel. Latero-posteriormente, apresenta uma 

superfície de articulação para o supra-angular e, ventralmente, para o angular.  

O pré-articular está preservado, mas não foi descrito em detalhe em 

Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) e Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005), não estando 

preservado em Saurosuchus galilei (Alcober, 2000), Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) e 

Arganasuchus dutuit (Jalil & Peyer, 2007). 

 

Articular (ar) 

  O articular é um osso robusto, de forma irregular, que forma a maior parte da 

área articular e do processo retro-articular. Limita-se anteriormente com o supra-angular, 

através de uma sutura oblíqua. Esta sutura está preservada nos dois ramos mandibulares do 
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espécime UFRGS-PV0629T, sendo que, no ramo mandibular direito, o articular encontra-se 

isolado. 

  A superfície de articulação, para receber o côndilo articular do quadrado, é 

alongada latero-medialmente, apresentando duas áreas laterais côncavas separadas por  uma 

porção mais elevada, sendo esta disposição oposta àquela encontrada no quadrado, 

favorecendo, assim, uma articulação mais eficiente.  

 Na extremidade posterior do osso, após a área articular, é visível, tanto em 

vista dorsal quanto lateral e occipital, a região retroarticular. Esta região apresenta um 

processo ascendente e um processo medial.  O processo ascendente da região retroarticular é 

uma estrutura vertical, alongada, lateralmente comprimida que se projeta dorso-anteriormente. 

Tem 2,95 cm de altura, 1,5 cm de comprimento ântero-posterior por 1 cm de largura médio-

lateral. 

 O processo medial, por sua vez, apresenta um pequeno forame, assim como 

ocorre em Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999). Segundo Gower (1999) esta mesma 

condição ocorre também em Postosuchus kirkpatricki (Chatterjee, 1985), Rauisuchus 

Tiradentes (Huene, 1942: PL.25, fig. 3b) e Tikisuchus romeri. Já em Fasolasuchus tenax 

(Bonaparte, 1981, fig.6), este processo pode não ser perfurado por um forame. Chatterjee 

(1985) interpretou este forame, em Postosuchus kirkpatricki como local de passagem do ramo 

da corda timpânica do nervo facial, o que foi aceito por Weinbaum (2002), e por Gower 

(1999) para Batrachotomus kupferzellensis. 

Em Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) somente um fragmento do articular 

está preservado. 
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Figura 72. Mandíbula esquerda do espécime UFRGS-PV0629T em A, vista medial e B, vista lateral, com seus 
respectivos desenhos. C, vista dorsal da porção posterior da mandíbula mostrando a região articular 
(Escala=5cm). Legenda: a, angular; an, angular; ar, articular; as, processo ascendente; c, coronóide; d, dentário; 
f, forame; m, processo medial da região retro-articular; pra, pré-articular; sa, supra-angular; sp, esplenial. 
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Figura 73. Mandibula direita do espécime UFRGS-PV0629T em vista medial. A, mandíbula com os ossos 
desarticulados. B, dentário em vista medial. C, montagem dos ossos da mandíbula (Escala=5cm). Legenda: ar, 
articular; c, coronóide; d, dentário; mc, canal de meckel; pra, pré-articular; sa, supra-angular; sp, esplenial. 
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Figura 74. Mandíbula de Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999). A-B, dentário esquerdo de SMNS 
80260 em vistas lateral e medial. C-D, angular esquerdo de SMNS 80260 em vistas lateral e medial. E, esplenial 
direito de SMNS 80260 em vista lateral. F-G, pré-articular esquerdo de SMNS 80260 em vistas lateral e medial. 
H- K, supraangular e articular: H, ramo direito da mandíbula de SMNS 80260 em vista lateral; I, ramo direito da 
mandíbula de SMNS 52970 em vista medial; J, ramo direito da mandíbula de SMNS 80260 em vista 
dorsomedial; K, ramo esquerdo da mandíbula de SMNS 80260 em vista ventral (escala: 5cm). Legenda: a., área 
para a articulação comoutros ossos; a. cd?, possível área articular para o coronóide; al, alvéolo; an, angular; ar, 
articular; as, processo ascendente da região retro-articular; cd, coronóide; de, dentário; f, forame; m, processo 
medial da região retro-articular; mc, canal de Meckel; q, quadrado; pr, pré-articular; sp, esplenial; s, sínfise 
mandibular; sa, supra-angular. 
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Figura 75. Mandíbulas de outros táxons. A-B, porção anterior da mandíbula de Prestosuchus chiniquensis 
(Huene, 1942) em vista lateral e dorsal. C-J, Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2002): C-D, mandíbula 
esquerda de TTUP-9000 em vistas lateral e medial; E-F, dentário direito de TTUP-9002 em vistas lateral e 
medial; G-J, supra-angular e articular direitos de TTUP-9000 em vistas lateral, medial, dorsal e ventral. K, 
Mandibula direita de Postosuchus kirkpatricki em vista medial (Chatterjee, 1985) (escala: 5cm). Legendas: ar, 
articular; cd, coronóide; de, dentário; pr, pré-articular; sa, supra-angular; sp, esplenial.  
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Figura 76. Mandíbulas de outros táxons. A-C, Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008 – UNC 15575): A, 
articular esquerdo em vistas dorsal, ventral, lateral e medial; B, angular esquerdo em vistas lateral e medial; C, 
pré-articular esquerdo em vistas lateral e medial. D-E, Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981): D, dentário 
esquerdo de PVL 3851 em vistas lateral e dorsal; E, articular esquerdo de PVL 3850 em vista dorsal. F, supra-
angular, pré-articular e articular de Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) em vista medial. G, articular 
direito de Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004) em vistas medial e dorsal. H-I, Arizonasaurus babbitti 
(Nesbitt, 2005 – MSM 4590): H, dentário esquerdo em vistas lateral e medial; I, articular e parte do supra-
angular direito em vistas dorsal e lateral (escala: 5cm). Legendas: a., área para a articulação com outros ossos; q, 
quadrado; asp, processo dorsal do articular; fct, forame para o ramo da corda timpânica do nervo facial, mp, 
processo medial do articular; rap, processo retroarticular, rd, “ridge” (crista); rs, rugosidades; spra/spl, 
superfície para articulação com pré-articular/esplenial; mc, canal de Meckel. 
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Figura 77. Mandíbulas de outros táxons. A-B, Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005): A, articular direito com 
fragmento do supra-angular em vistas dorsal e lateral; B, dentário direito em vistas medial e lateral. C-D, porção 
anterior do ramo mandibular esquerdo de Saurosuchus galilei (Alcober, 2000 – PVSJ 32) em vistas lateral e 
medial e em secção transversal. E, porção anterior da hemi-mandíbula esquerda de Arganasuchus dutuiti (Jalil & 
Peyer, 2007) em vista medial (escala: 5cm). Legendas: cor, coronóide; d, dentário; idp, placa interdental; mt, 
dente mandibular; sp, esplenial; v, forames (“vessels”). 
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Tabela 5. Relação dos ossos da mandíbula presentes no espécime UFRGS-PV0629T e nos demais táxons 
utilizados para a comparação. 

Taxons d sp c sa ar pra an 
UFRGS-PV0629T  
 

x x x x x x x 

UFRGS PV-0156-T  
 

x x x x x x x 

Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) 
 

x x - x* - - x* 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999) 
 

x x x x x x x 

Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; 
Weinbaum, 2002) 

x x - x x x x 

Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) 
 

- - - - x x x 

Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965) 
 

x - - - - - - 

Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987) 
 

x - - x x - x 

Arganasuchus dutuiti (Jalil & Peyer, 2007) 
 

x* x - - - - - 

Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) 
 

x - - - x x - 

Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) 
 

- x - x x x - 

Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004) 
 

- - - - x - - 

Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005; Brusatte et al., 
2009) 

x* - - x x* - - 

Teratosaurus suevicus (Galton, 1985; Benton, 1986) 
 

- - - - - - - 

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* - 
Legenda: x, presença; -, ausência; x*= incompleto; x?= dúvida 
 

 

7.2.5. Esqueleto axial 
 
 7.2.5.1 – Número de vértebras por região da coluna:  

  O espécime UFRGS-PV0629T é o único rauissúquio que, aparentemente, 

apresenta todas as vértebras pré-sacrais preservadas (embora não estejam todas articuladas), 

somando um total de 25, das quais 8 seriam cervicais, 4 transicionais (definidas adiante) e 13 

truncais. Estão ainda preservadas as duas sacrais e as três primeiras caudais. Foram 

preservadas duas seqüências articuladas, uma incluindo seis vértebras cervicais (2-7) e outra 

incluindo as 13 vértebras truncais, as sacrais e as primeiras caudais. As vértebras 

desarticuladas incluem o atlas (com o pró-atlas) e as cinco últimas cervicais (Fig. 33 e 34).  
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  Romer (1956) reconheceu, para os arcossauros pseudosúquios um número de 

21 a 26 vértebras pré-sacrais, embora não fosse possível determinar o número exato. Entre os 

rauissúquios estudados, nenhum deles excedeu o número de 25 vértebras pré-sacrais 

(lembrando que, na maioria dos táxons, não estão preservadas todas as vértebras).  

  Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987) e Yarasuchus deccanensis 

(Sen, 2005) também apresentam 25 vértebras pré-sacrais e duas sacrais, sendo que, para 

Yarasuchus, foram descritas 11 vértebras caudais (e para Tikisuchus possívelmente mais de 

12). 

Nesbitt (2005) descreveu, para Arizonasaurus babbitti, aproximadamente 21 ou 

22 vértebras pré-sacrais (10 vértebras cervicais e 11 ou 12 truncais) e três vértebras sacrais, 

mas nenhuma caudal foi preservada. Com exceção das sacrais, todas as vértebras estão 

desarticuladas e, na sua maioria, fraturadas e incompletas. Deste modo, os autores não 

puderam definir precisamente o limite entre as regiões cervical e truncal e nem o número total 

de vértebras da coluna. As três vértebras sacrais foram encontradas fusionadas entre si, mas os 

autores não especificaram se a terceira vértebra a ser incorporada à região sacral 

corresponderia à primeira caudal ou a ultima truncal.  

Em Rauisuchus tiradentes (Huene, 1942; Lautenschlager, 2008) foram 

descritas “todas as 8 vértebras cervicais” (embora não tenha sido definido o critério usado 

para chegar a este número), 7 vértebras truncais e 17 caudais. Assim sendo, não se sabe o 

número total de vértebras pré-sacrais para este táxon, bem como não existe nenhuma 

informação quanto ao número e/ou morfologia das vértebras sacrais.  

Para Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004) são descritas seis cervicais, seis 

truncais, duas sacrais e seis caudais. 

Em Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009), assim como na 

maioria das outras espécies de rauissúquios, não foi possível precisar o número total de 

vértebras de cada região, pois foram encontradas apenas vértebras isoladas de vários 

espécimes. Apesar disso, foram são reconhecidas três vértebras sacrais, embora, tal como no 

caso de Arizonasaurus babbitti, não tenha sido especificada pelos autores a origem da terceira 

sacral. 

  Para Prestosuchus chiniquensis foram descritas, por Huene (1942), fragmentos 

de três vértebras cervicais e duas truncais. Já Azevedo (1991) descreveu, para o espécime 

UFGRS-PV0156T, 6 cervicais,  15 truncais e 11 caudais. 

Bonaparte (1981) descreveu, para Fasolasuchus tenax, seis vértebras cervicais, 

seis truncais e oito caudais, mas não determinou o número total de vértebras para cada região. 
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Segundo Weinbaum (2002), Postosuchus kirkpatricki possuiria 8 a 9 vértebras 

cervicais (sendo que o atlas não está preservado) e duas sacrais. O número de vértebras 

truncais e caudais (descritas a partir de vários espécimes, mas todos desarticulados) não foi 

determinado pelo autor. 

Peyer et al. (2008) identificou sete vértebras cervicais, uma truncal e sete 

caudais para Postosuchus alisonae. Porém, centros isolados e espinhos neurais indicam a 

presença de aproximadamente outras 30 vértebras, das diversas regiões da coluna. Desse 

modo, também não está definido, para este táxon, o número de vértebras de cada região. 
 
 
 
Tabela 6. Relação da presença de vértebras de cada região para cada taxon 

Taxons atlas axis cerv. 
(C) 

trunc. 
(T) 

Pré- 
sacr. 

sacr. caud. 

UFRGS 0629 T 
 

x x 6 13 25 2 3 

Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) 
 

- - 3* 2 - - - 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower & 
Schoch, 2009) 

- x x? x? ? 3 x 

Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 
1995; Weinbaum, 2002) 

- x 6-7 x? ? 2 x? 

Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) 
 

- x 6 1 - - 7 

Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965) 
 

x* - 4 5? - ? 55 

Tikisuchus romeri (Chatterjee & 
Majumdar, 1987) 

? ? ? ? 25 2 12+ 

Arganasuchus dutuiti (Jalil & Peyer, 
2007) 

- - 1* - - - - 

Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) 
 

- x 5 6 - - 8 

Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 
2008) 

x x 6 7 15? - 17 

Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004) 
 

x* x* 4 6 12? 2 3 

Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005; 
Brusatte et al., 2009) 

x* x 1 - ? - 9 

Teratosaurus suevicus (Galton, 1985; 
Benton, 1986) 

- - - - - - - 

Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005) 
 

x* x 6 17 25 2 11 

Heptasuchus clarki (Dawley et al., 1979) 
 

- - - - - - - 

Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) 
 

x* x 7/8 11/12 21/22 3 - 

Legenda: x, presença; -, ausência; x*= incompleto; ?= dúvida quanto ao número. 
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7.2.5.2 – Vértebras cervicais 

 
 Segundo Romer (1956) os Thecodontia possuem geralmente 7 ou 8 

vértebras cervicais, sendo que o intercentro é, quase sempre, perdido nas vértebras posteriores 

ao axis, o centro é geralmente alongado antero-posteriormente e as áreas para fixação das 

costelas cervicais são distintas. A faceta de articulação capitular (parapófise) situa-se 

anteroventralmente no centro vertebral, enquanto que a faceta de articulação tubercular 

(diapófise) encontra-se acima desta, na extremidade de um processo transverso direcionado 

ventralmente. 

  O número total de vértebras cervicais é um caráter frágil, pois pode variar de 

acordo com a definição do que seja uma vértebra cervical e, além disso, a maioria dos 

espécimes não apresenta esta seqüência completa. 

  Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) apresenta apenas duas vértebras 

cervicais, ambas fragmentadas, enquanto que o espécime UFRGS PV-0156-T apresenta o 

atlas, o axis e quatro outras, que foram consideradas por Azevedo (1991) como C3, C4, C6 e 

C7. Este mesmo autor assumiu como sete o número de vértebras cervicais para Prestosuchus 

chiniquensis, embora não tenha especificado o critério para chegar a este número.  

Segundo os critérios da definição de Romer (1956), o espécime UFRGS-

PV0629T apresentaria oito vértebras cervicais (atlas, axis, mais seis vértebras) com a 

parapófise posicionada no centro vertebral e a diapófise num processo transverso direcionado 

ventralmente. No entanto, as quatro vértebras seguintes apresentam a parapófise ainda 

posicionada no centro vertebral (característica de vértebra cervical), mas o processo 

transverso assume uma posição lateral (característica de vértebra truncal), de modo que 

encontram-se em um estágio intermediário entre as duas regiões da coluna.  

No presente trabalho, para fins de descrição, aquelas vértebras posicionadas 

entre as típicas cervicais e as característicamente truncais são descritas separadamente, 

definidas como “vértebras transicionais”.   

 

Pró-atlas 

O pró-atlas consiste em um par de elementos que exibem o formato de um “V” 

invertido, contatando anteriormente com o crânio, através do supraoccipital, e posteriormente 

com os ramos do arco neural do atlas, margeando o forame magno laterodorsalmente. 

Segundo Romer (1956) o pró-atlas, provavelmente, tenha sua origem na porção dorsal da 
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metade anterior do primeiro esclerótomo (“half-sclerotome”) e está presente em todos os 

arcossauros.  

Este elemento não havia sido descrito até hoje para nenhum exemplar de 

rauissúquio, o que, provavelmente, se deve ao fato de se tratar de uma estrutura frágil e que, 

na maioria das vezes, é perdida no processo de fossilização ou de preparação. 

No espécime UFRGS-PV0629T os elementos do pró-atlas foram encontrados 

ligados à porção dorsal do côndilo occipital (Fig.68).  

 

Atlas 

  O atlas apresenta a estrutura anelar (circular) típica do grupo, formada por um 

par de elementos dorsais, que formam o arco neural, os quais se apóiam no intercentro 

(Romer, 1956). O centro do atlas, por sua vez, é reduzido e encontra-se unido à porção 

anterodorsal do axis, formando o processo odontóide (mas não se pode afirmar que ambos 

estejam fusionados). Esta união, no espécime UFRGS-PV0629T, possivelmente deva-se ao 

fato de que boa parte do esqueleto (principalmente as vértebras) estar articulado, já que em 

nenhum outro dos materiais estudados o centro do atlas está unido ao axis. Desse modo, essa 

característica, a princípio, não teria valor diagnóstico e nem serviria como indicativo de 

estágio ontogenético. No espécime UFRGS-PV0629T o atlas encontra-se completamente 

preservado, porém os dois elementos do arco neural estão desarticulados entre si e do 

intercentro. 

  O intercentro apresenta uma fratura em sua linha medial, estando a metade 

esquerda deslocada posteriormente cerca de 4 mm (Fig. 78A e B). Em vista anterior e/ou 

posterior apresenta o formato de um semi-círculo, enquanto que, em vista dorsal, apresenta 

um formato sub-retangular (Fig. 78D), diferindo, assim, de Rauisuchus tiradentes 

(Lautenschlager, 2008) onde este formato é triangular em vista dorsal, em decorrência de uma 

projeção anterior, laminar, existente na superfície dorsal daquele osso (Fig. 81). Em vista 

lateral, apresenta formato sub-retangular, sem nenhuma quilha visível, já em Arizonasaurus 

babbitti (Nesbitt, 2005) o intercentro tem forma de cunha, em vista lateral, e apresenta uma 

pequena crista que divide o intercentro ao meio (Fig. 81). A primeira costela cervical está 

presente, mas deslocada de sua posição original (embora esta não possa ser precisamente 

determinada devido à ausência de uma área articular para a mesma no intercentro do atlas).  

  Sua superfície anterior, para a articulação com o côndilo occipital, é fortemente 

côncava, enquanto já a superfície posterior, para a articulação com o axis, possui uma suave 

concavidade.   
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  Os dois elementos do arco neural têm posição laterodorsal em relação ao 

intercentro e fazem contato dorsalmente entre si, sobre o plano sagital (Fig. 78A e B). Ambos 

apresentam formato irregular, alongados no sentido dorso-ventral e curvados posteriormente. 

Cada um deles apresenta um processo (processo posterior) que projeta-se posterodorsalmente 

e apresenta, na sua superfície medial, uma faceta plana para a articulação com o arco neural 

do axis. Acima desta faceta, em sentido distal, o processo posterior apresenta uma suave 

expansão, que gera uma área côncava entre esta e a faceta articular para o axis (Fig. 78B), 

possivelmente para passagem de vasos e nervos.  

  Da extremidade dorsal de cada elemento do arco neural projeta-se, 

anteriormente, uma lâmina delgada (lâmina dorsal) que forma, medialmente, o teto do canal 

neural, e irá contatar com o pró-atlas e com o côndilo occipital. Em vista anterior, é possível 

observar, abaixo da lamina que forma a lateral e o teto do canal neural, uma segunda lâmina 

(lâmina ventral), menor, que forma o assoalho deste canal e o limite anterodorsal da superfície 

articular para o côndilo occipital (Fig. 78A). A superfície articular posterior é uma área 

côncava que ocupa a metade ventral do arco neural e recebe o processo odontóide do axis 

(Fig. 78B).  

  Dos espécimes utilizados para comparação, somente o intercentro do atlas está 

preservado e descrito em Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) e Arizonasaurus 

babbitti (Nesbitt, 2005).  

 

Axis 

  No espécime UFRGS-PV0629T o axis encontra-se completamente preservado 

e articulado a uma seqüência de cinco vértebras cervicais (C3 a C7).  

  O axis reúne, funcionalmente, o centro do atlas (processo odontóide) e os 

elementos do axis propriamente dito, que são: arco neural, centro e intercentro (Fig. 79A-C).  

O processo odontóide faz contato anteroventralmente com o intercentro do 

atlas, ventralmente com o intercentro do axis e posteriormente com o centro vertebral do axis. 

Possui formato subtriangular em vista anterior e sua borda anterior é convexa (FIG. 79A- C). 

  O intercentro do axis é um elemento de pequenas dimensões, achatado 

dorsoventralmente, com uma suave concavidade dorsal e uma convexidade ventral. Em vista 

ventral, apresenta um com formato sub-retangular, mas com uma projeção triangular anterior.  

O intercentro do axis faz contato, sem estar fusionado, anteroventralmente ao centro do axis e 

ventralmente ao centro do atlas, sendo esta a condição presente na maioria dos arcossauros 

(Romer, 1956).  
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O centro vertebral do axis é levemente maior em comprimento do que em 

altura e apresenta uma forte constrição lateral. Sua superfície articular posterior não é visível, 

pois se encontra articulada com a terceira vértebra cervical. Em sua borda ventral, é possível 

observar uma pequena quilha.  

  Os dois elementos do arco neural, que se projetam dorsalmente ao centro 

vertebral, unem-se formando um bem desenvolvido espinho neural. O axis não possui pré-

zigapófises proeminentes, mas apenas uma pequena faceta oval, bem marcada e suavemente 

elevada, para articulação com os arcos neurais do atlas, localizada na superfície anterolateral 

do pedículo do arco neural. Na base posterior do espinho neural observam-se pós-zigapófises 

bem desenvolvidas, com as facetas articulares orientadas lateroventralmente e articuladas às 

pré-zigapófises da terceira vértebra cervical (Fig.79A e C).                                                                  

O espinho neural estende-se posterodorsalmente, com sua borda posterior 

projetando-se aproximadamente até o nível da borda posterior do centro vertebral. Possui a 

borda dorsal suavemente convexa, como ocorre em Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965) e 

diferindo de Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981), no qual esta borda é suavemente côncava 

ou retilínea, e Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009), onde a mesma borda 

é fortemente côncava. Em Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) o espinho neural está 

incompleto. A borda anterodorsal do espinho neural, em UFRGS-PV0629T, é suavemente 

espessada e rugosa.  

O axis apresenta, na região anterior da face lateral, uma superfície pouco 

marcada para articulação com a costela correspondente. No exemplar UFRGS-PV0629T, 

estas costelas encontram-se articuladas, em suas respectivas posições naturais (Fig. 79A). 

 

Demais Vértebras Cervicais 

  O fato de seis vértebras (2-7) estarem articuladas dificulta a observação de 

algumas características, porém observa-se que, até a sétima vértebra cervical, há pouca 

variação na morfologia.  

O espécime UFRGS-PV0629T apresenta cervicais pós-axiais com um padrão 

morfológico padrão dos arcossauros, com centro vertebral moderadamente anficélico e duas 

superfícies de articulação para os processos articulares das costelas.  

  Nas vértebras cervicais pós-axiais (C3-C8) a parapófise posiciona-se 

anteroventralmente no centro vertebral e a diapófise encontra-se na extremidade do processo 

transverso, que é curto e vai aumentando de tamanho e se deslocando dorsalmente em sentido 

posterior.  Nestas vértebras (C3-C8) tanto a parapófise quanto a diapófise encontram-se no 
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limite entre o centro vertebral e o arco neural, e o processo transverso é direcionado 

ventralmente. A oitava vértebra apresenta a parapófise numa posição um pouco mais dorsal, 

mas ainda na metade ventral do centro vertebral, enquanto o processo transverso está mais 

desenvolvido, no limite dorsal do centro vertebral.  

  De uma forma geral, as vértebras cervicais apresentam o centro vertebral 

arredondado, com altura e largura equivalentes e com formato semelhante a um carretel em 

vista ventral.  O centro também apresenta uma fossa lateral (Fig.80), que se localiza entre a 

parapófise e a diapófise, cuja profundidade vai se acentuando em sentido posterior (apartir da 

C5). Além disso, na base do centro vertebral, e uma pequena quilha ventral que se estende 

anteroposteriormente no centro vertebral. Esta quilha está presente também em Prestosuchus 

chiniquensis (Huene, 1942), Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 

2002), Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) e Postosuchus alisonae (Peyer et al., 

2008). Em Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009), as primeiras vértebras 

cervicais apresentam uma quilha, estreita e bem desenvolvida, apenas na metade posterior da 

superfície ventral.  

Em UFRGS-PV0629T, assim como em outros rauissúquios e muitos outros 

arcossauros (Nesbitt, 2005b) a diapófise é conectada com as zigapófises através das lâminas 

prezygodiapofiseal (PRDL) e poszigodiapofiseal (PODL), com o centro pela lâmina 

centrodiapofiseal posterior (PCDL) e com a parapófise pela lâmina paradiapofiseal (PPDL), 

sendo que a última não se estende até a parapófise nas vértebras cervicais, pois o contato entre 

a diapófise e a parapófise começa a acontecer nas vértebras em transição. Lâminas ósseas 

ainda podem ser observadas ligando o centro às zigapófises: lâmina centroprézigapofiseal 

(CPRL) e centropószigapofiseal (CPOL) (Fig. 80). Esta terminologia para as lâminas 

vertebrais começou a ser utilizada a partir do trabalho de Wilson (1999) com dinossauros 

saurópodos. Portanto, os trabalhos de descrição anteriores a esta data não mencionam estas 

feições morfológicas (ou utilizam outra nomenclatura quando se referem às mesmas), de 

modo que se torna difícil, apenas com o uso de material bibliográfico, comparar estas 

estruturas entre os diversos táxons de rauissúquios analisados.  

 

Vértebras transicionais 

As vértebras cervicais C9 a C12 apresentam um padrão de transição para as 

vértebras do tronco, com o processo transverso deslocado do centro vertebral e assumindo 

posição lateral e não ventral, enquanto a parapófise se desloca dorsalmente, mas ainda no 

centro vertebral. Nestas vértebras, as fossas laterais se mantêm presentes, enquanto que a 
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quilha ventral diminui progressivamente em sentido posterior, até as vértebras truncais onde 

estão ausentes. As zigapófises (pré e pós) apresentam a superfície articular menos 

verticalizada do que nas cervicais, tendência que contínua, em sentido posterior, nas vértebras 

truncais. O espinho neural se mantém com pouca ou nenhuma alteração. 

 

 
Figura 78. Atlas do espécime UFRGS-PV0629T. A, vista anterior. B, vista posterior. C, vista lateral direita. D, 
vista dorsal do intercentro (Escala=5cm). Legendas: a., superfície para a articulação com; an, arco neural; ax, 
axis; ic, intercentro; con, concavidade possivelmente para passagem de vasos e nervos; lam, lâmina que forma o 
teto do canal neural; pp, processo posterior. 
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Figura 79. Vértebras cervicais do espécime UFRGS-PV0629T. A, vista lateral direita. B, axis em vista anterior. 
C, vista lateral esquerda. D, vista dorsal das vértebras mostrando os osteodermas (Escala=5cm). Legendas: a., 
superfície para a articulação com; at, atlas; cat, centro do atlas; fl, fossa lateral; iax, intercentro do axis. 
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Figura 80. Oitava vértebra cervical do espécime UFRGS-PV0629T. A e E, vista anterior; B e F, vista posterior; 
C e G, vista lateral esquerda; D e H, vista ventral (Escala=5cm). Legenda: cn, canal neural; cpol, lâmina 
centropószigapofizeal; cprl, lâmina centroprézigapofiseal; di, diapófise; en, espinho neural; fl, fossa lateral; 
pcdl, lâmina centrodiapofiseal posterior; podl, lâmina pószigodiapofiseal; poz, pós-zigapófise; pp, parapófise; 
prz, pré-zigapófise; prdl, lâmina prezigodiapofiseal.  
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Figura 81. Vértebras cervicais de outros táxons. A- K, Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004 - 
GPIT/RE/3831): A, Axis em vistas cranial e lateral esquerda; B, Arconeural direito do axis em vistas lateral e 
medial; C-F, Intercentro do atlas em vistas: C, ventral, D, dorsal, E, cranial, e F, caudal. G, Terceira cervical em 
vista lateral direita; H, 4ª cervical em vista lateral esquerda, I, 5ª em vista lateral direita; J, Cervical mais 
posterior em vista lateral esquerda; K, cervical mais posterior em vista cranial. L, axis e vértebras cervicais pós-
axiais (3-8) de Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008 - UNC 15575) em vista lateral esquerda. M, Axis, 
vértebra cervical anterior e posterior de Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) em vista lateral. N, Axis (SMNS 
80321), cervical anterior (SMNS 80284), cervical média/posterior (SMNS 80291) de Batrachotomus 
kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009) em vista lateral. O, intercentro do atlas em vistas dorsal (acima) e 
anterior (abaixo), axis em vista lateral e vértebras cervicais (4, 6 e 8) de Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 
2008) em vista lateral. P, centro do atlas, axis e terceira ou quarta vértebra cervical de Arizonasaurus babbitti 
(Nesbitt, 2005) em vista lateral (Escala=5cm). Legendas: cpol, lâmina centroposzigapofiseal; cprl, lâmina 
centroprezigapofiseal; di, diapófise; pcdl, lâmina centrodiapofiseal posterior; podl, lâmina poszigodiapofiseal; 
pp, paradiapófise; prdl, lâmina prezigodiapofiseal; pi, fossa (“pit”). 
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Figura 82. Vértebras cervicais de outros táxons. A-F, Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005): A-C, axis em vistas 
anterior, lateral e ventral; D-F, quarta vértebra cervical em vistas anterior, lateral esquerda e ventral. G, Atlas, 
axis e Terceira cervical de Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) em vista lateral. H, vértebras cervicais (2-9) de 
Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2002) em vista lateral. (Escala=5cm).  
 
 

Costelas cervicais 

  No espécime UFRGS-PV0629T, a seqüência de vértebras cervicais 2-7 

apresenta as costelas articuladas, especialmente as do lado direito, que apresentam apenas um 

pequeno deslocamento da posição original. Além destas, a primeira costela cervical direita, 

que articula com o intercentro do atlas, está presente, mas deslocada sobre a costela do axis. 

As duas primeiras costelas cervicais têm o mesmo formato. São alongadas, delgadas e 

apresentam uma única cabeça para articulação com a superfície articular da vértebra.  

  A partir da terceira, as costelas tornam-se mais robustas, curtas, fortemente 

direcionadas posteriormente e com duas cabeças articulares (o capítulo, que fica posicionado 

mais anteriormente e liga-se à parapófise, no centro vertebral, e o tubérculo, ligado à 

diapófise, na extremidade lateral do processo transverso). Em sentido posterior, as duas 

cabeças articulares vão ficando progressivamente mais próximas, com o deslocamento da 
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parapófise (e do tubérculo) em sentido dorsal, saindo do centro vertebral e passando para o 

arco neural (Fig. 79). 

  Esta morfologia é mesma encontrada em Postosuchus alisonae (Peyer et al., 

2008) e Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009) (Fig. 83). 

 

Figura 83. Costelas cervicais de outros táxons. A-C, sexta costela cervical de Postosuchus alisonae (Peyer et al., 
2008 - UNC 15575) em vista posterior e anterior. D, costela cervical anterior esquerda de Batrachotomus 
kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009) em vista lateral (Escala=5cm). 
  
 

Região truncal 

   Segundo Romer (1956) os caracteres diagnósticos para esta região da coluna, 

nos arcossauros, são a diapófise e a parapófise posicionadas em um processo transverso 

projetado lateralmente. O autor considera, para Thecodontia, de 13 a 18 vértebras truncais, 

sendo que as anteriores podem estar em transição. 

   Neste trabalho, consideramos como vértebras truncais somente as que já 

possuem tanto a diapófise quanto a parapófise no processo transverso, estando este projetado 

lateralmente, sendo que as vértebras em transição já foram descritas separadamente.  

  Nas primeiras vértebras truncais, a diapófise encontra-se na extremidade do 

processo transverso, enquanto que a parapófise situa-se mais anteriormente, na base do 

mesmo. A parapófise migra em sentido dorso-posterior até se fusionar com a diapófise, o que 

ocorre na décima ou décima primeira (T10 ou T11) vértebra truncal.  

  As mesmas lâminas observadas nas vértebras cervicais são visíveis nas 

vértebras dorsais, sendo que pode ocorrer uma pequena alteração na posição das mesmas, 

principalmente pela mudança na posição da parapófise. 

  A superfície articular do centro vertebral é subcircular. Em vista ventral, 

apresenta o formato característico de carretel, com a borda ventral arredondada e sem quilha. 

Lateralmente, apresenta uma bem definida fossa lateral, assim como descrito para as 

cervicais. 
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  As zigapófises (pré e pós) apresentam a superfície articular menos verticalizada 

do que nas cervicais e esta inclinação diminui ainda mais em sentindo posterior.  

Nas primeiras vértebras truncais, em vista lateral, o espinho neural é alargado 

na extremidade dorsal e mais estreito no centro. Em sentido posterior, este estreitamento 

desaparece a partir da quarta vértebra truncal, tornando-se o espinho mais alargado 

anteroposteriormente. Todas as vértebras truncais apresentam duas fileiras de osteodermas 

ligados à extremidade dorsal dos espinhos neurais.  

 

 
Figura 84. Vértebras truncais do espécime UFRGS-PV0629T. A, sequência completa em vista lateral direita. B-
E, sequência das três primeiras vértebras cervicais em vista lateral esquerda, anterior, ventral e dorsal 
(mostrando os osteodermas) (Escala=5cm).  
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Figura 85. Desenho das três primeiras vértebras truncais do espécime UFRGS-PV0629T 
em vista lateral (Escala=5cm). 
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Figura 86. Vértebras truncais de outros táxons. A-I, Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004 - GPIT/RE/3831): 
A-B,  Primeira truncal em vistas lateral esquerda e cranial; C, Truncal mais anterior em vista lateral esquerda; D-
E, Truncal média em vista lateral esquerda (D), e cranial (E); F, Truncal média em vista lateral direita; G, 
Truncal posterior em vista lateral esquerda; H-I, Truncal posterior em vistas lateral esquerda (H) e cranial (I). J-
K, vértebra truncal anterior e média de Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2002-TTUP-9002) em vista lateral. 
L-P, Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005): L-N, vertebra truncal anterior em vistas dorsal, anterior e ventral; O-
P, reconstituição de uma vértebra truncal posterior em vistas anterior e lateral. Q, vértebras truncais de 
Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) em vista lateral esquerda. R, vértebra truncal de Postosuchus 
alisonae (Peyer et al., 2008 - UNC 15575) em vista lateral direita. S, vértebras truncais, anterior/média (SMNS 
80321) e posterior (SMNS 80306) de Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009) em vista lateral. 
T, vértebra truncal anterior e posterior de Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981). U, vértebra truncal média de 
Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005-MSM P3307) em vista lateral. (Escala=5cm). Legendas: cpol, lâmina 
centroposzigapofiseal; cprl, lâmina centroprezigapofiseal; di/dp, diapófise; ns, espinho neural; pcdl, lâmina 
centrodiapofiseal posterior; podl, lâmina poszigodiapofiseal; poz, pós-zigapófise;  pp/ph, paradiapófise; ppdl, 
lâmina paradiapofiseal; prdl, lâmina prezigodiapofiseal; prz, pré-zigapófise. 
 

 

 



158 
 

 

Vértebras sacrais 

  O número de vértebras sacrais varia de duas a três nos rauissúquios. O 

espécime UFRGS-PV0629T apresenta a condição arcossauria plesiomórfica de duas vértebras 

sacrais, assim como ocorre em Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942), Postosuchus 

kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002) e Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 

2004), contrastando com as três vértebras encontradas em Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 

2005) e Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch 2009). Nestes últimos trabalhos, 

porém os autores não discutiram se esta terceira vértebra sacral teria se originado da última 

vértebra lombar ou da primeira caudal, bem como não mostraram detalhes de como esta 

terceira vértebra se ligaria ao ílio. Em Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005), porém, as 3 

vértebras sacrais estão fusionadas, assim como ocorre em outros popossaurídeos, diferindo do 

padrão dos rauissúquios, onde não há fusão destas vértebras.   

Entretanto, esta característica parece variar entre os táxosn de popossaurídeos 

(e mesmo de um espécime para outro). Para Weinbaum (2002) todos os espécimes de 

Postosuchus kirkpatricki apresentam pelo menos algum grau de fusão entre as vértebras 

sacrais (contrariando Long & Murry, 1995), no entanto, no espécime TTUP-9002, somente 

está preservada a segunda vértebra sacral. 

  Segundo Gower & Schoch (2009) variações ontogenéticas no número de 

vértebras sacrais são desconhecidas nos arcossauros triássicos, mas esta hipótese não pode ser 

totalmente descartada. Para saber se esta característica pode ser considerada um caráter 

diagnóstico entre os rauissúquios ou é apenas uma variação relacionada aos estágios 

ontogenéticos ou ainda alguma outra variação intra-específica, seria necessária uma 

amostragem maior de indivíduos (em diferentes estágios ontogenéticos) e mais estudos 

anatômicos detalhados sobre o esqueleto axial de todos os táxons envolvidos. 

  Em UFRGS-PV0629T, as duas vértebras sacrais estão articuladas entre si e à 

superfície medial da lâmina dorsal do ílio, o que dificulta a observação de algumas 

características, iniciando pela questão de um eventual fusionamento entre ambas e seguindo 

pela morfologia da área articular entre as costelas sacrais e o ílio, um caractere usado em 

algumas das filogenias mais recentes (e.g. Brusatte, 2009). Do que se pode observar, porém, 

as duas vértebras são muito similares em sua morfologia. O centro vertebral é subcircular - 

apesar de estar um pouco deformado devido à compressão lateral sofrida pela cintura pélvica - 

e não apresenta quilha ventral. As pré-zigapófises, melhor observadas na primeira sacral, são 

curtas, largas e quase horizontais, assim como ocorre em Batrachotomus kupferzellensis 

(Gower & Schoch 2009). Os espinhos neurais são alargados anteroposteriormente, mas suas 
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extremidades dorsais são menos expandidas lateralmente, do que nas vértebras truncais. O 

formato exato destas extremidades, em vista dorsal, não pode ser observado, pois as mesmas 

estão cobertas por uma fileira de osteodermas, sendo que cada espinho neural é coberto por 

dois ostodermas alinhados longitudinalmente. No entando, não é possível afirmar se há uma 

única fileira de osteodermas, ou se os outros foram deslocados.  

 

Costelas sacrais 

As costelas sacrais estão fusionadas às vértebras sacrais na sua superfície 

lateral, acima do centro vertebral e abaixo das zigapófises, sendo que a sutura não é visível.  

Para fazer contato com o ílio, as costelas projetam-se lateroventralmente.  

Em vista dorsal, a primeira costela sacral tem o formato de um leque, com a 

porção distal (que entra em contato com o ílio) mais expandida anteroposteriormente. Em 

vista anterior, é possível observar que a primeira costela sacral apresenta dois processos que 

fazem contato com o ílio. O primeiro, dorsal, forma o “leque” descrito anteriormente e faz 

contato dorsomedial com a lâmina dorsal do ílio, enquanto que o segundo processo é 

projetado ventralmente, contatando com a superfície medial do corpo do ílio. Já a segunda 

costela sacral apresenta uma forte projeção posterior, que faz contato com o ílio por quase 

toda sua extensão. Observa-se ainda que a extremidade posterior da primeira costela sacral, na 

área de contato com o ílio, sobrepõe-se à extremidade anterior da segunda. A faceta articular 

entre as duas vértebras, descrita para Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch 2009), 

não é visível neste espécime, pois as mesmas estão articuladas.  
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Figura 87. Vértebras sacrais do espécime UFRGS-PV0629T articuladas à cintura pélvica. A, vista anterior. B, 
vista posterior. C, vista dorsal. D, vista lateral (Escala=5cm). 
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Figura 88. Vértebras sacrais de outros táxons. A-C, segunda vértebra sacral de Postosuchus kirkpatricki 
(Weinbaum, 2002-TTUP-9002) em vistas anterior, lateral e dorsal. D-E, vértebras sacrais de Stagonosuchus 
nyassicus (Gebauer, 2004) em vistas anterior e lateral. F-G, vértebras sacrais de Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 
2005-MSM 4590) em vistas lateral e ventral. H, vértebras sacrais de Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) 
em vista dorsal. I-K, primeira, segunda e terceira vértebras sacrais de Batrachotomus kupferzellensis (Gower & 
Schoch, 2009) em vista anterior. L-O, Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005): L-M, primeira vértebra sacral em 
vistas anterior e lateral; N-O, segunda vértebra sacral em vistas anterior e lateral (Escala=5cm). 
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Vértebras caudais 

  O espécime UFRGS-0PV0629T apresenta apenas as três primeiras vértebras 

caudais, articuladas entre si e à última vértebra sacral. O centro vertebral apresenta um 

contorno elíptico, suavemente maior em altura do que em largura, em vistas anterior e 

posterior. Em vista lateral, apresenta uma forma de carretel, sendo a altura ligeiramente maior 

do que o comprimento. Sua superfície ventral apresenta o formato característico de carretel, 

com a borda ventral arredondada, sem quilha e sem sinais de articulação de arcos hemais, 

como ocorre em Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002) e nas 

vértebras caudais mais anteriores de Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch 2009).  

  Para Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) são descritas quatro vértebras da 

região anterior e 11 da região médio-distal da cauda, todas apresentando faceta para a 

articulação dos arcos hemais.  Segundo Romer (1956), as primeiras vértebras caudais 

raramente apresentam arcos hemais (“chevrons”). Estes geralmente começam a surgir entre a 

terceira e a sétima vértebra caudal, o que pode sugerir que as vértebras de Fasolasuchus não 

sejam as primeiras.  

O espinho neural, nas vértebras caudais do espécime UFRGS-0PV0629T, 

continua largo em vista lateral, como observado nas vértebras truncais, e suavemente mais 

expandido distalmente, como observado em Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch 

2009). 

Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987) apresenta 12 vértebras 

caudais preservadas, porém as mesmas não foram  descritas em detalhe nem ilustradas. Para 

Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) são descritas sete vértebras, mas que pertencem às 

regiões média e distal da cauda.  

Em UFRGS-0PV0629T, não é possível observar, no arco neural, a área de 

contato com as costelas, pois estas estão fusionadas ao mesmo, o que também ocorre em 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch 2009). 

 

Costelas caudais 

  As costelas das vértebras caudais do espécime UFRGS-PV0629T estão 

preservadas, firmemente fusionadas aos processos transversos do arco neural e projetadas 

posteriormente. A costela da primeira vértebra caudal possui um formato diferenciado das 

demais, sendo mais longa e possuindo, em sua superfície laterodorsal, uma faceta que faz 

contato com a superfície medial da extremidade posterior da lâmina dorsal do ílio. De outra 

parte, sua superfície medioventral apresenta uma depressão que aloja o bordo anterior da 
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costela da segunda vértebra caudal. Esta morfologia sugere que, naqueles táxons de 

rauissúquios que apresentam uma terceira sacral, esta teria se originado a partir da primeira 

caudal. Entretanto, embora a costela da primeira vértebra caudal de UFRGS-0PV0629T tenha 

um contato com o ílio, esta vértebra não se assemelha à terceira vértebra sacral presente em 

outras espécies devido, principalmente, a diferenças na morfologia das costelas (Fig. 88 e 89). 

  As costelas da segunda e terceira vértebras caudais são iguais na sua forma, 

possuindo um formato de espátula, achatadas dorsoventralmente e com a extremidade distal 

arredondada. 

 

 

 
Figura 89. Vértebras caudais do espécime UFRGS-PV0629T em vista lateral esquerda e direita, respectivamente 
(Escala=5cm). 
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Figura 90. Vértebras caudais de outros táxons. A-I, vértebras caudais de Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 
2004 - GPIT/RE/3832): A-F, primeira até a sexta caudal em vista lateral esquerda; G, 1ª caudal em vista cranial; 
H, 3ª caudal em vista cranial; I, 4ª caudal em vista cranial. J, Três vértebras caudais mais anteriores de 
Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004 - GPIT/RE/3831) em vista lateral direita. K, vértebras caudais de 
Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2002) em vista lateral. L, vértebras caudais de Batrachotomus 
kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009) em vista lateral. M, vértebra caudal médio-distal de Fasolasuchus tenax 
(Bonaparte, 1981) em vista lateral. N, vértebras caudais de Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008 - UNC 
15575) em vista lateral. O, vértebras caudais de Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) em vista lateral 
esquerda. P, vértebras caudais de Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005) em vista lateral. Q, vértebra caudal 
média de Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005) em vistas anterior, lateral e ventral (Escala=5cm).Legendas: poz, 
pós-zigapófise;  prz, pré-zigapófise. 
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    7.2.6. Esqueleto apendicular  

 
 7.2.6.1. Cintura Escapular (peitoral) e membro anterior 

  A cintura escapular do espécime UFRGS-PV0629T apresenta os dois 

conjuntos escápulo-coracóides e a interclavícula preservados. Por outro lado, nenhuma das 

clavículas foi preservada. O conjunto escápulo-coracóide direito encontra-se isolado, 

enquanto que o esquerdo está associado ao úmero correspondente.  Estão presentes ainda o 

úmero direito e a porção proximal da ulna esquerda, ambos desarticulados dos respectivos 

elementos correspondentes. 

  As cinturas escapulares, para efeitos de descrição, foram comparadas com as 

presentes em Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942), Postosuchus kirkpatricki (Long & 

Murry, 1995; Weinbaum, 2002), Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005), Postosuchus 

alisonae (Peyer et al., 2008), Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008)  e Batrachotomus 

kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009).  

  No espécime UFRGS-PV0629T, a escápula e o coracóide estão fortemente 

unidos entre si, assim como ocorre em Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008), 

Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) e Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) 

apresentando uma sutura fracamente visível e aparentemente sem nenhum ponto de cinetismo 

nesta região. Já em Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002), 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009) e Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 

2005) a escápula e o coracóide não estão ligados um ao outro, o que pode estar relacionado a 

estágios ontogenéticos ou até mesmo ao processo de fossilização. 

  A seguir, cada elemento da cintura escapular será descrito separadamente. 

 

Escápula (s) 

  Este elemento é alongado dorso-ventralmente e curvado, sendo que a superfície 

lateral é convexa e a medial côncava. Possui uma porção central estreita, no sentido 

anteroposterior, com as extremidades expandidas. A porção ventral da borda posterior da 

escápula é expandida mediolateralmente, formando uma superfície articular simples (faceta 

escapular da fossa glenóide), e diminui gradualmente de largura em sentido dorsal, assim 

como ocorre em Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) e Rauisuchus tiradentes 

(Lautenschlager, 2008), enquanto em Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008), 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009) e Postosuchus kirkpatricki (Long & 

Murry, 1995; Weinbaum, 2002) (TTUP 9002) este estreitamento é mais abrupto, ocorrendo 
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imediatamente após a fossa glenóide. Um pouco acima da faceta da glenóide, observa-se uma 

pequena projeção rugosa, assim como ocorre em Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942). 

Esta área, também presente em Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009), foi 

interpretada, na descrição deste táxon, como local de fixação (origem) da cabeça escapular 

(scapular head) do músculo tríceps. Em Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) não se 

observa esta expansão. A borda anterior da escápula é extremamente delgada.  

  Na face lateral, próximo à extremidade anteroventral, observa-se o processo 

acrômio, que consiste em um leve espessamento do osso, formando uma pequena crista 

dirigida anteroposteriormente. O acrômio está bem preservado também em Prestosuchus 

chiniquensis (Huene, 1942) e Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009). Nos 

outros táxons comparados, esta região está, na maioria das vezes, fraturada, dificultando 

assim a observação. A borda ventral da escápula articula-se com o coracóide, através de uma 

sutura reta e bem marcada.  

  A extremidade dorsal (distal) da escápula é expandida anteroposteriormente 

menos de 2,5 vezes a medida da porção central mais estreita, porém aproxima-se muito desta 

medida. Este caractere é utilizado por alguns autores (Parrish1993; Benton 2004; Brusatte, 

2010) nas suas análises filogenéticas, porém é um caractere de difícil observação, uma vez 

que, na maioria dos materiais estudados, esta região está quebrada (Fig. 92). 

 

 

Coracóide (co) 

 

 O coracóide apresenta uma forma subretangular, laminar, alongada 

anteroposteriormente, com o comprimento representando aproximadamente duas vezes a 

altura. Sua superfície medial é suavemente côncava e a lateral convexa. Este formato, em 

UFRGS-PV0629T, assemelha-se ao de Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008), Rauisuchus 

tiradentes (Lautenschlager, 2008) e Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; 

Weinbaum, 2002) (TTUP 9002), porém com um bordo ventral mais convexo, exatamente 

como se observa nos matérias de Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942). De outra parte, 

este formato difere daquela mais arredondado presente em Batrachotomus kupferzellensis 

(Gower & Schoch, 2009) e Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005). A borda posterior 

expande-se dorsalmente para formar a porção ventral da fossa glenóide, que corresponde à 

maior parte da área articular, cerca de duas vezes maior que a faceta escapular. Uma maior 

participação do coracóide na fossa glenóide também é citada para Postosuchus alisonae 
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(Peyer et al., 2008) e Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009).  Na área 

articular do coracóide pode-se observar duas superfícies articulares, discretamente separadas, 

tal como ocorre em Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009). Em ambos, a 

maior faceta está direcionada posterolateralmente, enquanto que a menor posiciona-se mais 

lateralmente (Fig. 91). Nos demais táxons utilizados para comparação não foi feita nenhuma 

referência a esta divisão da faceta coracoidal. 

  De modo geral, a orientação da fossa glenóide é a mesma em todos os táxons 

estudados.  

  O processo pós-glenóide, em UFRGS-PV0629T, é curto e arredondado, como 

em Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) e Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942), 

contrastando com o formato suavemente alongado e separado da fossa glenóide por um forte 

entalhe presente em Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009), Postosuchus 

kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002) (TTUP 9002) e Postosuchus alisonae 

(Peyer et al., 2008). Este caratere foi utilizado na análise de Brusatte et al. (2010), mas o autor 

polarizou somente a ausência ou presença deste processo como estados de caractere. 

  Um grande forame coracóide, para a passagem do nervo supracoracóideo, está 

situado inteiramente no coracóide, em sua porção média (em direção anteroposterior) próximo 

ao contato com a escápula, assim como ocorre em Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942), 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009) e Postosuchus alisonae (Peyer et al., 

2008). Em Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995) este forame tem 

aproximadamente a mesma posição, mas é pequeno, já em Rauisuchus tiradentes 

(Lautenschlager, 2008), parece estar localizado  mais próximo ao bordo anterior do coracóide, 

embora isso possa ser reflexo apenas de uma fratura na porção anterior do conjunto escápula-

coracóide. 

  Na borda anterior, no limite entre a escápula e o coracóide, é possível observar 

um pequeno entalhe (FIG....), idêntico ao que está presente no material descrito por Huene 

(1942). De acordo com Desojo (2009), a presença deste entalhe constituir-se-ia num caráter 

diagnóstico para Prestosuchus chiniquensis. Brusatte et al. (2010) também utilizou este 

caractere, porém atribuindo ao mesmo diferentes estados (ausente ou pequeno X grande). 

Desse modo, a polarização deste caractere em alguns táxons (e em especial no espécime 

UFRGS-PV0629T) torna-se confusa, não resultando em uma característica diagnóstica para 

Prestosuchus chiniquensis. 
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Figura 91. Cintura escapular do espécime UFRGS-PV0629T. A-B, vistas medial e lateral do conjunto escapulo-
coracóide direito. C-D, vistas medial e lateral do conjunto escapulo-coracóide esquerdo. E-F, Desenho do 
conjunto escapulo-coracóide direito do espécime UFRGS-PV0629T (Escala=5cm). Legendas: ap, processo 
acrômio; c, clavícula; cf, forame coracóide; co, coracóide; ent, entalhe entre a escápula e o coracóide; gf, fossa 
glenóide; ic, interclavícula; M.t, superfície para origem do músculo tríceps; pg, pós-glenóide; s, escápula. 
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Figura 92. Cintura escapular de outros táxons. A, vista lateral esquerda da cintura escapular de Prestosuchus 
chiniquensis (Huene, 1942). B, vistas lateral e medial do conjunto escápulo-coracóide esquerdo de 
Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009). C, vista lateral do conjunto escápulo-coracóide direito 
de Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005). D, vistas lateral e medial do conjunto escápulo-coracóide e 
interclavicula de Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008). E, cintura escapular de Ticinosuchus ferox (Krebs, 
1965). F, vista lateral do conjunto escápulo-coracóide esquerdo de Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2002). 
G, vista lateral do conjunto escápulo-coracóide direito de Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008). H, 
escápula esquerda e coracóide direito de Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005-MSM 4590). I, vista lateral do 
conjunto escápulo-coracóide esquerdo de Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004) (Escala=5cm). Legendas: 
ap, processo acrômio; c, clavícula; cf, forame coracóide; co, coracóide; gf, fossa glenóide; ic, interclavícula; 
M.t, superfície para origem do músculo tríceps; pg, pós-glenóide; s, escápula. 
 

 

Interclavícula (ic) 

No espécime UFRGS-PV0629T a interclavícula está preservada e encontra-se isolada, 

apresentando um corpo alongado, de secção transversal semi-elíptica na sua porção 

intermediária, com uma expansão anterior, arredondada e achatada dorsoventralmente, e outra 
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posterior, também achatada dorsalmente e que se estreita em sentido posterior, tal como 

ocorre em Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) e Postosuchus alisonae (Peyer et al., 

2008) (Fig. 92 e 93). Nestes, porém, a interclavícula encontra-se preservada em sua posição 

natural, ou seja, entre os coracóides. Weinbaum (2002) citou, para Postosuchus kirkpatricki, a 

presença de um fragmento de interclavícula, com a mesma forma comprimida 

dorsoventralmente, porém não ilustrou o mesmo nem mencionou a qual região da 

interclavícula este pertenceria. Nos demais exemplares observados, a interclavícula não está 

descrito. 

 
Figura 93. Interclavículas. A-C, vistas ventral, dorsal e lateral da interclavícula do espécime UFRGS-
PV0629T. D, Vista anteroventral da cintura escapular de Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) com a 
interclavícula posicionada entre os coracóides e articulada às clavículas (Escala=5cm).   
 

 

Úmero (u) 

  No espécime UFRGS-PV0629T, os dois úmeros estão preservados, sendo que 

o esquerdo, que encontra-se associado ao escapulacoracóide esquerdo, está fraturado em 

vários pontos. O úmero direito, por sua vez, está isolado e apresenta apenas uma fratura 

transversal na sua porção médio-distal.   

O úmero é robusto e pouco alongado (29,17 cm – úmero direito), apresentando 

uma proporção de 63% em relação ao comprimento do fêmur. Esta proporção é semelhante 

àquela descrita para Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002). Em 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009) a descrição é baseada em espécimes 
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diferentes, enquanto em Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) e Postosuchus alisonae 

(Peyer et al., 2008) os úmeros estão incompletos, o que  dificulta a obtenção das respectivas 

proporções úmero-fêmur. 

A porção médio-distal do úmero é aproximadamente circular em secção 

transversal e o terço proximal mostra-se dorsoventralmente achatado, com uma grande 

expansão anteroposterior, resultando num formato triangular em vista dorsal e/ou ventral. A 

extremidade distal também apresenta uma expansão anteroposterior, porém não é tão achatada 

e possui cerca da metade da largura da extremidade proximal. Em vista dorsal ou ventral esta 

extremidade é dividida em duas convexidades arredondadas, em cujos extremos anterior e 

posterior encontram-se o côndilo lateral (radial) e o medial (ulnar). Os dois côndilos possuem 

aproximadamente o mesmo tamanho e são separados por uma fossa não muito profunda, na 

qual nem o capítulo nem a tróclea estão bem marcados. No espécime UFRGS-PV0629T, 

assim como em Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002) e 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009) as epífises não estão preservadas, 

possivelmente por não estarem ossificadas. 

A partir do côndilo radial, em sentido laterodorsal, estende-se uma pequena 

crista, chamada de crista supinatória. Uma depressão longitudinal, visível em vista lateral, 

adjacente a esta crista, sustenta a passagem para o nervo radial e vasos associados.   

  A extremidade proximal do úmero forma uma superfície côncava em vista 

anterior. A cabeça umeral é separada da tuberosidade medial por um entalhe, mais visível em 

vista posterior (Fig. 94C). A crista deltopeitoral é bem desenvolvida e estende-se por 

aproximadamente ¼ do comprimento do úmero, sendo visível em vistas anterior, posterior e 

lateral (Fig. 94).  
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Figura 94. Úmero direito do espécime UFRGS-PV0629T. A, vista anterior. B, vista lateral. C, vista posterior 
(Escala=5cm). Legendas: dpc, crista deltopeitoral; ect, ectepicôndilo; ent, entepicôndilo; mt, tuberosidade 
medial; M.t, superfície para origem do músculo tríceps; rc, côndilo radial; sc, crista supinatória; uc, côndilo 
ulnar. 
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Figura 95. Úmeros de outros táxons. A, úmero esquerdo de Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) em vistas 
anterior, lateral e posterior. B, úmero esquerdo de Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965). C, úmero direito de 
Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2002) em vistas anterior e posterior. D, úmero direito de Prestosuchus 
chiniquensis (Huene, 1942) em vista lateral. E, úmero direito de Batrachotomus kupferzellensis (Gower & 
Schoch, 2009 – SMNS 80276) em vistas anterior (ventral para Gower & Schoch, 2009), lateral e posterior 
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(dorsal para Gower & Schoch, 2009). F, úmero de Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004). G, úmero de 
Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005) em vista lateral (Escala=5cm). Legendas: dpc, crista deltopeitoral; ect, 
ectepicôndilo; ent, entepicôndilo; h, cabeça do úmero; mt, tuberosidade medial; M.t, superfície para origem do 
músculo tríceps; rc, côndilo radial; sc, crista supinatória; uc, côndilo ulnar. 
 
 
 
Ulna (ul) e Rádio (ra) 
  No espécime UFRGS-PV0629T somente estão preservadas as porções 

proximais da ulna e rádio esquerdos.  

A extremidade proximal da ulna possui um robusto processo olécrano, com 

uma superfície articular subterminal e fortemente côncava, posicionada na região proximal da 

superfície flexora (dorsal sensu Gower, 2003) da ulna.  A superfície extensora (ventral sensu 

Gower, 2003) do processo olécrano é rugosa, para a fixação do músculo tríceps. Um 

pronunciado processo olécrano está também presente em Postosuchus kirkpatricki 

(Weinbaum, 2002), Postosuchus alisonae (Peyer et al. 2008) e Fasolasuchus tenax 

(Bonaparte, 1981), neste último, associado a uma ulna mais massiva. Já Batrachotomus 

kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009) e Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965) possuem um 

processo olécrano aparentemente menos desenvolvido, mas isto pode significar apenas uma 

diferença no grau de ossificação do mesmo entre diferentes táxons e mesmo entre espécimes 

de um mesmo táxon.  No espécime UFRGS-PV0629T a superfície articular para o úmero é 

ampla e trirradiada. Contínua a esta área de articulação, na face alteral, observa-se a superfície 

articular para o rádio.  

A porção proximal do rádio esquerdo do espécime UFRGS-PV0629T 

apresenta uma estrutura simples, retilínea, com a diáfise aproximadamente cilíndrica e de 

diâmetro quase constante. A superfície para a articulação com o úmero é suavemente côncava, 

estreita e alongada no sentido anteroposterior. A superfície medial do rádio contata com a 

superfície lateral da ulna. O rádio também está presente em Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965), 

Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981), Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2002), 

Postosuchus alisonae (Peyer et al. 2008) e Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 

2009) não sendo observadas diferenças morfológicas significativas entre os mesmos. 
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Figura 96. Ulna e rádio esquerdos do espécime UFRGS-PV0629T. A-B, porção proximal da ulna em vista 
medial e lateral. C-D, porção proximal do rádio em vista lateral e medial. E, ulna é rádio articulados em vista 
anterior (Escala=5cm).  

 
Figura 97. Rádio e Ulna de outros táxons. A-D, ulna e rádio direitos de Batrachotomus kupferzellensis (Gower & 
Schoch, 2009 – SMNS 80275), respectivamente. E-H, ulna e rádio de Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008). 
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I, ulna e rádio esquerdos de Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2002). J, rádio e ulna esquerdos de 
Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981). K, rádio e ulna esquerdos de Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965) (sem 
escala). L, ulna de Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005) em vista lateral (Escala=5cm, exceto letra K).  
 

 

Carpo e mão 

Desta região do esqueleto, está preservado, em UFRGS-PV0629T, somente um 

elemento metacarpal esquerdo, com 5,13 cm de comprimento total. Este possui o formato 

característico para todos os rauissúquios, com a extremidade proximal expandida e 

subtriangular. A extremidade distal é menos expandida e apresenta uma superfície articular 

convexa para a articulação com a falange (Fig. 98).  Elementos do carpo e mão somente estão 

preservados e descritos para Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008). Comparando com este 

material (Fig. 98) o metacarpo do espécime UFRGS-PV0629T parece corresponder ao do 

quarto dígito. 

 

 
Figura 98. Metacarpal. À esquerda, metacarpal do espécime UFRGS-PV0629T, em vistas dorsal, ventral e 
medial (escala=5cm). À direita, metacarpais e falanges da mão direita (em vista ventral) de Postosuchus alisonae 
(Peyer et al., 2008-UNC 15575) (escala=2cm).  
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Tabela 7. Relação dos ossos da cintura escapular (peitoral) e membro anterior presentes em cada táxon. 
Taxons s co ic cl u ul ra carpo mão 

UFRGS 0629 T 
 

x x x - x x* x* x* - 

Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) 
 

x x x x x - - - - 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower & 
Schoch, 2009) 

x x - x? x x x - - 

Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 
1995; Weinbaum, 2002) 

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) 
 

x x x x x x x - X 

Tikisuchus romeri (Chatterjee & 
Majumdar, 1987) 

- - - - - - - - - 

Arganasuchus dutuiti (Jalil & Peyer, 
2007) 

- - - - - - - - - 

Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) 
 

- - - - - x x - - 

Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 
2008) 

x x - - - - - - - 

Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004) 
 

x x - - x - x* - - 

Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005)  
 

- - - - - - - - - 

Teratosaurus suevicus (Galton, 1985; 
Benton, 1986) 

- - - - - - - - - 

Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005) 
 

x x - - x x - - - 

Heptasuchus clarki (Dawley et al., 1979) 
 

- - - - - x - - - 

Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) 
 

- - - - - - - - - 

Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) 
 

 x x  x* x* - - - - - 

Legenda: x, presença; -, ausência; x*= incompleto; ?= dúvida na identificação. 
 
 
 
 
7.2.6.2. Cintura pélvica e membro posterior  

  A cintura pélvica do espécime UFRGS-PV0629T encontra-se completamente 

preservada e articulada (Fig. 99 e 100), embora apresente alguma compressão látero-lateral, 

decorrente do fato do espécime ter sido fossilizado deitado sobre o seu lado direito.  

Cinturas pélvicas – ou partes das mesmas - estão também preservadas e 

descritas em Arganasuchus dutuiti (Jalil & Peyer, 2007), Postosuchus alisonae (Peyer et al., 

2008), Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1938), Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965), 

Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981), Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987), 

Postosuchus kirkpatricki kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002), 

Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005), Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) e 
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Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch 2009), sendo que nos dois primeiros só 

estão preservados fragmentos do púbis. 

 

Ílio (il) 

  O ílio do espécime UFRGS-PV0629T assemelha-se muito, em sua forma, ao 

de Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch 2009). Limita-se posteroventralmente 

com o ísquio e anteroventralmente com o púbis, sendo que as sutura com estes ossos formam 

um ângulo de aproximadamente 90 graus entre si. A faceta de articulação com o ísquio é 

levemente maior. 

  Lateralmente, observa-se o acetábulo, que consiste em uma concavidade rasa, 

não perfurada, formada em sua maior parte pelo ílio. Limitando dorsalmente o acetábulo 

observa-se uma bem desenvolvida crista acetabular.  

  A lâmina dorsal do ílio apresenta um processo anterior curto, com a sua 

extremidade anterior arredondada, e um processo posterior longo. Em vista dorsal, observa-se 

uma ondulação desta lâmina em sentido medial, que coincide com um estreitamento na 

porção média da mesma, observado também em Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 

1995; Weinbaum, 2002) e Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch 2009). Em vista 

lateral, a borda dorsal apresenta-se suavemente côncava, contrastando com a borda reta 

observada em Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002), 

Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004), Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965), Arizonasaurus 

babbitti (Nesbitt, 2005) e Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch 2009). Em 

Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) esta concavidade também existe, porém é mais 

anterior e mais marcada que em UFRGS-PV0629T. Em Rauisuchus tiradentes 

(Lautenschlager, 2008) esta borda está em péssimo estado de conservação e em Prestosuchus 

chiniquensis (Huene, 1938) está fraturada, impossibilitando esta observação. Ao longo da 

superfície lateral da borda dorsal do ílio observa-se um espessamento com a superfície 

tornando-se rugosa. Esta rugosidade é particularmente concentrada na extremidade anterior e 

posterior da lâmina. Gower & Schoch (2009) estudando vários espécimes de Batrachotomus 

kupferzellensis observam que, em alguns casos, esta área rugosa assume a forma de uma crista 

subvertical, perpendicular à borda dorsal da lâmina, o que não ocorre em UFRGS-PV0629T. 

Em Stagonosuchus, esta área rugosa se apresenta sob a forma de estrias orientadas 

obliquamente (anteroventral-posterodorsal), as quais, segundo Gebauer (2004), correspondem 

às cicatrizes para a origem do músculo iliofemuralis.   
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  Medialmente, o ílio está articulado às duas costelas sacrais, não sendo possível 

observar detalhes das áreas articulares entre ambos. Em UFRGS-PV0629T, na superfície 

medial da extremidade posterior da lâmina dorsal do ílio, há uma pequena área que faz 

contato com a primeira vértebra caudal, o que sugere que esta vértebra poderia estar num 

processo inicial de sacralização, uma vez que, do ponto de vista funcional, entendemos que a 

mesma não desempenha a s funções de uma verdadeira vértebra sacral. 

 

Púbis (pu) 

  O púbis é um elemento esguio, alongado, direcionado anteroventralmente, 

terminando em uma expansão distal em forma de “pé” (pubic boot sensu Gower & Schoch 

2009) direcionada posteriormente. A porção proximal do púbis é expandida 

posteromedialmente, fazendo contato dorsoposteriormente com o ílio e posteroventralmente 

com o ísquio, formando ainda a borda anteroventral do acetábulo. A porção média da região 

proximal do púbis exibe um grande forame obturador. Em Prestosuchus chiniquensis (Huene, 

1942) a porção proximal do púbis não está completa e o forame obturador não está 

preservado. O corpo do púbis consiste em uma lâmina cuja borda medial é fina, enquanto a 

lateral é espessa e arredondada.  

  A borda lateral da porção proximal do púbis, anterior ao acetábulo, é expandida 

e rugosa, provavelmente para a origem do músculo ambiens (FIG...)  

A sínfise púbica não está claramente visível, em função da presença de uma 

crosta carbonática que cobre esta região, bem como pelo fato de que os dois elementos do par 

estarem levemente superpostos um ao outro na região de contato, mas se estende ao longo de 

toda face medial do púbis.  

O “pé” distal é lateralmente comprimido e projetado posteriormente. No 

espécime UFRGS-PV0629T, assim como em Batrachotomus kupferzellensis (Gower & 

Schoch 2009) e Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004) esta projeção é bastante 

pronunciada. Já em Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) a mesma é pequena, enquanto que 

em Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965) e Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987) 

está ausente.  Em Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002) e 

Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008), por sua vez, a projeção do pé púbico é ainda mais 

desenvolvida, dirigindo-se posterodorsalmente.  
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Ísquio (is) 

  Os dois ísquios do espécime UFRGS-PV0629T estão fortemente fusionados e a 

sutura entre ambos é visível em toda sua extensão, em ambas as vistas, anterior e posterior. 

Mesmo com a forte compressão lateral sofrida pelo espécime, os dois elementos não sofreram 

nenhum deslocamento entre si, como ocorreu entre os elementos púbicos.  

  O ísquio é um elemento alongado, com posição subvertical, direcionando-se 

posteroventralmente a partir do acetábulo e com comprimento equivalente ao púbis. A porção 

proximal é mais expandida, fazendo contato anterodorsal com o ílio e formando o bordo 

posteroventral do acetábulo.  

Mais ou menos na metade do hemisfério inferior do acetábulo, existe ainda um 

pequeno contato entre o ísquio e o púbis, de onde parte, em sentido ventral, uma delgada 

lâmina que se expande dorsoventralmente.  A partir desta curta expansão proximal, o ísquio 

segue com uma espessura constante até sua extremidade distal, que se apresenta levemente 

expandida e com contorno arredondado (ischial boot).   

Na face anteroventral, no contato entre os dois ísquios, eleva-se uma crista, em 

toda a sua extensão, embora seja mais desenvolvida proximalmente. Esta crista não é 

mencionada nas descrições dos outros táxons analisados mas, aparentemente, pelas ilustrações 

disponíveis, está presente, pelo menos, em Batrachotomus kupferzellensis  (Gower & Schoch 

2009), Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004) e Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942). 

  Na face posterodorsal, por sua vez, também é possível observar uma crista, que 

começa na porção proximal e diminui em sentido distal. Esta crista é considerada como um 

caráter diagnóstico para Prestosuchus chiniquensis por Desojo (comunicação pessoal), sendo 

que, no material descrito por Huene (1942), ela é ainda mais pronunciada que em UFRGS-

PV0629T. 
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Figura 99. Cintura pélvica do espécime UFRGS-PV0629T. A, vista lateral direita. B, vista lateral esquerda. C, 
vista anterior. D, Vista posterior. E, vista dorsal (Escala=5cm). 
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Figura 100. Desenho da cintura pélvica do espécime UFRGS-PV0629T. A, vista lateral direita. B, vista lateral 
esquerda (Escala=5cm). Legenda: ac, acetábulo; fo, forame obturador; il, ílio; is, ísquio; M.a, origem do 
músculo ambiens; pai, processo anterior do ílio; ppa, processo púbico anterior; ppi, processo posterior do ílio; 
pu, púbis.  
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Figura 101. Cinturas pélvicas de outros táxons. A-B, Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch, 2009), 
vista lateral esquerda da cintura pélvica, baseada no espécime SMNS 80270 e vista dorsal do ílio direito do 
espécime SMNS 80269, respectivamente. C-D, cintura pélvica de Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2002) 
em vistas lateral e dorsal. E-F, ílio e púbis esquerdos de Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 2008) em vista 
lateral. G, cintura pélvica de Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) em vista lateral esquerda. H, porção distal 
do púbis de Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) em vista lateral direita. I, cintura pélvica de 
Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004) em vista lateral esquerda. J, cintura pélvica de Ticinosuchus ferox 
(Krebs, 1965) em vista lateral esquerda. K-L, púbis de Tikisuchus romeri (Chatterjee & Majumdar, 1987) em 
vistas anterior e lateral. M-O, Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1938), ílio e ísquio em vista lateral, ísquio em 
vista posterior e par púbico, em vista anterior, respectivamente (Escala=5cm). Legendas: ac, acetábulo; app, 
processo púbico anterior do ílio, sar, borda (“rim”) supra-acetabular. 
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Fêmur (fe) 

  No espécime UFRGS-PV0629T os dois fêmures estão muito bem preservados, 

o esquerdo com 45,5 cm de comprimento total e o direito com 46,4 cm. São estruturas 

robustas e suavemente sigmoidais. Esta conformação se dá principalmente por uma leve 

torção da região proximal, com uma projeção medial da cabeça do fêmur. A diáfase do fêmur 

é aproximadamente oval em secção transversal.  

Entre os rauissúquios, o fêmur está preservado e descrito em Arganasuchus 

dutuiti (Jalil & Peyer, 2007), Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942), Fasolasuchus tenax 

(Bonaparte, 1981), Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002) e 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch 2009), 

  A cabeça do fêmur em UFRGS-PV0629T, se destaca por meio de uma bem 

marcada inclinação medial, enquanto que, lateralmente, o trocânter maior apresenta a borda 

lateral estreita e fortemente rugosa. A superfície articular, em vista dorsal, é estreita em 

sentido anteroposterior, com formato sigmoidal e com o centro côncavo (Fig. 102 E-F).  

  Em vista posterior (Fig. 102 A e C) observa-se, na região proximal, uma 

elevação longitudinal central (central ridge sensu Gower & Schoch, 2009) fortemente rugosa, 

que chega até a face articular e é visível em vista proximal, projetando-se na forma de um 

pequeno triângulo com o vértice arredondado. Ainda na vista posterior, um pouco abaixo da 

crista supra-citada, identifica-se o quarto trocânter como uma região alongada, elevada e 

rugosa, posicionada obliquamente em relação ao eixo longitudinal do osso  e estendendo-se 

distalmente até um ponto que corresponderia a um terço do comprimento total do fêmur.   

  A extremidade proximal do fêmur apresenta, na sua superfície anterolateral, 

uma área rugosa (não elevada) que se estende sobre a superfície anterior do grande trocânter, 

percorrendo até um quarto do comprimento total do fêmur. Esta área, provavelmente, servia 

para a inserção do músculo puboischiofemoralis externus (ver Hutchinson, 2001). Esta 

característica constitui-se numa das poucas diferenças apresentadas por UFRGS-PV0629T em 

relação a Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch 2009), para o qual são descritas 

duas áreas menores e distintas para a inserção deste mesmo músculo. Entretanto, este 

caractere não foi utilizado em nenhuma das análises filogenéticas até hoje desenvolvidas.

   A região articular distal é subdividida em um côndilo lateral (fibular) e outro 

medial (tibial), separados por um raso entalhe intercondilar longitudinal, que acomoda o 

tendão do músculo quadríceps femorallis.  

  O grau de torção da extremidade proximal, em relação à distal, já foi 

considerado como diagnóstico para Prestosuchus chiniquensis (Kischlat & Barberena, 1999), 
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partindo da premissa que o mesmo daria indícios do tipo de postura do animal. Entretanto, 

nos fêmures do espécime UFRGS-PV0629T, que foram encontrados juntos e parcialmente 

articulados, é possível observar um grau de torção e de deformação bastante diferenciado 

entre ambos (Fig. 102), resultando numa variabilidade morfológica não verdadeira, mas 

produzida pelo processo de fossilização. Em nossa opinião, esta evidência mostra a 

fragilidade deste caractere, tanto do ponto de vista taxonômico quanto do estabelecimento de 

inferências posturais e /ou locomotoras para os rauissúquios. 
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Figura 102. Fêmur do espécime UFRGS-PV0629T. A-B, fêmur esquerdo em vistas posterior e anterior. C-D, 
fêmur direito em vistas posterior e anterior. E-F, vistas proximais dos fêmures direito e esquerdo, 
respectivamente.  G-H, vistas distais dos fêmures esquerdo e direito, respectivamente (Escala=5cm). 
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Figura 103. Fêmures de outros táxons. A-B, fêmur esquerdo de Batrachotomus kupferzellensis (Gower & 
Schoch, 2009 – SMNS 52970) em vista posterior (dorsal para Gower & Schoch, 2009) e anterior (ventral para 
Gower & Schoch, 2009). C-D, fêmur esquerdo de Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) em vista posterior e 
anterior, respectivamente. E-F, fêmur direito de Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2002 - TTUP-9002) em 
vistas anterior e posterior, respectivamente. G-H, fêmur direito de Arganasuchus dutuiti (Jalil & Peyer, 2007) 
em vistas anterior e posterior, respectivamente. I-J, fêmur direito de Fasolasuchus tenax (Bonaparte, 1981) em 
vistas anterior e posterior, respectivamente. K, fêmur esquerdo de Ticinosuchus ferox (Escala=5cm). Legendas: 
fc, côndilo lateral (fibular); gt, trocânter maior, M.p, área de inserção do músculo puboischiofemoralis externus; 
pdr, elevação proximodorsal (“proximodorsal ridge”); pvr, elevação proximoposterior (“proximoventral ridge”); 
tc, côndilo (medial (tibial); 4t, quarto trocânter. 
 
 

Tíbia (ti) 

  No espécime UFRGS-PV0629T, somente a tíbia direita está preservada, 

medindo 28,6 cm de comprimento total e correspondendo a 62% do comprimento do fêmur. 

Esta proporção é equivalente à observada para Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1938), com 
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68% (30 cm a tíbia e 44-45 cm o fêmur) e Batrachotomus (com 60%).  A forma também é a 

mesma observada para Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1938), correspondendo a uma 

estrutura colunar, robusta, com a extremidade proximal lateromedialmente expandida, com 

duas superfícies côncavas para a articulação com o fêmur, enquanto que a extremidade distal 

é pouco expandida, com secção aproximadamente elíptica para articulação com o astrágalo. 

Em secção transversal, a diáfise apresenta forma aproximadamente cilíndrica. Esta forma 

robusta contrasta com a tíbia delgada observada em Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) 

e Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995, Weinbaum, 2002). 

  Na extremidade distal do terço proximal da tíbia, onde acaba a grande 

expansão proximal, observa-se uma profunda escavação (pit) anteromedial, que talvez 

represente o local de inserção do músculo Puboischiotibialis (Fig. 104A-B). 

A tíbia esta preservada e descrita também em Arganasuchus dutuiti (Jalil & 

Peyer, 2007), Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008), Prestosuchus chiniquensis (Huene, 

1942), Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 1995, Weinbaum, 2002), Rauisuchus 

tiradentes (Lautenschlager, 2008) e Batrachotomus kupferzellensis (Gower & Schoch 2009). 

 

   

Fíbula (fi) 

  No espécime UFRGS-PV0629T, somente a fíbula direita está preservada. Ela é 

alongada, delgada, suavemente sigmóide [porém menos que as de Arganasuchus dutuiti (Jalil 

& Peyer, 2007) e Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965)], com 30,4 cm de comprimento total e, 

portanto, aproximadamente o mesmo tamanho da tíbia. Suas extremidades são suavemente 

expandidas e com secções elípticas.  Na extremidade proximal, a faceta de articulação com o 

fêmur é côncava e alongada anteroposteriormente, enquanto a faceta articular distal é 

aproximadamente plana. A porção central da diáfise possui secção subtriangular e, em direção 

às epífises, a mesma torna-se elíptica. A borda medial desta porção central está flanqueada 

por um par de cristas longitudinais que determinam, entre si, uma área côncava (Fig. 104D-

E). Esta concavidade é referida, pelos respectivos autores, nas descrições de Postosuchus 

kirkpatricki (Long & Murry, 1995; Weinbaum, 2002), Prestosuchus chiniquensis (Huene, 

1942) e Arganasuchus dutuiti (Jalil & Peyer, 2007). 

  Na superfície anterior da fíbula, na metade proximal da diáfise, observa-se um 

proeminente e rugoso trocânter para o músculo iliofibularis. Na face medial da porção 

proximal, observa-se uma área plana e rugosa, possivelmente para o contato com a tíbia.  
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Figura 104. Tíbia e fíbula do espécime UFRGS-PV0629T. A-C, tíbia direita em vistas anterior, medial e 
posterior. D-E, Fíbula direita em vistas lateral e medial (Escala=5cm).  
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Figura 105. Tíbias e fíbulas de outros táxons. A-B, tíbia e fíbula esquerdas de Postosuchus alisonae (Peyer et al., 
2008) em vistas anterolateral e posteromedial. C, fíbula direita de Batrachotomus kupferzellensis, (Gower & 
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Schoch, 2009 – SMNS 80277) em vistas anterior e posterior (ventral e dorsal para Gower & Schoch, 2009). D, 
tíbia esquerda de Batrachotomus kupferzellensis, (Gower & Schoch, 2009 – SMNS 52970) em vistas posterior e 
anterior (dorsal e ventral para Gower & Schoch, 2009). E, tíbia e fíbula esquerdas de Postosuchus kirkpatricki 
(Weinbaum, 2002 - TTUP-9002) em vista anterior. F, Fibula, tíbia e astrágalo de Rauisuchus tiradentes 
(Lautenschlager, 2008) em vista anterior. G, fíbula direita de Arganasuchus dutuiti (Jalil & Peyer, 2007) em 
vistas lateral e medial. H-J, tíbia esquerda de Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) em vistas posterior, 
medial e anterior (Escala=5cm). K, tíbia e fíbula esquerdas de Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965) (Escala=5cm). 
Legendas: a/ast, astrágalo, ca, calcâneo, cn, crista cnemial; fi/fib, fíbula; M.e.i., músculo extensor iliotibialis; 
M.i/tif, trocanter para o músculo iliofibularis; p, pi;t; ti/tib, tíbia; t3, tarsal 3; t4, tarsal 4. 
 
 
 
Tarso e pé 

 Desta região, em UFRGS-PV0629T, estão preservadas somente três falanges isoladas, 

as quais foram atribuídas ao membro posterior em função de seus grandes tamanhos (3,91; 3,8 

e 2,8cm).  Duas delas têm o mesmo formato, com a superfície articular proximal expandida e 

côncava e a distal expandida e convexa. A falange “b” apresenta as duas superfícies 

articulares quase planas e uma área lateral, na extremidade distal, plana e rugosa, 

possivelmente, para ligamento ou cartilagem (Fig. 106 A-C). 

  No mesmo bloco, logo abaixo do material do espécime UFRGS-PV0629T, foi 

encontrado um osso que, inicialmente, foi interpretado como um metatarsal (Fig. D-E) 

pertencente ao mesmo espécime. Posteriormente, porém, esta hipótese foi descartada devido 

ao tamanho relativo (muito maior) em relação aos outros elementos do membro posterior e 

pelo formato achatado da extremidade proximal, diferindo dos outros rauissúquios, onde a 

extremidade proximal tem formato triangular. Considerando que, neste mesmo nível (na parte 

inferior do bloco) foram encontradas também presas de dicinodonte, é possível que este 

elemento também pertença a um dicinodonte (talvez uma fíbula comprimida). 
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Figura 106. Ossos isolados. A-C, falanges do membro posterior do espécime UFRGS-PV0629T. em vistas 
ventral, dorsal e lateral. D-E, possível fíbula de Dicinodonte (Escala=5cm). 
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Figura 107. Tarsais e falanges de outros táxons. A, Pé esquerdo de Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) em 
vista dorsal. B, metatarsais e falanges do pé direito de Batrachotomus kupferzellensis, (Gower & Schoch, 2009 – 
SMNS 90018). C, pé esquerdo de Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) em vista ventral. D, pé direito de 
Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965) em vista dorsal (Escala=5cm).  
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Tabela 8. Relação dos ossos da cintura pélvica e membro posterior presente em cada táxon. 

Taxons ilio isq. pub. fêm. tib. fíb. Tar. pé 
UFRGS 0629 T 
 

x x x x x x - x* 

Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942) 
 

x x x x x x x x 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower & 
Schoch, 2009) 

x x x x x x x* x* 

Postosuchus kirkpatricki (Long & Murry, 
1995; Weinbaum, 2002) 

x x x x x x x ?? 

Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008) 
 

- - x* - x x x x 

Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965) 
 

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 (Bonaparte, 1981) 
 

- x*  x* x - x x - 

Rauisuchus tiradentes (Lautenschlager, 
2008) 

x - x - x x - - 

Stagonosuchus nyassicus (Gebauer, 2004) 
 

x x x - x - - - 

Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005)  
 

        

Teratosaurus suevicus (Galton, 1985; 
Benton, 1986) 

x - - - - - - - 

Yarasuchus deccanensis (Sen, 2005) 
 

x - x x x - - - 

Saurosuchus galilei (Alcober, 2000) 
 

- - - - - - - - 

Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) 
 

x x x x* - - - - 

Legenda: x, presença; -, ausência; x*= incompleto; ?= dúvida na identificação. 
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8. Sistemática filogenética 

 

 

  Como já foi referido anteriormente, a filogenia dos rauissúquios sempre esteve 

longe de ser consensual. Coincidente com a etapa final de elaboração do presente trabalho foi 

efetuada uma revisão e análise filogenética preliminar dos crurotársios basais (Desojo, 2009) 

e foi publicado um artigo (Brusatte et al., 2010), que consiste na mais ampla análise (187 

caracteres para 52 táxons analisados, mais três táxons do grupo externo) até hoje efetuada 

sobre o grupo em questão (cuja árvore de consenso está ilustrada nas Figura 17 e 109 desta 

Tese). Com base nesses trabalhos mais recentes, decidimos incluir os dados morfológicos 

obtidos a partir do espécime UFRGS-PV0629T na matriz de dados de Brusatte et al. (2010), 

mas discutindo alguns dos caracteres ali utilizados, especialmente a partir das observações 

feitas por Desojo (2009) e da troca de informações que foi estabelecida com aquela autora. 

  Nesse contexto e tendo em vista a condição particularmente controversa dos 

táxons Prestosuchidae e Prestosuchus em análises anteriores, optamos por incluir o espécime 

UFRGS-PV0629T na análise como uma OTU (Operational Taxonomic Unit) separada de 

Prestosuchus chiniquensis, o qual está representado, na matriz de Brusatte et al. (2010), pelos 

materiais descritos por Huene (1935-42) e pelo espécime UFRGS-PV0156T. 

  Durante o processo de inclusão dos dados morfológicos do espécime UFRGS-

PV0629T na matriz de Brusatte et al. (2010) surgiram várias dúvidas e questionamentos 

acerca das definições de alguns caracteres utilizados por aqueles autores, bem como da 

polarização de alguns caracteres para determinados táxons, que aparentemente não coincidiam 

com as informações presentes nos textos e/ou ilustrações disponíveis referentes aos mesmos. 

Estes caracteres, que consideramos problemáticos e levaram à inclusão de 

modificações na matriz original (com a conseqüente mudança nos resultados da análise) serão 

discutidos a seguir. 

 

 

8.1. Análise dos caracteres 

  Neste tópico, serão discutidos somente os caracteres considerados confusos ou 

de difícil aplicação. A lista completa dos caracteres utilizados por Brusatte et al. (2010) pode 

ser consultada no ANEXO 2. 
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- caractere 11 –“Skull, slit-like fenestra between premaxilla and maxilla (greatest dimension 

greater than three times lesser dimension): absent(0); present(1). 

  A redescrição deste caractere é sugerida, pois, ele não representa todos os 

estados presentes para o mesmo. Desta forma, espécies que não possuem a fenestra estão 

polarizadas com o mesmo estado de caractere de espécies que tem esta fenestra, porém com 

outro formato. Outro problema observado neste caractere são as variações que podem ocorrer 

devido aos processos de fossilização e a posição em que foram preservados, conforme já foi 

discutido anteriormente (Pág. 56-58 – Introdução). No espécime UFRGS-PV0156T se não 

observa nenhuma fenestra, porém, o crânio está articulado e fortemente comprimido 

lateralmente (obliterando o contato premaxila-maxila) enquanto que, no espécime UFRGS-

PV0629T, as pré-maxilas estão desarticuladas das maxilas, sendo possível observar que, entre 

ambas, seria bastante evidente a existência de uma estreita fenda. Desse modo, em nossa 

opinião, a diferença observada entre UFRGS-PV0156T e UFRGS-PV0629T pode ser 

resultante somente do processo de fossilização, não indicando uma característica distintiva. 

Mesmo considerando estes aspectos, optamos por não realizar, na matriz, nenhuma alteração 

referente a este caractere. Desse modo UFRGS-PV0156T ficou polarizado como “0” 

enquanto que UFRGS-PV0629T foi considerado como “1”. 

 

- caractere 15 –“Premaxilla, subnarial process articulating with maxilla, extent: terminates 

ventral to (0) or posterior to (1) external naris”.  

Consideramos este caractere um tanto quanto problemático visto que, em 

muitos espécimes, o “processo subnarial” (processo posterior da pré-maxila) parece estar 

quebrado e, portanto, sendo erroneamente interpretado como curto. Na matriz de Brusatte et 

al. (2010), Prestosuchus chiniquensis está polarizado como “0”. Entretanto, é claramente 

visível que, no espécime UFRGS-PV0156T, o processo subnarial está completo e estende-se 

posteriormente até o nasal, onde se encaixa em um recesso (entalhe) deste osso. No espécime 

UFRGS-PV0629T, este processo está quebrado, porém o nasal apresenta o mesmo recesso 

observado no espécime UFRGS-PV0156T. Desse modo, para os dois espécimes da coleção da 

UFRGS, este caractere foi polarizado como “1” e, com base nisso, foi alterada a polarização 

de Prestosuchus chiniquensis na matriz de “0” para “1”.  

   

- caractere 25 – “Nasal, position of anterior portion in lateral view: below or at same level 

as skull roof (0); elevated above skull roof, giving the skull a ‘Roman nose’ appearance (1)”.  
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Os nasais dos rauissúquios são ossos delgados e frágeis, de modo que esta 

região do crânio comumente está distorcida nos fósseis. Um exemplo deste problema está 

representado por Batrachotomus, que Brusatte et al. (2010) polarizaram como “1”, a partir da 

reconstituição figurada em Gower (1999). Entretanto, as reconstituições de Gower & Schoch 

(2009), aplicando parâmetros de retrodeformação, sugerem que este “Roman nose” não passa 

de uma deformação dos nasais. O espécime UFRGS-PV0156T também foi polarizado como 

“1”. No entanto, este crânio está fortemente comprimido lateralmente, o que acabou 

resultando em que um dos nasais esteja sobreposto ao outro, dando a falsa aparência de uma 

elevação naquela região. O estado deste caractere foi modificado, em Batrachotomus e 

Prestosuchus chiniquensis, de “0” para “1”. 

 

- caractere 26 – “Nasal, rugose lateral ridge: absent (0); present (1)”.  

Este é um caractere dúbio, pois muitos espécimes (pelas ilustrações) parecem 

estar mal preservados, não permitindo uma observação detalhada da superfície dos nasais, 

mas, mesmo assim, estão polarizados como (0). Além disso, a definição é ambígua, pois 

inclui, num mesmo estado de caractere, duas condições diferentes: a 

PRESENÇA/AUSÊNCIA de uma crista e o fato de ela ser RUGOSA. Com base nisso, 

optamos por retirar este caractere da matriz. 

    

- caractere 28 – “Lacrimal, exposure on the skull roof: absent (0); present (1)”.  

  Este caractere também revelou problemas de polarização para alguns táxons. 

Prestosuchus (UFRGS-PV0156T) e Batrachotomus estão polarizados como “0”, mas ambos 

seguramente apresentam o lacrimal exposto no teto craniano (portanto, estado “1”). No caso 

de Prestosuchus, isto é possível de constatar pela observação do crânio do espécime UFRGS-

PV0156T (mesmo com a forte compressão lateral sofrida pelo mesmo), sendo que a mesma 

condição se obtém encaixando os elementos desarticulados do crânio UFRGS-PV0629T. Em 

Batrachotomus, a leitura do texto e a observação das ilustrações do trabalho de Gower, 1999 

(Fig. 6, 7 e 8) mostram claramente a existência de uma borda rugosa bem marcada que vai do 

nasal até o frontal, incluindo o lacrimal.  Assim sendo, foram alterados os estados deste 

caractere, em Batrachotomus e Prestosuchus chiniquensis, de “0” para “1”. 

 

- caractere 40 – “Parietal, sagittal crest along midline in dorsal view: absent (0); present 

(1)”. 
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Em alguns táxons, não fica clara a diferenciação entre o que é considerado uma 

crista ou uma elevação nesta região (Gower, 1999). Além disso, uma variação morfológica 

deste tipo poderia perfeitamente estar relacionada com o estágio ontogenético ou dimorfismo 

sexual em cada espécime analisado. No espécime UFRGS-PV0156T, por exemplo, existe 

uma suave elevação no parietal (a qual entendemos que, a princípio, não deveria ser  

considerada uma crista). Já em UFRGS-PV0629T (menor – mais jovem? - que UFRGS-

PV0156T), esta elevação é ainda menos evidente, embora esta região esteja bastante 

fragmentada. No entanto, uma vez que este caractere foi polarizado como “1” para 

Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV0156T) na matriz de Brusatte et al. (2010), decidimos 

mantê-lo inalterado e considerar UFRGS-PV0629T como “?”. 

  

 - caractere 43 – “Jugal, lateral surface, form: smooth or marked by a shallow rim delimiting 

the antorbital fossa (0); ornamented by a deep and rugose ridge delimiting the antorbital 

fossa, which is continuous with a similar ridge on the maxilla (1).” 

  Na matriz de Brusatte et al. (2010), este caractere foi polarizado como “0” para 

Prestosuchus chiniquensis, baseado em UFRGS-PV0156T. Entretanto, não conseguimos 

observar nenhuma diferença, neste aspecto, entre a morfologia de UFRGS-PV0156T e outros 

táxons analisados, como Rauisuchus e Postosuchus, por exemplo, que estão polarizados como 

1. Além disso, entendemos que esta região do crânio, em UFRGS-PV0156T, não difere da de 

UFRGS-PV0629T, onde claramente se observa um crista percorrendo tanto a maxila quanto o 

jugal. Nesse contexto, polarizamos a OTU UFRGS-PV0629T como “1” e optamos por alterar 

o estado do mesmo, em Prestosuchus chiniquensis (UFRGS-PV0156T), igualmente para “1”.  

 

- caractere 44 – “Postorbital-Jugal postorbital bar, form: straight or curved (0); stepped, 

with distinct anterior projection on postorbital (1)”.  

Este caractere é particularmente problemático, pois parece existir muita 

variação, nessa região do crânio, decorrente do modo de fossilização. Nos nossos dois 

espécimes, por exemplo (UFRGS-PV0156T e UFRGS-PV0629T), um dos lados seria “0”, 

enquanto o outro lado seria “1” de modo que não seria possível definir com certeza um estado 

para esta característica, mesmo que esta região esteja preservada em ambos os espécimes. 

Apesar disto, optamos por não alterar o estado deste caractere conforme foi atribuído para 

Prestosuchus chiniquensis, mas consideramos mais parcimonioso considerá-lo como “?” para 

o espécime UFRGS-PV0629T.  
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- caractere 47 – Squamosal, position of posterior process: at same level or dorsal to anterior 

process (0); below anterior process and set off by distinct step (1).  

  Optamos por retirar este caractere da análise em virtude de considerarmos sua 

definição extremamente confusa e impossível de comprovar pela observação das ilustrações 

dos táxons estudados. Saurosuchus + Prestosuchus, por exemplo, estão como polarizados 

como “0”, enquanto Batrachosuchus + Postosuchus estão como “1”. Porém, observando as 

ilustrações, todos parecem idênticos nesse aspecto. Desse modo, não conseguimos definir um 

estado para este caractere no espécime UFRGS-PV0629T.  

 

 

- caractere 62 –“Parabasisphenoid, dorsoventral depth: short and rod-like (0); deep and 

wedge-shaped, withtrough-like median pharyngeal recess (1)” 

  O estado deste caractere foi alterado, para Prestosuchus chiniquensis, de “?” 

para “1” com base no espécime UFRGS-PV0156T, pois embora o crânio esteja articulado à 

mandíbula, é possível efetuar  esta observação. 

 

- caractere 72 – “Dentary, expansion of anterior region relative to main body: absent(0); 

present(1)” 

  Este caractere foi alterado, para Prestosuchus chiniquensis , de “0” para “1” 

com base tanto na observação desta região no espécime UFRGS-PV0156T quanto em fotos 

do material descrito por Huene (1942), cedidas por J.B Desojo. 

 

- caractere 79 – “Cervical vertebrae, level of anterior articular face: at same level as 

posterior face or slightly off set across entire column (0); anterior centra dorsally off set from 

posterior face, resulting in a parallelogram shape of individual anterior cervical (1); all 

centra dorsally off set from posterior face, resulting in a strong S-shaped neck overall (2)” 

  Este caractere foi alterado, para Prestosuchus chiniquensis, de “?” para “0” 

com base nas vértebras associadas ao crânio do espécime UFRGS-PV0156T, as quais, 

aparentemente, não foram consideradas quando da polarização dos caracteres deste espécime. 

 

- caractere 80 – “Cervical vertebrae, form of ventral margin in lateral view: straight or 

slightly concave, constriction less than 35% of centrum height at midpoint (0); strongly 

concave, resulting in a highly waisted centrum, constriction greater than 35% height of 

centrum at midpoint (1).” 
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  Este caractere foi alterado, para Prestosuchus chiniquensis, de “?” para “0” a 

partir dos mesmos critérios mencionados no item anterior. 

 

- caractere 81 – “Cervical vertebrae, epipophyses in postaxial anterior elements: absent(0); 

present (1)” 

  Da mesma forma que os anteriores, este caractere foi alterado de “?” para “0” 

em Prestosuchus chiniquensis com base nas vértebras associadas ao crânio do espécime 

UFRGS-PV0156T 

 

- caractere 82 – “Cervical vertebrae, form of parapophyses: single structure (0); divided into 

separate dorsal and ventral articular surfaces (1)” 

  Seguindo os mesmos critérios dos itens anteiores, este caractere somente foi 

alterado para Prestosuchus chiniquensis , de “?” para “0. 

 

- caractere 83 – “Cervical vertebrae, deep fossae (true pleurocoels or similar depressions) 

on the lateral surface: absent (0); present (1)”.  

Neste quesito, tanto em UFRGS-PV0156T quanto em UFRGS-PV0629T existe 

uma variação na seqüência de vértebras cervicais, sendo que as últimas (a partir da quinta –

C5) apresentam uma fossa bem marcada na superfície lateral do centro. Este caractere foi 

polarizado como “0”, pela comparação com o que se observou através das ilustrações de 

outros táxons (ex. Batracothomus). Entretanto, consideramos este caractere confuso, pois a 

definição do mesmo, conforme Brusatte et al. (2010), não especifica se esta fossa deveria 

estar presente em todas as vértebras cervicais, em algumas delas ou mesmo em apenas uma. 

No espécime UFRGS-PV0629T embora estas depressões não sejam verdadeiros pleurocelos, 

elas estão claramente marcadas na superfície das vértebras (o suficiente para ser consideradas 

como “similar depressions”?).  Nesse contexto, o estado deste caractere também foi alterado, 

para Prestosuchus chiniquensis, de “?” para “0”, com base nas vértebras do espécime 

UFRGS-PV0156T (cuja morfologia, por sinal, é idêntica à daquelas do espécime em UFRGS-

PV0629T). 

- caractere 84 – “Dorsal vertebrae, height of neural spines: less (0) or greater (1) than four 

times centrum height”. 

Com base nos mesmos parâmetros utilizados nos itens anteriores, o estado 

deste caractere foi alterado de “?” para “0”em Prestosuchus chiniquensis. 
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- caractere 88 – “Sacral vertebrae, number: two (0); three (1); four or more (2)”.  

A polarização deste caractere foi alterada, para Prestosuchus chiniquensis , de 

“1” para “0” com base nas fotos do material descrito por Huene (1942), cedidas por J.B 

Desojo (Fig. 88). 

 

- caractere 100 – “Scapula-coracoid, notch on dorsal margin between scapula and coracoid: 

absent or small (0); present and large(1). 

  O espécime UFRGS-PV0629T apresenta um nítido entalhe na margem dorsal, 

entre a escápula e o coracóide (mas qual o limite entre “small” e “large”?). De acordo com o 

que pudemos observar através da ilustrações, em muito táxons esta região está danificada e/ou 

com os dois ossos separados entre si, de modo que a presença/ausência/tamanho deste entalhe 

pode estar sendo influenciada pelo estado de preservação. Nesse contexto, o entalhe presente 

no material descrito por Huene para Prestosuchus chiniquensis é maior (“large”?) que aquele 

presente em UFRGS-PV0629T (“absent or small”?), de modo que optamos por polarizar 

como UFRGS-PV0629T como “0” (Fig. 91 e 92).  

 

- caractere 107 – “Humerus, extent of deltopectoral crest: less than (0) or greater than (1) 

35% of the length of the bone.” 

O estado deste caractere foi alterado, para Prestosuchus chiniquensis, de “0” 

para “?” com base nas ilustrações e fotos (cedidas por J.B Desojo) do material descrito por 

Huene (1942), nas quais se observa que o material, além de mal preservado, está fraturado na 

região da diáfise, impossibilitando uma medição precisa das feições em questão (Fig. 95B).  

 

- caractere 108 – “Humerus, form of deltopectoral crest: rounded (0); 

subrectangular, with angular corners (1).  

Este caractere foi alterado, para Prestosuchus chiniquensis , de “0” para “?” 

com base nos mesmos critérios citados no item anterior (Fig. 95B).   

 

- caractere 111 – “Ilium, ratio of blade length to depth above acetabulum: less than (0) or 

greater than (1) 4.5” 

Este caractere foi mantido inalterado para Prestosuchus chiniquensis (“1”), 

embora, em nossa opinião, o material descrito por Huene (1942) encontre-se muito mal 

preservado, prejudicando esta observação (Fig. 101). Comparando a morfologia do mesmo 

com a de UFRGS-PV0629T, observa-se uma grande semelhança entre ambos, mas as 
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proporções, neste último, que podem ser medidas com certeza, indicam o estado “0” para este 

caractere.   

 

- caractere 112 – “Ilium, form of dorsal margin: straight or convex (0); concave and saddle-

shaped (1).” 

  Tal como no item anterior, mantivemos inalterado o estado deste caractere 

(“0”) para Prestosuchus chiniquensis , embora considerando esta polarização duvidosa, em 

virtude da má preservação do material descrito por Huene (1942) e pelo fato de que, em 

UFRGS-PV0629T, o estado deste caractere claramente é “1”.  

 

- caractere 115 – “Ilium, ridge extending from the dorsal margin of the acetabulum, 

orientation at its dorsal termination: oriented anteriorly only (0); oriented anteriorly and 

posteriorly (1)”. 

  A polarização deste caractere foi alterada para Postosuchus, para o qual o 

estado assinalado na matriz (“0”) de Brusatte et al. (2010) estava diferente do que estava 

citado no texto (“1”).  

 

 

8.2. Resultado da análise após as modificações introduzidas 

 

  As alterações realizadas na matriz de caracteres de Brusatte et al. (2010) 

consistiram da retirada de dois caracteres (26 e 47) e na modificação de estado de outros 17, 

além do acréscimo de uma nova OTU à mesma, representada pelo espécime UFRGS-

PV0629T. A nova matriz assim composta, agora com 185 caracteres e 56 OTUS, foi então 

analisada, utilizando-se os parâmetros-padrão (10mil replicações, hold = 100) utilizados pelo 

Programa PAUP. Desse modo, foram obtidas 21282 árvores mais parcimoniosas, com 746 

passos cada, CI = 0.30 e RI = 0.67.  

Para efeito de comparação, apresentamos, a seguir, os resultados da análise 

original e os diferentes resultados obtidos após a introdução das modificações acima descritas.  

A árvore de consenso mostrada na figura 108 representa o resultado da análise original de 

Brusatte et al. (2010), utilizando o protocolo padrão do programa utilizado (10 mil 

replicações, hold = 100, consenso estrito). Observa-se, no entanto, que esta árvore de 
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consenso é diferente daquela que aparece no trabalho em questão (reproduzida na Figura 

109), a qual só se obtém modificando o parâmetro “hold” de 100 para 1 (10 mil replicações, 

hold=1, consenso estrito). Isso significa que, no trabalho de Brusatte et al. (2010), a árvore 

apresentada representa o consenso de apenas 70 árvores, ao invés das 4686 árvores que seriam 

obtidas utilizando-se “hold” = 100 (Fig. 108). Em outras palavras, o resultado final foi bem 

menos parcimonioso do que poderia ser (sendo que isso se revela também nos baixos índices 

de consistência obtidos). 

A figura 110, por sua vez, apresenta a árvore de consenso estrito obtida após as 

modificações efetuadas na matriz e a adição da OTU UFRGS-PV0629T, utilizando os 

parâmetros originais do programa (10 mil replicações, hold = 100, consenso estrito). 

Finalmente, a Figura 111 mostra a árvore de consenso de regra da maioria obtida a partir 

desta matriz modificada. 

A nova árvore de consenso estrito (Fig. 110) revelou o colapso de diversos nós 

que haviam sido estabelecidos na análise de Brusatte et al. (2010), especialmente no que se 

refere aos rauissúquios, indicando que uma melhor resolução das relações internas deste 

grupo ainda está longe de ser alcançada. Nesse contexto, optamos por discutir apenas algumas 

possibilidades que foram reveladas pela árvore de consenso de maioria (FIg. 111), embora 

reconhecendo os baixos índices de consistência da mesma. 

Na árvore de consenso de maioria manteve-se, a princípio, uma separação entre 

os Poposauroidea e os Rauisuchoidea (sensu Brusatte et al., 2010) mas as relações internas, 

nesse segundo grupo, foram bastante modificadas. 

De acordo com a análise de Brusatte et al. (2010), existiriam 4 sinapomorfias 

que uniriam Rauisuchidae + Prestosuchidae: 

- Presença de um degrau no processo ventral do pós-orbital (caratere 44); 

- Barra pós-orbital/esquamosal projetada lateralmente em relação aos 

processos ventrais destes ossos, formando uma aba sobre a fenestra lateral temporal (caratere 

45); 

- Faceta do coracóide para a glenóide ventral em relação à da escápula 

(caratere 101);  

- Presença de um processo pós-glenóide no coracóide (caratere 102). 



204 
 

 

Entretanto, mesmo que nenhum destes caracteres tenha sido alterado na matriz 

modificada, a análise aqui obtida revelou várias mudanças nas topologias das árvores de 

consenso estrito e de maioria.  

Inicialmente, as duas sinapomorfias que, segundo Brusatte et al. (2010), 

sustentariam o clado Rauisuchidae (=Tikisuchus, Rauisuchus, Postosuchus e Teratosaurus), 

as quais corresponderiam ao caractere 62: presença de um parabasisfenóide profundo e em 

forma de cunha e ao  caractere 47: processo posterior do esquamosal abaixo do anterior e 

separado deste por um marcado degrau, não se confirmaram após a reavaliação por nós 

efetuada. Nesta, a revisão dos caracteres revelou que tanto Prestosuchus quanto UFRGS-

PV0629T apresentam este mesmo estado (1) para o caractere 62 (de modo que o mesmo não 

seria uma sinapomorfia para Rauisuchidae sensu Brusatte et al, 2010.). Além disso, o 

caractere 47 foi excluído de nossa matriz, em virtude de sua definição ser extremamente 

confusa e impossível de comprovação pela observação das ilustrações. Estas modificações 

resultaram no colapso de Rauisuchidae na árvore de consenso (Fig 110). 

O clado Prestosuchidae (Saurosuchus, Batrachotomus e Prestosuchus) de 

Brusatte et al. (2010), por sua vez, também não se sustentou da maneira como foi proposto. 

Na árvore de consenso de maioria, um agrupamento, formado por 

Batrachotomus+(Prestosuchus+UFRGS-PV0629T), aparece em 100% das árvores e teria, 

como grupo-irmão, um clado formado por Tikisuchus+Teratosaurus, igualmente com 100% 

de ocorrência nas árvores geradas. As sinapomorfias que unem 

Batrachotomus+(Prestosuchus+UFRGS-PV0629T) são: 5(1), 20(1), 36(1), 42(1), 49(1), 

59(1), 70(1), 151(0), 174(0); 

Dentro deste grupo, Prestosuchus+UFRGS-PV0629T também ocorrem como 

grupos irmãos em 100% das árvores, ratificando a identidade existente entre ambos.  

Finalmente, também na árvore de consenso de maioria, Rauisuchus e 

Saurosuchus passaram a formar, juntamente com os táxons anteriores, um grupo 

monofilético, com Saurosuchus ocupando uma posição mais basal. Nessa hipótese, não 

haveria suporte para a separação entre Rauisuchidae e Prestosuchidae conforme proposta por 

Brusatte et al. (2010) (Fig. 109).  

As sinapomorfias que unem, na análise modificada, o espécime UFRGS-

PV0629T a Prestosuchus chiquensis (Huene, 1942 + UFRGS-PV0156T) são: presença de 

uma fenestra anterorbiral com formato triangular [caractere 2 (1)]; processo subnarial (ou 

posterior) da pré-maxila terminando posteriormente a narina externa [caractere 15 (1)]; 

profundidade da expansão distal da escápula menor que 2,5 vezes a medida de sua região 
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mais estreita [caractere 99 (0)]; e estria (crista) no ílio, estendendo-se anteriormente, da 

margem dorsal do acetábulo até o processo pré-acetabular [caractere 114 (2)].  

Por outro lado, UFRGS-PV0629T apresentaria 4 caracteres com estados 

diferentes dos de P. chiniquensis, que poderiam apontar, a princípio, no sentido da criação de 

um táxon distinto para o mesmo: 

- Presença de uma fenestra subnarial (entre pré-maxila e maxila) alongada 

(comprimento 3X maior que a largura) [Caractere 11 (1)]; 

- Forma da crista deltopeitoral do úmero: subretangular, com bordas em ângulo 

[caractere 108(1)]; 

- Razão entre o comprimento e a profundidade da lâmina do ílio acima do 

acetábulo [caractere 111(0)]; 

- Margem dorsal do ílio côncava ou em forma de sela; 

Todos estes caracteres, porém, estão entre aqueles que foram discutidos no 

capítulo anterior, seja pela ambiguidade de sua definição ou pela precariedade da preservação 

dos materiais disponíveis para comparação. Desse modo, entendemos que não existe, pelo 

menos até o momento, nenhuma diferença inequívoca entre UFRGS-PV0629T e os materiais 

atribuídos a P. chiniquensis que justifique a criação de um novo táxon. 

Em resumo, as relações internas entre os rauissúquios, especialmente em nível 

de agrupamentos supra-genéricos, ainda carecem de uma melhor resolução, a qual só será 

obtida na medida em que novos materiais (mais completos) sejam descritos.  
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Figura 108. Resultado obtido da matriz original, sem modificações (10mil replicações, hold = 100, 4686 árvores, 
746 passos cada, CI = 0.31, RI = 0.68, consenso estrito). 
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Figura 109. Resultado obtido da matriz original, com modificações dos parâmetros (10mil replicações, hold = 1 
70 árvores, 747 passos cada, CI = 0.31, RI = 0.68, consenso estrito). 
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 Figura 110. Árvore de consenso estrito (10mil replicações, hold = 100, 21282 árvores, 746 passos, CI = 0.30, RI 
= 0.67), obtida através da matriz modificada adotada no presente trabalho. 
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Figura 111. Árvore de consenso de regra da maioria (10mil replicações, hold = 100, 21282 árvores, 746 passos, 
CI = 0.30, RI = 0.67), obtida através da matriz modificada adotada no presente trabalho. 
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 9. CONCLUSÕES 

   

A descrição osteológica - craniana e pós-craniana - do espécime UFRGS-

PV0629T e sua comparação com outros espécimes atribuídos a Rauisuchia mostrou inúmeras 

semelhanças entre este e os materiais atribuídos a Prestosuchus chiniquensis (materiais 

descritos por Huene, 1942 e UFRGS-PV0156T). Esta possível equivalência entre UFRGS-

PV0629T e Prestosuchus chiniquensis foi corroborada através do resultado obtido a partir da 

análise filogenética efetuada, a partir de uma matriz modificada daquela de Brusatte et al. 

(2010). 

O resultado da análise confirmou a relação entre UFRGS-PV0629T e 

Prestosuchus chiniquensis como grupos-irmãos, com 100 % de ocorrência nas árvores 

obtidas. De outra parte, as relações entre os rauisuchoidea (incluindo Prestosuchidade e 

Rauisuchidae, sensu Brusatte et al., 2010) e mesmo entre os rauissúquios [especialmente os 

Poposauroidea e os Rauisuchoidea (sensu Brusatte et al., 2010)] foram totalmente alteradas, 

ocorrendo o colapso da maioria dos nós obtidos na análise anterior. Em termos de apontar 

possíveis agrupamentos internos, apenas a árvore de consenso de maioria obtida em nossa 

análise revelou que Saurosuchus, Rauisuchus, Batrachotomus, Prestosuchus, Postosuchus e 

Teratosaurus poderiam constituir um grupo monofilético (porém com apenas 50% de 

probabilidade).  

Embora a análise efetuada no presente trabalho tenha apontado quatro 

características separando o espécime UFRGS-PV0629T de Prestosuchus chiniquensis, não 

consideramos as mesmas adequadas para determinar a proposição de um novo táxon, visto 

que todos os caracteres em questão foram considerados – já previamente à análise da matriz 

pelo programa escolhido - ambíguos ou de difícil observação.   

A análise da matriz de Brusatte et al. (2010) revelou a existência de vários 

caracteres problemáticos e que precisariam ser revistos. As dificuldades encontradas na 

polarização dos caracteres reforçam a necessidade de obtenção de descrições osteológicas 

mais detalhadas e, principalmente, de trabalhos filogenéticos com uma mais clara definição e 

ilustração dos caracteres utilizados.    

A análise efetuada nesta Tese, por seu turno, não teve a intenção de ser 

conclusiva nem pretendeu solucionar a questão relacionada à classificação dos rauissúquios, 

constituindo-se apenas num elemento de discussão, para complementar a descrição 
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osteológica, objetivo principal da mesma, além de demonstrar que ainda existem muitos 

problemas a ser resolvidos quanto à sistemática deste grupo fóssil e que isso só será possível 

com a descrição de novos materiais e a revisão de outros.  

A partir dos resultados obtidos, concluiu-se que UFRGS-PV0629T representa 

o mais completo representante do táxon Prestosuchus chiniquensis existente até o momento, o 

que aumenta significativamente o conhecimento sobre a anatomia do mesmo, além de 

fornecer subsídios para futuras análises filogenéticas, envolvendo este táxon e outros 

rauissúquios e ainda para estudos relacionados à possibilidade de existência de dimorfismo 

sexual e/ou variação ontogenética para esta espécie (ou mesmo para os rauissúquios em geral, 

para os quais existe muito pouca informação nesse sentido), uma vez que se trata do terceiro 

espécime já descrito para este táxon, revelando uma significativa variação de tamanho na 

amostra existente.  
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ANEXO 1 

Lista com propostas de classificações de rauissúquios em ordem cronológica. Esta lista 

não é detalhada, pois não inclui todas as publicações sobre rauissúquios, nem lista todos os 

táxons abordados nestas publicações, mas tem como objetivo, facilitar o entendimento das 

várias configurações dos táxons supra-genéricos de rauissúquios, e também mostrar as 

mudanças na classificação dos rauissúquios nos últimos 60 anos. (retirada de Gower, 2000). 

 

Huene (1936a, 1936b, 1942) 

Sub-ordem Pseudosuchia 

 Familia Stagonolepidae 

  Sub-Familia Desmatosuchidae  

   Hoplitosuchus?/ Hoplitosaurus 

  Sub-Familia Rauisuchidae 

   Rauisuchus, Prestosuchus 

  ? Sub-Familia 

   Procerosuchus 

Huene (1956) 

Sub-ordem Pseudosuchia 

 Superfamília Chirotheroidea  

  Familia Rauisuchidae 

Rauisuchus, Episcoposaurus, Typothorax, Cerritosaurus, 

Prestosuchus, Hoplitosuchus, Dolichobrachium, Procerosuchus, 

Stagonosuchus, Chirotherium 

  Familia Ornithosuchidae 

   “Mandasuchus” 

Romer (1956) 

Sub-ordem Pseudosuchia 

 Família Ornithosuchidae 

  Prestosuchus?, Procerosuchus?, Stagonosuchus?, Rauisuchus? 

 Família Stagonolepidae 

  Hoplitosaurus 

 

Hughes (1963) 

Sub-ordem Proterosuchia 
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 Família Erythrosuchidae 

  Hoplitosaurus, Rauisuchus?, Saurosuchus? 

Krebs (1965) 

Sub-ordem Pseudosuchia 

 Família Rauisuchidae 

 Rauisuchus, Prestosuchus, Procerosuchus, Stagonosuchus, Ticinosuchus 

Romer (1966) 

Sub-ordem Proterosuchia 

 Família Erythrosuchidae 

  Hoplitosuchus (Hoplitosaurus)?, Rauisuchus?, Saurosuchus? 

Sub-ordem Pseudosuchia 

 Família Prestosuchidae 

  Mandasuchus?, Prestosuchus?, Procerosuchus?, Stagonosuchus? 

 Charig, in Appleby et al. (1967) 

 Sub-ordem Pseudosuchia 

  Família Prestosuchidae 

Mandasuchus, Stagonosuchus, Ticinosuchus, Saurosuchus [Rauisuchus 

excluído]  

Romer (1972) 

Sub-ordem Proterosuchia 

 Família Prestosuchidae (Rauisuchidae)  

 Prestosuchus,Rauisuchus, Saurosuchus, Luperosuchus, Ticinosuchus, 

“Mandasuchus”, Cuyosuchus, Shansisuchus, Hoplitosaurus (Hoplitosuchus), 

Fenhosuchus, Stagonosuchus, “Pallisteria”, Spondylosoma? 

 Família Proterochampsidae 

   Procerosuchus? 

Krebs (1976) 

Sub-ordem Pseudosuchia 

 Família Rauisuchidae 

 Rauisuchus, Ticinosuchus, Mandasuchus, Stagonosuchus, Prestosuchus, 

Procerosuchus, Saurosuchus, Luperosuchus 

Bonaparte (1981) 

Sub-ordem Proterosuchia 

 Família Rauisuchidae 
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 Fasolasuchus, Poposauros, Saurosuchus, Rauisuchus, Prestosuchus, 

Luperosuchus, Ticinosuchus, Stagonosuchus,Fenhosuchus, Heptasuchus?, 

Teratosauros?, “Morocco Form”, “Warwick Form” [Bromsgroveia], 

“Kupferzell Form” 

Bonaparte (1984) 

Sub-ordem Erythrosuchia 

 Infra-ordem Rauisuchia 

  Família Rauisuchidae   

 Fenhosuchus, Ticinosuchus, Stagonosuchus, Saurosuchus, Rauisuchus, 

Prestosuchus, Luperosuchus,Heptasuchus, Fasolasuchus, Poposauros, 

“Mandasuchus”, Teratosaurus?. 

Chatterjee (1985) 

Sub-ordem 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) 

Sub-ordem Pseudosuchia 

 Infraordem Rauisuchia 

  Família Rauisuchidae   

   Bromsgroveia 

  Família Poposauridae 

   Poposaurus, Postosuchus, Teratosaurus. 

Benton & Clark (1988) 

Pseudosuchia 

 Rauisuchidae   

  Luperosuchus, Saurosuchus, Ticinosuchus. 

“Unnamed Group G” 
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 Família Poposauridae 

  Postosuchus, Poposaurus (incluindo Heptasuchus) 

Carrol (1988) 

Sub-ordem 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, Fasolasuchus e “Kupferzell rauisuchid” 

Família Poposauridae  

 Poposaurus, Postosuchus, Teratosaurus e Bromsgroveia 
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ANEXO 3 - Matriz de dados modificada de Brusatte et al.  (2010)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Qianosuchus 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Arizonasaurus     0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 ? ? ? ? ?
Batrachotomus     0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Bromsgroveia      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Effigia           0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0
Fasolasuchus      0 0 ? ? 0 1 ? ? ? ? ? 0 0 1 0
Lotosaurus        0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0
Poposaurus        ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ?
Postosuchus       0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
Prestosuchus      ? 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
Rauisuchus        ? ? 0 ? ? 1 ? ? 1 ? ? ? ? 1 0
Saurosuchus       0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
Shuvosaurus       0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 ?
Sillosuchus       ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Stagonosuchus     ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Teratosaurus      ? 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0
Ticinosuchus      0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Tikisuchus        0 0 0 ? ? ? ? ? 1 ? 1 ? ? ? ?
Yarasuchus        0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 2 ?
Arganasuchus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
UFRGS_PV0629T     0 1 0 1 ? 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Qianosuchus 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 ? ? 0 ? 0
Arizonasaurus     ? ? ? 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 ?
Batrachotomus     ? 0 0 1 1 1 1 ? 0 0 1 1 1 0 0
Bromsgroveia      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Effigia           1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Fasolasuchus      0 0 0 1 1 1 1 ? 0 0 0 0 ? ? ?
Lotosaurus        1 1 0 0 0 1 1 ? 1 0 0 0 0 1 0
Poposaurus        ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Postosuchus       0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
Prestosuchus      0 0 0 0 1 1 1 ? 0 0 1 1 1 0 0
Rauisuchus        0 0 ? ? ? 1 ? ? 0 0 0 0 ? ? ?
Saurosuchus       0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Shuvosaurus       1 1 0 0 ? 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Sillosuchus       ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Stagonosuchus     ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Teratosaurus      0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 ? 1
Ticinosuchus      ? ? ? 1 1 1 1 0 0 ? ? ? ? ? ?
Tikisuchus        ? ? ? 0 0 1 1 ? 0 ? ? ? ? ? ?
Yarasuchus        ? ? ? 1 ? 0 1 ? 0 ? ? ? ? ? ?
Arganasuchus      ? ? ? 1 0 ? 1 ? 0 ? ? ? ? ? ?
UFRGS_PV0629T     0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Qianosuchus 0 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? 0 1 0 0 0
Arizonasaurus     ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ? 0 0 0
Batrachotomus     0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
Bromsgroveia      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Effigia           0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Fasolasuchus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Lotosaurus        0 0 0 1 0 ? 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Poposaurus        ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Postosuchus       ? 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
Prestosuchus      0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
Rauisuchus        ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? 0 ? 1 ? 1
Saurosuchus       0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
Shuvosaurus       0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Sillosuchus       ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Stagonosuchus     ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0
Teratosaurus      1 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1
Ticinosuchus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Tikisuchus        ? ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? 0 ? 0 ? ?
Yarasuchus        ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 ? ?
Arganasuchus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
UFRGS_PV0629T     0 0 0 0 0 ? 0 1 0 1 0 1 1 ? 1

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Qianosuchus ? 0 0 ? 0 2 0 ? 0 ? ? ? ? ? ?
Arizonasaurus     0 0 ? 0 0 ? 0 ? 0 0 0 1 1 ? 0
Batrachotomus     0 1 0 1 0 ? 0 0 0 0 0 ? ? 1 0
Bromsgroveia      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Effigia           0 0 0 0 0 ? 2 1 1 1 0 1 0 ? 1
Fasolasuchus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Lotosaurus        0 ? 0 0 0 2 0 0 0 0 ? ? ? 1 0
Poposaurus        ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Postosuchus       0 1 1 0 1 3 0 ? 0 0 0 0 1 0 0
Prestosuchus      0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ? ? ? 1 0
Rauisuchus        0 ? 0 0 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ?
Saurosuchus       0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shuvosaurus       0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1
Sillosuchus       ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Stagonosuchus     ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Teratosaurus      0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 ? ?
Ticinosuchus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Tikisuchus        ? 1 0 ? ? 2 0 ? ? ? ? ? ? ? ?
Yarasuchus        ? ? ? ? 0 ? 0 ? 1 ? ? ? ? ? ?
Arganasuchus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
UFRGS_PV0629T     ? 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ? 1 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Qianosuchus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? 0 0
Arizonasaurus     0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?
Batrachotomus     0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Bromsgroveia      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Effigia           1 0 2 1 1 ? 1 ? ? 0 2 0 1 1 1
Fasolasuchus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 ? ?
Lotosaurus        0 0 ? ? 0 1 ? ? ? ? 2 1 1 0 0
Poposaurus        ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Postosuchus       0 1 2 0 0 1 0 ? ? 0 0 1 0 0 ?
Prestosuchus      0 1 ? 0 ? ? 0 ? ? ? 0 1 0 0 0
Rauisuchus        ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0
Saurosuchus       0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ? ?
Shuvosaurus       1 0 2 1 1 1 1 ? ? 0 2 0 1 1 1
Sillosuchus       ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Stagonosuchus     ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Teratosaurus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 ? ?
Ticinosuchus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ?
Tikisuchus        ? 1 2 0 ? ? 0 ? ? ? 0 1 ? 0 0
Yarasuchus        ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Arganasuchus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 ? ?
UFRGS_PV0629T     0 1 2 0 0 ? ? ? ? 1 0 1 0 0 0

76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Qianosuchus ? 1 1 0 0 ? ? 0 0 ? ? 0 0 ? ?
Arizonasaurus     0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
Batrachotomus     0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Bromsgroveia      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 1 1
Effigia           1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1
Fasolasuchus      0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 ? ? ?
Lotosaurus        0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
Poposaurus        ? 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1
Postosuchus       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Prestosuchus      0 ? ? 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Rauisuchus        0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Saurosuchus       ? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Shuvosaurus       1 1 1 0 0 0 0 1 0 ? ? ? 2 1 1
Sillosuchus       ? 1 0 0 1 ? 1 1 0 0 1 ? 2 1 1
Stagonosuchus     0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Teratosaurus      ? 0 ? ? ? 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ?
Ticinosuchus      ? 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ? ?
Tikisuchus        0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Yarasuchus        ? 1 ? ? ? 0 0 0 0 0 ? 1 0 0 0
Arganasuchus      ? ? ? ? 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ?
UFRGS_PV0629T     0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
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91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Qianosuchus 0 0 ? ? ? 0 0 ? 1 1 0 ? 0 0 0
Arizonasaurus     ? ? 1 1 2 2 ? ? 1 ? 0 0 0 0 ?
Batrachotomus     0 ? 0 1 2 ? 1 ? 1 1 1 1 ? 0 0
Bromsgroveia      ? ? 1 1 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Effigia           ? ? 1 1 ? 2 ? 1 0 0 1 1 ? 0 1
Fasolasuchus      0 ? ? ? ? 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ?
Lotosaurus        ? 1 1 1 0 2 ? 0 ? ? ? ? 0 0 0
Poposaurus        0 ? 1 1 1 2 ? 1 1 ? ? ? ? ? 0
Postosuchus       1 1 0 0 1 ? ? 0 1 0 1 1 ? ? 0
Prestosuchus      1 ? 0 0 1 1 1 ? 0 1 1 1 0 0 0
Rauisuchus        1 ? 0 0 1 ? 1 ? 1 ? 1 ? ? ? ?
Saurosuchus       0 1 0 0 1 1 0 ? 0 0 ? ? ? ? ?
Shuvosaurus       ? ? 1 1 1 2 ? ? 0 0 0 1 ? ? 1
Sillosuchus       0 ? 1 1 ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Stagonosuchus     ? ? 0 0 1 ? ? ? ? ? ? 0 ? ? 0
Teratosaurus      ? ? ? 0 1 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ?
Ticinosuchus      1 1 ? ? ? 1 0 0 0 ? 0 0 0 0 0
Tikisuchus        ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Yarasuchus        0 ? 0 ? 1 ? 1 0 1 ? 1 0 ? ? 0
Arganasuchus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
UFRGS_PV0629T     ? 1 0 0 1 1 1 ? 0 0 1 1 0 ? 0

106 107 108 109 110 ## 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Qianosuchus 0 0 0 ? ? 1 0 1 ? ? 0 0 1 0 0
Arizonasaurus     ? ? ? ? 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0
Batrachotomus     1 0 0 ? 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Bromsgroveia      ? ? ? ? 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1
Effigia           0 ? ? ? 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1
Fasolasuchus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Lotosaurus        0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0
Poposaurus        0 0 0 ? 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1
Postosuchus       1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Prestosuchus      1 ? 0 ? 0 1 0 0 2 ? 0 0 0 0 0
Rauisuchus        ? ? ? ? 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Saurosuchus       ? ? ? ? 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Shuvosaurus       0 0 0 ? 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1
Sillosuchus       ? ? ? ? 0 1 ? 1 2 0 ? 0 ? 1 0
Stagonosuchus     1 0 0 ? 0 1 0 0 1 ? 0 0 0 0 0
Teratosaurus      ? ? ? ? 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ticinosuchus      0 0 0 0 ? 1 0 0 0 ? 0 0 0 0 0
Tikisuchus        ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Yarasuchus        0 1 1 ? 0 1 0 0 0 ? 0 0 0 0 0
Arganasuchus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
UFRGS_PV0629T     1 1 1 ? 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
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121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Qianosuchus 0 1 0 ? ? 1 0 0 0 2 0 0 0 0 ?
Arizonasaurus     0 1 2 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Batrachotomus     0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Bromsgroveia      0 ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 0 0 ? ?
Effigia           1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 0 1
Fasolasuchus      ? ? ? 1 ? 2 ? ? ? ? 0 1 1 0 0
Lotosaurus        1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0
Poposaurus        0 2 2 1 0 2 2 0 1 2 0 2 0 0 1
Postosuchus       0 2 2 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Prestosuchus      0 2 ? ? 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Rauisuchus        0 1 ? 1 0 2 0 ? ? ? ? ? ? ? ?
Saurosuchus       0 2 ? 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Shuvosaurus       1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 0 1
Sillosuchus       ? 1 2 1 0 2 1 0 1 ? 0 0 0 0 ?
Stagonosuchus     0 2 0 1 0 2 1 0 0 3 ? ? ? ? ?
Teratosaurus      0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ticinosuchus      0 1 0 ? 0 2 0 0 ? 2 0 0 0 0 ?
Tikisuchus        ? 1 ? 1 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ?
Yarasuchus        0 1 ? 1 0 2 0 ? ? ? 0 0 0 0 ?
Arganasuchus      ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0
UFRGS_PV0629T     0 2 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Qianosuchus 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ?
Arizonasaurus     0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ?
Batrachotomus     0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? 0 0
Bromsgroveia      ? ? ? ? ? ? 0 0 0 ? ? ? ? ? ?
Effigia           0 1 0 1 1 0 0 0 0 ? 0 1 ? 0 1
Fasolasuchus      0 0 ? ? 0 0 1 0 0 0 0 1 0 ? ?
Lotosaurus        0 1 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Poposaurus        0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?
Postosuchus       0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Prestosuchus      0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rauisuchus        ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0
Saurosuchus       0 ? ? ? ? ? 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ?
Shuvosaurus       0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Sillosuchus       0 ? ? ? ? 0 0 0 ? 1 0 ? ? ? ?
Stagonosuchus     ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ?
Teratosaurus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ticinosuchus      0 ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 ? 0 0 0
Tikisuchus        ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Yarasuchus        0 ? ? ? ? ? ? 0 0 0 ? ? 0 0 0
Arganasuchus      0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UFRGS_PV0629T     0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Qianosuchus ? ? 0 0 ? ? ? 0 1 ? ? 0 0 1 ?
Arizonasaurus     ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Batrachotomus     0 0 0 0 0 1 1 0 1 ? ? ? ? ? ?
Bromsgroveia      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Effigia           1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
Fasolasuchus      ? ? ? ? ? 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Lotosaurus        1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 ?
Poposaurus        1 ? 0 0 0 ? ? 0 1 0 1 0 0 1 1
Postosuchus       1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
Prestosuchus      0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Rauisuchus        ? 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Saurosuchus       1 ? 0 0 ? 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Shuvosaurus       1 0 0 0 0 ? 0 0 1 0 1 0 0 1 1
Sillosuchus       ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Stagonosuchus     ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Teratosaurus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ticinosuchus      ? ? 0 ? ? 1 1 0 1 0 ? 0 0 1 0
Tikisuchus        ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 ? 0 0 ? ?
Yarasuchus        1 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Arganasuchus      ? ? ? ? ? 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ?
UFRGS_PV0629T     0 0 0 0 0 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ?

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Qianosuchus 0 ? 0 0 1 0 1 1 0 ? ? ? 0 ? 0
Arizonasaurus     ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Batrachotomus     ? ? ? ? 1 0 1 1 0 ? ? ? 0 0 ?
Bromsgroveia      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Effigia           0 0 0 0 1 ? ? ? ? 0 0 0 0 1 0
Fasolasuchus      0 0 0 0 1 0 1 1 1 ? ? ? ? ? ?
Lotosaurus        0 ? 0 0 1 0 1 1 0 ? ? ? ? ? ?
Poposaurus        0 0 0 0 1 0 1 1 1 ? ? ? ? ? ?
Postosuchus       0 0 0 0 1 0 1 1 1 ? ? 0 0 0 0
Prestosuchus      0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rauisuchus        0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Saurosuchus       0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Shuvosaurus       0 0 0 0 1 0 1 1 0 ? 0 0 0 1 0
Sillosuchus       ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Stagonosuchus     ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Teratosaurus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Ticinosuchus      0 0 ? 0 1 0 1 1 1 0 ? 0 0 0 0
Tikisuchus        0 ? ? 0 1 0 1 1 1 ? ? ? ? ? ?
Yarasuchus        ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Arganasuchus      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
UFRGS_PV0629T     ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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181 182 183 184 185 186 187
Qianosuchus 0 ? 0 0 0 0 0
Arizonasaurus     ? ? ? ? ? ? ?
Batrachotomus     ? 0 ? 0 0 0 0
Bromsgroveia      ? ? ? ? ? ? ?
Effigia           1 1 1 0 1 0 1
Fasolasuchus      ? ? ? ? ? ? ?
Lotosaurus        ? ? ? ? ? ? ?
Poposaurus        ? ? ? ? ? ? ?
Postosuchus       0 ? 1 0 0 0 0
Prestosuchus      0 0 1 0 0 0 0
Rauisuchus        ? ? ? ? ? ? ?
Saurosuchus       0 1 0 0 0 0 0
Shuvosaurus       1 1 1 0 1 0 1
Sillosuchus       ? ? ? ? ? ? ?
Stagonosuchus     ? ? ? ? ? ? ?
Teratosaurus      ? ? ? ? ? ? ?
Ticinosuchus      0 1 1 0 ? 0 0
Tikisuchus        ? ? ? ? ? ? ?
Yarasuchus        ? ? ? ? ? ? ?
Arganasuchus      ? ? ? ? ? ? ?
UFRGS_PV0629T     ? ? ? ? ? ? ?
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