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Resumo 

 

A família Baurusuchidae é composta por crocodiliformes de médio porte do 

Cretáceo Superior da América do Sul, que apresentam oreinirrostria e dentição zifodonte, e 

outras características muito peculiares, como por exemplo: ectopterigóide fazendo parte da 

borda das coanas; redução drástica da fórmula dentária pra menos de seis dentes maxilares 

e menos de onze dentes mandibulares; uma depressão semicircular na lateral do quadrado; 

frontal dorsalmente deprimido em relação aos pré-frontais e parietal; contato entre nasal e 

frontal quase ausente; nasais fusionados posteriormente. Nas filogenias presentes na 

literatura, sua posição dentro de Mesoeucrocodylia costuma ser como grupo-irmão de 

Sebecus ou outros sebecídeos, e geralmente é incluída na irradiação notossúquia. A 

descrição de novas espécies de baurussuquídeos nos últimos anos deixou o gênero 

Baurusuchus sem uma definição precisa, uma vez que suas diagnoses originais agora se 

confundem com as da família como um todo. Neste trabalho foi feita a redescrição 

anatômica craniana da família Baurusuchidae, bem como uma análise filogenética através 

de uma matriz de 386 caracteres contendo 81 táxons, entre eles todos os baurussuquídeos 

conhecidos até o momento. Esta análise encontrou Baurusuchidae como um clado 

monofilético, fortemente sustentado por quatorze sinapomorfias, e o clado Bergisuchidae 

como seu grupo-irmão, ambos inseridos dentro de um clado Sebecosuchia mais inclusivo. 

Sebecosuchia, junto com Mahajangasuchidae e Peirosauridae, formaram um clado inédito 

na literatura, que aqui foi chamado de Oreinirostra. O gênero Baurusuchus mostrou-se 

monofilético, e se diferencia dos demais gêneros da família basicamente pela sua estrutura 

coanal, sem pneumatizações dos elementos ou fossas paracoanais acessórias, além de ter 

uma delgada parede posterior no teto do crânio, apresentar a sutura entre pós-orbital e 

esquamosal anteriormente convexa, e as aberturas laterais de Eustáquio menores que a 

abertura medial. 
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Abstract 

 

Baurusuchidae is a family of mid-sized crocodyliforms from the Upper Cretaceous 

of South America that present oreinirostry, ziphodont dentition and several peculiar features 

as, for example: ectopterygoids taking part of the edge of the internal naris; drastic 

reduction of the dentary formula to less than six maxillary teeth and less than eleven 

mandibular teeth; a semicircular depression in the lateral surface of quadrate; dorsally 

depressed frontal in relation to prefrontals and parietal; contact between frontal and nasals 

almost absent or absent; nasals posteriorly fused. In the previously published phylogenetic 

trees for the group, Baurusuchidae is always nested within Mesoeucrocodylia, and 

commonly appears as sister group of Sebecus or other sebecids, also usually included in the 

notosuchian irradiation. The description of new baurusuchid species in the last few years 

has caused the Baurusuchus genus to lack a precise definition, since its original diagnosis 

can be used for the family as a whole. This work presents an anatomical cranial 

redescription of the Baurusuchidae family, as well as a phylogenetic analysis constructed 

based on a dataset of 386 characters and 81 taxa, with all known baurusuchids among them. 

The present analysis found a monophyletic Baurusuchidae clade, strongly supported by 

fourteen synapomorphies, and a Bergisuchidae clade as its sister group, both within a more 

inclusive clade Sebecosuchia. Sebecosuchia, Mahajangasuchidae and Peirosauridae formed 

together a new clade, named as Oreinirostra. The Baurusuchus genus appeared as 

monophyletic, and it differs from the other genera of Baurusuchidae primarily for its 

choanal structure, that lacks a pneumatization of its elements and accessories parachoanal 

fossae. It also has a thin wall in the skull roof posterior to the supratemporal fenestrae, an 

anteriorly convex suture between the postorbital and the squamosal elements, and lateral 

Eustachian openings smaller than the medial ones. 
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I - Introdução 

 

 Os crocodilos, juntos com as aves, são hoje os representantes vivos do “clado 

apical” (“crown-clade” sensu Jefferies, 1986) Archosauria (Benton & Clark, 1988).  Hoje a 

diversidade dos crocodilos é restrita a oito gêneros (McAliley et al., 2006), divididos em 23 

espécies, podendo chegar a 29 graças a novos estudos aplicando dados moleculares e 

morfológicos (Eaton et al., 2009; Hekkala et al., 2011; Densmore III et al., 2011). O mais 

antigo registro de crocodiliforme (sensu Benton & Clark, 1988) data do Triássico Médio, há 

aproximadamente 200 milhões de anos (Gasparini, 1980; Pough et al., 1998). Formas 

fósseis de representantes de famílias atuais, como Alligatoridae e Crocodylidae aparecem 

no registro fóssil a partir do Cretáceo Superior (Pough et al., 1998).  

A fauna atual de crocodiliformes é claramente relictual em comparação com a rica 

diversidade passada do grupo, e o conhecimento acerca desta diversidade de formas não 

parou de crescer nos últimos três séculos. Por esta razão, o entendimento das relações 

filogenéticas e a classificação dos crocodiliformes passaram por constantes reformulações. 

Será apresentada aqui uma breve visão histórica, taxonômica e filogenética do grupo dos 

crocodiliformes, de forma a contextualizar o conhecimento atual em relação ao grupo e à 

família Baurusuchidae. 

 

1.1. As classificações pré-cladísticas 

 

Linné (1758) considerava os crocodilos como um grupo de lagartos, nomeando um 

exemplar sul-americano como Lacerta crocodylus. O gênero Crocodylus (e o termo 

correlato Crocodylia) foi primeiramente utilizado por Laurenti (1768), para renomear o 

gênero proposto por Linné, refinando assim sua classificação. Assim que os fósseis de 

crocodilos começaram a ser descobertos, ficou clara a grande diversidade de formas que 

este grupo atingiu durante sua história, como por exemplo: Phytosaurus Jaeger 1828, 

Metriorhynchus von Meyer 1830, Pelagosaurus Bronn 1841, Pholidosaurus von Meyer 

1841, Belodon von Meyer, 1844, todos da Alemanha; e Goniopholis Owen 1841, 
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Stagonolepis Agassiz 1844, Hylaeochampsa Owen 1874, todos do Reino Unido (Huxley, 

1875; Clark & Norell, 1992; Hungerbühler, 2002; Young & Andrade, 2009; Fortier et al., 

2011; Andrade et al., 2011).  

A primeira classificação dos crocodilos a incluir os fósseis foi feita por Owen 

(1860), que reconheceu três grupos baseando-se apenas em um caráter: a forma dos centros 

vertebrais pré-sacrais – Opistocoelia, Amphicoelia e Procoelia. Mais tarde, demonstrou-se 

que o espécime que Owen usou como base para cunhar “Opistocoelia” era na verdade um 

dinossauro saurísquio (Mook, 1934). 

Posteriormente, Huxley (1875) estudou novos fósseis e refinou a classificação de 

Owen através da inclusão de vários outros caracteres agora tidos como tradicionais, como 

por exemplo a posição das coanas, o formato do coracóide e a abertura das passagens de 

Eustáquio. Huxley dividiu os crocodilos em três grandes grupos: Parasuchia (coanas se 

abrindo na porção anterior do palato; coracóide curto e arredondado; passagem de 

Eustáquio sem uma proteção óssea; vértebras anficélicas); Mesosuchia (coanas se abrindo 

na porção média do palato; coracóide alongado; porção média das aberturas de Eustáquio 

fechadas pelo basisfenóide e o basioccipital; vértebras anficélicas); e Eusuchia (coanas se 

abrindo na porção posterior do palato, formando um palato secundário completo; coracóide 

alongado; passagem de Eustáquio totalmente protegidas por osso; vértebras procélicas). Ao 

contrário de Owen que se opunha à teoria Darwiniana, Huxley justificou sua classificação a 

partir de ideias evolutivas. Porém, esse tipo de subdivisão pretendia refletir uma evolução 

gradativa dos crocodilos, e não necessariamente o grau de parentesco entre os grupos (Pol, 

1999). Por isso, hoje são chamadas “grados”. 

Brown (1933) descreveu Protosuchus richardsoni, o primeiro representante de um 

grupo de arcossauros triássicos aparentemente terrestres, de tamanho pequeno (menos de 

um metro de comprimento). Essa descoberta adicionou mais um grado à classificação de 

Huxley, chamado de Protosuchia. Protosuchus foi encontrado na América do Norte e suas 

características anatômicas indicam hábito terrestre; foi descrito como primitivo à linhagem 

dos crocodilos, por possuir palato secundário incompleto, formado apenas pelos palatinos, 

apesar de ter o coracóide alongado, entre outras características (Colbert & Mook, 1951; 

Carroll, 1988).  
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Desta forma, todas as descobertas paleontológicas acerca de crocodilianos fósseis e 

seus afins seguiram as sugestões nomenclaturais de Huxley, e vale ressaltar também as 

descobertas alocadas ao grado Mesosuchia. Huxley cunhou o termo para abrigar um grupo 

de crocodiliformes totalmente marinhos, hoje chamado Thalattosuchia. Este grupo abriga 

tradicionalmente duas famílias: Teleosauridae, que se assemelhavam muito ao atual gavial 

(Gavialis gangeticus); e Metriorhynchidae, caracterizados pela redução ou perda da 

armadura óssea dérmica, a especialização dos membros para um deslocamento inteiramente 

aquático e a inclinação ventral das últimas vértebras caudais para suportar uma nadadeira 

caudal (Gasparini, 1980; Carroll, 1988; Hua & De Buffrenil, 1996; Wilkinson et al., 2008).  

A condição “mesossúquia” do palato, entretanto, foi encontrada em muitos outros 

crocodilianos fósseis descritos posteriormente à publicação do trabalho de Huxley. 

Woodward (1896) descreveu duas espécies da Patagônia argentina como Mesosuchia: 

Notosuchus terrestris e Cynodontosuchus rothi. O primeiro trata-se de um crocodiliforme 

pequeno, de focinho curto, dentes heterodontes e narinas frontais, padrão encontrado 

também em outras espécies descritas posteriormente para a América do Sul 

(Uruguaysuchus Rusconi, 1933; e Araripesuchus Price, 1959). Baseada neste padrão, 

Gasparini (1971) definiu taxonomicamente o grupo Notosuchia, que posteriormente passou 

a incluir também alguns táxons africanos, como Libycosuchus (Stromer, 1914) e 

Araripesuchus wegeneri (Buffetaut, 1981). O grupo é caracterizado principalmente pelo 

focinho curto, poucos dentes com heterodontia e posição frontal das narinas, indicando que, 

provavelmente, eram mais terrestres que os crocodilos atuais (Gasparini, 1981). Já 

Cynodontosuchus, conhecido por uma diminuta ponta de focinho, chamou a atenção por ter 

um enorme dente maxilar, e um focinho alto e estreito (Woodward, 1896). 

Merece destaque na comunicação de novas formas mesossúquias o pesquisador 

brasileiro Llewellyn I. Price. Price (1945) descreve Baurusuchus pachecoi, um crocodilo de 

focinho alto e estreito e dentes teropodomorfos, com características muito peculiares e que 

serão detalhadas mais adiante, criando a família Baurusuchidae. Price (1950) também 

descreveu Sphagesaurus huenei, baseado em alguns dentes encontrados também em rochas 

cretácicas do estado de São Paulo. Estes dentes, com a base da coroa globosa, uma série de 

sulcos verticais, ápice afunilado e serrilhas oblíquas eram tão peculiares que justificavam a 
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criação da nova espécie. Contudo, a criação da família Sphagesauridae só foi sugerida por 

Kuhn (1968). Price (1955) também descreveu Peirosaurus torminni, baseado em um pré-

maxilar alto e com dentes achatados lateralmente, mas a diagnose da família Peirosauridae 

só foi dada por Gasparini (1982), a partir de materiais adicionais. 

Simpson (1937) descreveu Sebecus icaeorhinus, do Eoceno da Argentina, sendo o 

primeiro Mesosuchia conhecido do Cenozóico. O animal possuía crânio e focinho altos, 

dentes comprimidos com bordas serrilhadas, e outras características que levaram Price 

(1945) a associar Baurusuchus a Sebecus. Colbert (1946), em uma redescrição do táxon, 

uniu Baurusuchidae e Sebecidae em um mesmo grupo denominado Sebecosuchia. Muitos 

gêneros sul americanos foram alocados a Sebecidae, como Ilchunaia parva (Rusconi, 1946) 

e Ayllusuchus fernandezi (Gasparini, 1984), ambos do Eoceno da Argentina, e Langstonia 

huilensis (Langston, 1965) do Mioceno da Colômbia, bem como alguns fósseis do Eoceno 

europeu e africano, como Bergisuchus dietrichbergi da Alemanha (Kuhn, 1968), 

Iberosuchus macrodon de Portugal (Antunes, 1975) e Eremosuchus elkoholicus da Argélia 

(Buffetaut, 1989). Também há exemplos cretácicos da Áustria (Doratodon carcharidens, 

Bunzel, 1871), e do Níger, como Trematochampsa taqueti (Buffetaut 1974). 

Muitos Eusuchia fósseis também foram descobertos depois do trabalho de Huxley 

(1875), e serão abordados mais adiante. 

 

1.2. As classificações filogenéticas e a diversidade dos arcossauromorfos 

 

A classificação taxonômica proposta por Huxley foi mantida até o advento da 

sistemática filogenética, que se esforça em determinar as relações de parentesco entre seres 

vivos através das suas características derivadas compartilhadas. As primeiras análises 

cladísticas dos crocodilos demonstraram o caráter artificial da maioria dos seus 

agrupamentos tradicionais, com exceção dos clados Protosuchia e Eusuchia. Das análises 

filogenéticas mais antigas, que incluíram um número significativo de arcossauros da 

linhagem crocodiliana, pode-se destacar as teses de Clark (1986) e Norell (1986), e os 

artigos de Buscalioni & Sans (1988), Benton & Clark (1988) e Norell & Clark (1990), 

sendo que o primeiro e o último artigos possuem uma amostragem taxonômica muito 
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restrita, incluindo apenas uma família com poucos representantes, e o artigo de Benton & 

Clark (1988) possui uma análise mais abrangente e considerada uma referência dentro do 

estudo de Archosauria. 

A análise filogenética de Benton & Clark (1988) foi a primeira a incluir muitos 

arcossauros basais e um número relevante de táxons da linhagem crocodiliana. No entanto, 

Gauthier (1986) e Gauthier et al. (1988) já haviam realizado anteriormente uma filogenia 

que tentava resolver as relações de parentesco dentre os grandes grupos de arcossauros. 

Outros trabalhos subsequentes com o mesmo objetivo merecem destaque, como Sereno & 

Arcucci (1990), Sereno (1991), Parrish (1993), Juul (1994), Benton (1999), Brusatte et al. 

(2010) e Nesbitt (2011). Dessa forma, antes de abordar o grupo dos crocodiliformes, que é 

o principal objeto de estudo deste trabalho, é necessário entender a diversidade de 

Archosauria como um todo, dando uma pequena noção das características anatômicas 

encontradas por estes autores para justificar seu posicionamento filogenético (Fig. 1). 

 

1.2.1 – Archosauromorpha 

 

O clado Archosauromorpha (von Huene, 1946) é uma irradiação diápsida com 

registro fóssil mais antigo conhecido para o Permiano Médio, mas com registro fóssil mais 

abundante a partir do Triássico Inferior (Gauthier et al., 1988; Benton, 2008). Entre as 

sinapomorfias mais relevantes: maxila excluída da narina externa; vértebras cervicais com 

processo anterior; quinto metatarsal em forma de gancho; ausência do quinto dígito do pé; 

presença do tubérculo do calcâneo; junta côncavo-convexa entre tíbia e astrágalo e entre o 

astrágalo e o calcâneo (Romer, 1956; Benton, 1985; Gauthier et al., 1988; Pough et al., 

2008). Archosauromorpha inclui tradicionalmente quatro clados: Prolacertiformes, 

Rhynchosauria, Archosauriformes e o gênero Trilophosaurus (Benton, 1985; Evans, 1988; 

Jalil, 1997; Dilkes, 1998). O clado de diápsidos semiaquáticos do Jurássico (e que talvez 

tenham sobrevivido até o Mioceno, segundo Evans & Klembara, 2005) chamado 

Choristodera é, em alguns trabalhos, considerado como pertencente à Archosauromorpha 

(Gauthier et al., 1988), Contudo, as análises mais recentes tendem a posicioná-lo como um 
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grupo mais basal a este clado ou como pertencente à irradiação lepidossáuria (Dilkes, 1998; 

Jalil, 1997; Evans & Hecht, 1993; Gao & Fox, 2005; Gottmann-Quesada & Martin, 2009). 

Os prolacertiformes são o ramo mais antigo conhecido dos arcossauromorfos, graças 

ao registro de Protorosaurus, do Permiano, sendo todas as demais formas triássicas 

(Benton, 2008), e destacam-se pelo alongamento das vértebras cervicais.  

O clado Rhynchosauria é formado por animais herbívoros muito abundantes no 

Triássico, de tamanho um pouco maior que um porco grande e que possuíam dentes 

altamente especializados (com múltiplas fileiras de dentes maxilares), com espaços no 

crânio muito desenvolvidos para a inserção da musculatura adutora, além de um típico bico 

pré-maxilar virado para baixo, e contato entre as pré-maxilas e os pré-frontais (Romer, 

1956; Dilkes, 1998).  

Trilophosaurus é um arcossauromorfo que perdeu a fenestra temporal inferior, tinha 

dentes muito alongados transversalmente, e sua dentição e a presença de um bico 

desdentado sugere que também fosse herbívoro (Romer, 1956; Benton, 2008).  

As relações filogenéticas entre os quatro grupos de Archosauromorpha 

(Archosauriformes + Rhynchosauria + Prolacertiformes + Trilophosaurus) mudam bastante 

dependendo da análise feita, mas há uma concordância de que os quatro formam um clado 

robusto, sustentado pelas sinapomorfias já listadas, e que Rhynchosauria é um grupo 

monofilético (Benton, 1985; Gauthier et al., 1988; Jalil, 1997; Dilkes, 1998; Gottmann-

Quesada & Martin, 2009). O grupo mais controverso é seguramente o dos Prolacertiformes, 

pois a maioria dos trabalhos indica um monofiletismo do grupo (Benton, 1985; Evans, 

1988; Jalil, 1997), mas em algumas análises mais recentes, eventualmente o grupo aparece 

como parafilético, com Prolacerta caindo como mais basal (Dilkes, 1998), ou 

Protorosaurus e Megalancosaurus aparecendo como basais aos demais táxons (Gottmann-

Quesada & Martin, 2009), e já foram inclusive considerados como grupo-irmão de 

Pterosauria (Peters, 2000 contra Hone & Benton, 2007). Já Trilophosaurus eventualmente 

aparece como basal dentro de Archosauromorpha (Benton, 1985; Dilkes, 1998), ou como 

grupo-irmão de Prolacertiformes (Jalil, 1997).  
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1.2.2 – Archosauriformes 

 

O clado Archosauriformes (Gauthier, 1986) (ver discussão sobre terminologia no 

próximo tópico) aparece nas análises como usualmente composto pelos clados 

Proterosuchia, Erythrosuchidae, Proterochampsidae, Archosauria e pelo gênero Euparkeria 

(Benton, 1985; Gauthier et al., 1988; Sereno & Arcucci, 1990; Sereno, 1991), e 

eventualmente também pelo clado Doswelliidae, ou pelo menos o gênero Doswellia 

(Benton & Clark, 1988; Ezcurra et al., 2010; Desojo et al., 2011). O mais antigo registro do 

grupo é o gênero de Proterosuchia Archosaurus (Tatarinov, 1960; Benton, 1985), do 

Permiano Tardio russo; os demais táxons conhecidos são Triássicos, e restritos a ele, com 

exceção do clado Archosauria (Benton, 1985, 2008; Ezcurra et al., 2010). Suas 

sinapomorfias principais incluem o surgimento das fenestras ântero-orbital e mandibular 

externa, a ossificação do laterosfenóide e o achatamento lateral e serrilhamento dos dentes, 

além da presença do quarto trocânter no fêmur, uma área para conexão da musculatura 

caudal e pélvica (Mm. caudofemoralis) (Gauthier et al., 1988; Parrish, 1992; Benton, 2008).  

Proterosuchia é um grupo composto por uma série de animais conhecidos de 

formações do Triássico Inferior de boa parte do mundo, como África do Sul, Austrália, 

Antártica, China, Índia e Rússia. Eram carnívoros com compleição geral do corpo de 

aspecto varanídeo, e que possuíam a pré-maxila altamente curvada para baixo, muito mais 

longa que a mandíbula (Benton, 1985), além de não ter um quarto trocânter muito visível, o 

que muitas vezes coloca em dúvida se esta é uma sinapomorfia do clado Archosauriformes 

(Parrish, 1992; Benton, 2008).  

Erythrosuchidae foi um grupo de grandes carnívoros (chegando a até 5 metros de 

comprimento) do Triássico Inferior e Médio, conhecidos da África do Sul, Rússia e China 

(Benton, 1985). Possuíam um quarto trocânter bem desenvolvido, mas ainda com uma fossa 

intertrocantérica (típica dos não arcossauriformes e de proterossúquios), pelve trirradiada, 

com púbis e ísquio alongados, metatarsal 3 mais longo que o 4, além da perda dos dentes 

palatinos (Gauthier et al., 1988; Parrish 1992; Benton 2008).  

Proterochampsidae é um grupo de arcossauriformes sul-americanos semiaquáticos 

do Triássico Médio e Superior, com crânios achatados e largos, que se caracterizam, entre 
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outras coisas, pela perda dos intercentros nas vértebras pós-axiais e do osso pós-frontal e 

abertura da carótida interna passando lateralmente ao processo basipterigóide (Sereno 1991; 

Parrish 1993).  

Euparkeria é um gênero encontrado no Triássico Médio da África do Sul, que 

possivelmente era um bípede facultativo, e possuía entre outras características relevantes, 

uma fossa ao redor da fenestra ântero-orbital, contato simples entre pré-maxila e maxila, 

perda do forâmen parietal, o fêmur sigmóide e articulação do tipo côncavo-convexa entre o 

astrágalo e o calcâneo (Benton & Clark, 1988; Benton, 1985, 2008; Brusatte et al., 2010; 

Desojo et al., 2011).  

O clado Doswelliidae compreende um pequeno grupo de animais do Triássico 

Superior das Américas do Norte e do Sul com uma compleição muito peculiar do esqueleto 

dérmico (osteodermas) (Desojo et al., 2011). 

As relações entre os seis clados de Archosauriformes é muito controversa. 

Proterosuchia muitas vezes se mostra parafilético (Parrish, 1992; Ezcurra et al., 2010)  ou 

monofilético (Benton & Clark, 1988; Gauthier et al., 1988). Independente disso, o gênero 

Proterosuchus em geral aparece como o arcossauriforme mais basal de todos (Sereno 1991; 

Parrish, 1992, 1993; Ezcurra et al., 2010; Desojo et al., 2011; Nesbitt, 2011), e chegou a 

aparecer na análise de Benton (1985) como possível pertencente a Prolacertiformes 

(Archosauromorpha). Erythrosuchidae parece ser monofilético (Parrish, 1992; Ezcurra et 

al., 2010), e seu posicionamento dentro de Archosauriformes costuma ser o de segundo 

grupo mais basal depois de Proterosuchia, basicamente devido à forma do trocânter do 

fêmur, dentre outras características combinadas; já a ausência de dentes palatinos é 

considerada uma convergência com Archosauria (já que Euparkeria e Proterochampsidae 

os possuem) (Benton, 1985; Benton & Clark, 1988; Gauthier et al., 1988; Sereno & 

Arcucci, 1990; Parrish, 1992; Nesbitt, 2011).  

O grupo-irmão de Archosauria pode variar entre Euparkeria (Benton & Clark, 1988; 

Nesbitt, 2011) e Proterochampsidae (Sereno & Arcucci, 1990; Sereno, 1991; Parrish, 1993; 

Brusatte et al., 2010), basicamente por uma série de caracteres de locomoção, como o 

formato das espinhas neurais das vértebras cervicais, características das parapófises e 

diapófises, ou o tamanho do tubérculo do calcâneo (Benton & Clark, 1988; Nesbitt, 2011, 



 

 

 

12

pela hipótese Euparkeria + Archosauria), ou pela ausência de intercentro nas vértebras pós-

axiais, e forma peculiar da abertura carótida interna (Sereno 1991; Parrish, 1993, pela 

hipótese Proterochampsidae + Archosauria). Doswelliidae apenas recentemente passou a 

ser considerado como um clado monofilético (Ezcurra et al., 2010; Desojo et al., 2011), e o 

posicionamento pelo menos do gênero Doswellia orbita entre o grupo-irmão de 

Proterochampsidae (Benton & Clark, 1988) e o grupo-irmão de Archosauria (Desojo et al., 

2011), ainda que junto com o enigmático táxon Vancleavea, do Triássico Tardio da 

América do Norte (Ezcurra et al., 2010). 

 

1.2.3 – Arcossauros: o clado apical 

 

O clado apical Archosauria (i.e., o ancestral comum mais recente entre aves e 

crocodilos e todos os seus descendentes), é o mais numeroso dentro de Archosauriformes, e 

o único a possuir espécies ainda vivas (Gauthier et al., 1988; Sereno & Arcucci, 1990; 

Sereno, 1991; Parrish, 1993; Nesbitt, 2011). Quem nomeou o clado apical arcossauro de 

Archosauria e o grupo mais inclusivo (Proterosuchia + Erythrosuchia + Proterochampsidae 

+ Doswelliidae + Euparkeria + Archosauria) de Archosauriformes foram Gauthier (1986) e 

Gauthier et al. (1988), respectivamente. Benton & Clark (1988), contudo, discordam desta 

terminologia, e usam o termo Archosauria para designar o clado mais inclusivo (todos 

citados na frase anterior), ficando o clado apical sem nome. O nome, escolhido 

posteriormente, foi Avesuchia (Benton, 1999). Contudo, a nomenclatura defendida por 

Benton & Clark (1998) e Benton (1999, 2008) não tem sido muito utilizada, e os demais 

autores usualmente têm preferido a nomenclatura sugerida por Gauthier (Sereno & Arcucci 

1990; Sereno 1991; Parrish, 1993; Brusatte et al., 2010; Ezcurra et al., 2010; Desojo et al., 

2011). Neste trabalho, será utilizada a nomenclatura mais tradicional, de Gauthier (1986). 

O clado Archosauria tem sido sustentado por muitas sinapomorfias, dentre elas 

destacam-se a perda do osso pós-parietal e dos dentes palatinos (este último, paralelo em 

Erythrosuchia) e dos intercentros das vértebras pré-sacrais (Euparkeria ainda apresentava 

alguns), pelo fato de os maxilares se encontrarem na linha mediana do palato, pela fusão 

dos exoccipitais com o opistótico, pelo direcionamento posterior do tubérculo do calcâneo, 
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relativo ao eixo longo de articulação entre crus (tíbia e fíbula) e tarsos, e pela superfície do 

calcâneo para a fíbula e o tarsal distal 4 ser contínua (Benton, 1985; Gauthier et al., 1988; 

Parrish, 1993; Nesbitt; 2011).  

A maioria das análises realizadas concorda que o clado Archosauria apareceu 

provavelmente no Triássico Inferior ou Médio, e que se dividiu em duas grandes irradiações 

monofiléticas: uma com todos os arcossauros mais aparentados a aves do que a crocodilos, 

e outra com todos os arcossauros mais aparentados a crocodilos do que a aves (Benton & 

Clark, 1988; Sereno & Arcucci, 1990; Sereno, 1991; Benton, 1999; Ezcurra et al., 2010; 

Nesbitt, 2011).  

O primeiro clado foi chamado de Ornithodira por Gauthier (1986), e inclui 

Dinosauria (incluso Aves) e Pterosauria, répteis voadores do Mesozóico (Sereno & Arcucci, 

1990; Sereno, 1991). O nome Avemetatarsalia foi criado por Benton (1999) para incluir 

Ornithodira + Scleromochlus, um gênero mal compreendido que já havia sido incluso por 

Sereno (1991) como possível grupo-irmão de Pterosauria. Benton (1999) justifica que sua 

união com Ornithodira se dá por uma série de sinapomorfias baseadas em caracteres 

métricos apendiculares e na ausência total de osteodermas, aspecto típico do clado, apenas 

revertido em algumas ramificações muito derivadas, como Ankylosauria (Romer, 1956). 

Trabalhos subsequentes utilizam o nome Avemetatarsalia independente da posição de 

Scleromochlus dentro do clado (Ezcurra et al., 2010; Nesbitt, 2011). Não há a necessidade 

de descrever a incrível diversidade de Avemetatarsalia, já que este grupo não é o foco deste 

trabalho. 

Já a ramificação arcossaura onde se encontram todas as formas mais relacionadas 

aos crocodilos atuais foi chamada de Pseudosuchia por Gauthier (1986) e de Crocodylotarsi 

por Benton & Clark (1988). A sinapomorfia mais importante do grupo é a compleição dos 

ossos do tarso, onde o astrágalo e o calcâneo se encaixam numa articulação do tipo “bola e 

soquete”, articulação esta que é apenas superficial em Euparkeria (Benton & Clark, 1988; 

Sereno, 1991). Posteriormente, Sereno & Arcucci (1990) realizaram uma nova análise, em 

que o clado Ornithosuchia (explicado abaixo), que no trabalho de Benton & Clark (1988) 

estava na ramificação Ornithodira, passa para o clado Crocodylotarsi, e modificaram então 

o nome deste clado para Crurotarsi. Apesar dos dois termos serem válidos (Parrish, 1993), o 
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clado Crurotarsi tem sido o mais encontrado em filogenias atuais (Sereno, 1991; Benton, 

1999; Brusatte et al., 2010), e inclusive Nesbitt (2011) redefine o grupo independente da 

posição de Ornithosuchia dentro deste, extinguindo o uso do termo Crocodylotarsi, e 

aplicando apenas Crurotarsi. 

 

1.2.4 – Crurotársios 

 

Há uma série de grupos basais não-crocodilomorfos em Crurotarsi, que mudam de 

posicionamento nas mais diversas filogenias (Gauthier, 1986; Benton & Clark, 1988; 

Sereno & Arcucci 1990; Sereno, 1991; Parrish, 1993; Juul, 1994; Benton, 1999; Brusatte et 

al., 2010), e podem ser agrupados em basicamente sete ramos terminais: Phytosauria (ou 

Parasuchia), Ornithosuchia (ou Ornithosuchidae), Aetosauria (ou Stagonolepididae), 

Rauisuchia, Erpetosuchus, Gracilisuchus e Crocodylomorpha. 

Phytosauria é considerado o grupo mais basal de crurotársios em quase todas as 

filogenias (Gauthier, 1986; Benton & Clark, 1988; Sereno, 1991; Juul, 1994; Benton, 1999; 

Brusatte et al., 2010). O clado consiste em um grupo de animais que viveu exclusivamente 

no Triássico Superior, e cuja compleição demonstra um modo de vida aquático, como os 

crocodilos viventes, e há evidências seguras de sua carnivoria (Chaterjee, 1978; Benton & 

Clark, 1988; Hungerbühler, 2002). As primeiras formas descritas foram Phytosaurus 

cylindricodon Jaeger 1828 (apud Hungerbühler 2002) e Belodon plieningeri von Meyer 

1844 (apud Huxley 1875), ambos na Alemanha. Ao contrário dos demais Crurotarsi, os 

fitossauros possuíam as narinas elevadas em uma protuberância próximas aos olhos, a 

despeito de sua compleição longirrostra, que é devido ao enorme alongamento dos pré-

maxilares (Romer, 1946; Benton & Clark, 1988). Huxley (1875) criou o grado Parasuchia 

para abrigar os fitossauros e aetossauros, mas este termo foi utilizado por Gauthier (1986), 

Sereno & Arcucci (1990), Sereno (1991) e Parrish (1993) para nomear o clado exclusivo 

dos fitossauros. Benton & Clark (1988), Benton (1999) e Brusatte et al. (2010), contudo, 

preferem usar o termo Phytosauria (e Phytosauridae).  

Os ornitossúquios são conhecidos do Triássico Superior da Escócia e da América do 

Sul, e variavam de tamanhos pequenos a médios (Benton & Clark, 1988; Sereno, 1991). A 
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confusão gerada com sua alocação filogenética se dá por duas razões: a primeira é devido 

ao seu aspecto externo muito semelhante a espécies basais de Dinosauria, com membros 

posicionados sob o corpo, e com proporções que provavelmente permitiam o bipedalismo 

facultativo (Benton, 2008; Brusatte et al., 2010); a segunda razão é devido ao encaixe dos 

ossos tarsais de ornitossúquios ser reverso, isto é, o calcâneo tem uma projeção que encaixa 

em um soquete do astrágalo, e não o contrário, como acontece com todos os demais 

crurotársios (Benton & Clark, 1988; Sereno, 1991). Além desta última característica citada, 

outras sinapomorfias do grupo são o pré-maxilar bulboso, os ossos lacrimal e pré-frontal 

projetados lateralmente, perda do contato nasal-pré-frontal, uma fenestra pós-palatina, púbis 

muito alongado (70% do tamanho fêmur) e perda de ornamentação nos osteodermas 

(Benton & Clark, 1988; Benton, 1999; Nesbitt, 2011). Sereno (1991) chega a questionar o 

monofiletismo de Ornithosuchia, dizendo que é sustentado muito fragilmente.  

Aetosauria (ou Stagonolepididae) foi um dos mais notáveis grupos de crurotársios 

triássicos. A primeira forma descrita foi Stagonolepis robertsoni, encontrado na Escócia 

(Huxley, 1859 apud Huxley, 1875), e posteriormente, foram descobertos muitos novos 

gêneros espalhados por todo o mundo, como Alemanha, África, Índia e Américas do Norte 

e Sul, somando cerca de 26 espécies (Desojo et al., 2013). O monofiletismo do grupo é 

bastante claro (Brusatte et al., 2010; Desojo et al., 2013), com sinapomorfias muito óbvias 

como: o esqueleto dérmico extremamente desenvolvido, o focinho em forma de “pá”, 

fenestras supratemporais expostas lateralmente, pré-maxila e ponta do dentário sem dentes, 

maxilar voltando a fazer parte da borda das narinas e articulações acessórias nas vértebras 

dorsais (Benton & Clark, 1988; Nesbitt, 2011). Destaca-se o fato de aparentemente ser o 

primeiro grupo de Archosauria herbívoro (Benton e Clark, 1988).  

Os espécimes chamados genericamente de “Rauisuchia” eram incluídos no grande 

grado “Pseudosuchia”, que incluía os “tecodontes basais”, e inclusive alguns eram 

considerados ornitossúquios (Romer, 1946). Porém, todas as espécies que foram alocadas 

ao grupo “Rauisuchia” nas décadas seguintes sem maiores explicações demonstraram 

compor um grupo muito heterogêneo, espalhado pelo mundo inteiro. Os “rauissúquios” 

incluem desde carnívoros quadrúpedes de grande porte (Postosuchus, Prestosuchus, 

Saurosochus), táxons com uma vela dorsal composta pelas espinhas neurais das vértebras 
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(Arizonasaurus, Ctenosauriscus), e táxons de pequeno a médio porte, cursoriais e talvez 

bípedes facultativos, com muitas semelhanças com dinossauros (Effigia, Poposaurus, 

Shuvosaurus) (Brusatte et al., 2010). Poucas análises filogenéticas foram feitas que 

incluíssem um número significativo de táxons alocados a “Rauisuchia”. Gauthier (1986) 

encontra um grupo monofilético chamado Rauisuchia, mas não deixa claro quais táxons 

foram incluídos. Sereno (1991), Juul (1994) e Benton (1999) incluem apenas poucos 

táxons, como Postosuchus e Prestosuchidae, sendo que Benton (1999) ainda inclui 

Ornithosuchidae em “Rauisuchia”. Parrish (1993) inclui mais táxons, e encontra dois 

grupos monofiléticos dentro do que ele chamou de Rauisuchia: um que incluiria as formas 

semelhantes a dinossauros (Poposauridae) e Crocodylomorpha; e o outro que incluiria 

algumas formas quadrúpedes grandes e as formas com vela, mas não Prestosuchidae 

(Prestosuchus, Ticinosuchus, Saurosuchus), que aparece como um terceiro grupo 

monofilético, mas externo a Rauisuchia. Brusatte et al. (2010) faz uma ampla análise com 

muitos táxons e encontra um grupo Rauisuchia monofilético, porém, segundo os autores, 

fracamente suportado, dividido em duas irradiações: Poposauroidea (que inclui as espécies 

com vela e as parecidas com dinossauros) e Rauisuchoidea (que inclui os grandes 

carnívoros). Já Nesbitt (2011) encontra Poposauroidea monofilético, mas as linhagens de 

grandes carnívoros formam um grande grupo parafilético, próximos de Crocodylomorpha. 

Entre as sinapomorfias do grupo pode-se citar a presença de uma crista ilíaca ântero-dorsal, 

acima do acetábulo (Brusatte et al., 2010). 

Alguns táxons isolados de Crurotarsi merecem uma atenção especial por terem 

características peculiares, muitas vezes controversas. É o caso do pequenino Erpetosuchus, 

do Triássico Superior da Escócia, descrito em 1893, que foi alocado simplesmente como 

“pseudossúquio” (Romer, 1956), e que também foi encontrado nos Estados Unidos (Olsen 

et al., 2000). Nesbitt & Butler (2013) redescreveram o táxon Parringtonia gracilis, do 

Triássico Médio da Tanzânia, e concluíram que se trata de um erpetossúquio, dando três 

sinapomorfias ao clado: presença de dentes apenas na parte anterior da maxila, parte 

posterior da maxila mais larga do que alta e ausência de serrilha nos dentes.   

Gracilisuchus stipanicicorum é um táxon argentino da região de Ichigualasto, 

Triássico Médio, de tamanho pequeno, fenestra e fossa ântero-orbital muito grande, facetas 
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pós-zigapofisárias do atlas horizontais, sínfise isquidiálica mais proximal, entre outras 

características (Lecuona & Desojo, 2011). Gracilisuchus foi considerado inicialmente um 

Ornithosuchia (Romer, 1972), mas certas características o posicionam como um crurotársio 

separado, como o tornozelo “normal”, ou seja, o astrágalo encaixando no calcâneo (Benton 

& Clark, 1988). 

O posicionamento destes sete táxons terminais, quando monofiléticos, varia muito 

nas mais diversas análises já realizadas. Fitossauros aparecem como o grupo mais basal de 

Crurotarsi na maioria das filogenias (Gauthier, 1986; Benton & Clark, 1988; Sereno, 1991; 

Benton, 1999; Brusatte et al., 2010), ou formando uma politomia na base com 

Ornithosuchia (Sereno & Arcucci, 1990) ou com Prestosuchidae + Aetosauria (Juul, 1994). 

Nesbitt (2011) vai mais longe e em sua análise, Phytosauria aparece como anterior à 

dicotomia Crurotarsi + Avemetatarsalia, excluído portanto do clado Archosauria. Apenas 

Parrish (1993) encontra Ornithosuchia como o clado mais basal de crurotársio, e com 

exceção de Gauthier (1986) e Benton & Clark (1988) (que os alocaram dentro de 

Ornithodira, como já foi citado), todas as demais filogenias concordam que Ornithosuchia é 

ou o clado mais basal depois de Phytosauria (Sereno, 1991) ou aparece em alguma 

dicotomia menos inclusiva de Crurotarsi (Juul, 1994; Benton, 1999; Brusatte et al., 2010). 

Krebs (1974) criou o termo Suchia para unir o que ele chamou de pseudossúquios + 

crocodilos, e as análises posteriores classicamente chamam de Suchia o grupo formado por 

rauissúquios (incluindo popossáurios), aetossauros, Gracilisuchus e crocodilomorfos 

(Benton & Clark, 1988; Sereno, 1991; Parrish, 1993; Brusatte et al., 2010; Nesbitt, 2011). 

As sinapomorfias que sustentam este grupo, bem como as relações internas entre os táxons 

variam muito dependendo da análise observada.  

Gracilisuchus é um dos táxons que mais varia de posição nas filogenias, desde uma 

posição mais basal de Suchia, isoladamente (Benton & Clark, 1988), ou formando 

politomias com outros clados, como Aetosauria (Nesbitt, 2011; Nesbit & Butler, 2013), ou 

mesmo fora de Suchia, na base de Crurotarsi (Desojo et al., 2011) até posições mais 

derivadas, como grupo-irmão de Crocodylomorpha + Poposauria (Parrish, 1993), ou de 

Erpetosuchus + Crocodylomorpha (Brusatte et al., 2010). Gracilisuchus é muitas vezes 

utilizado como grupo externo nas mais recentes filogenias de Crocodylomorpha (por 
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exemplo: Wu et al., 1997; Pol, 1999; Gasparini et al., 2005; Zaher et al., 2006; O’Connor 

et al., 2010; Turner & Sertich, 2010; Pol & Powell, 2011).  

Como citado anteriormente, Erpetosuchus aparece como grupo-irmão de 

Crocodylomorpha em Brusatte et al. (2010) e também em Olsen et al. (2000), apesar de 

Nesbitt & Butler (2013) terem achado posicionamentos mais basais para este gênero. 

Postosuchus, um rauissúquio de grande porte, também já apareceu como grupo-irmão de 

Crocodylomorpha (Benton & Clark, 1988; Nesbitt, 2011), ou muito próximo, mais basal 

apenas que a Erpetosuchus (Olsen et al., 2000), tornando Rauisuchia parafilético. Na 

filogenia proposta por Nesbitt (2011) porém, Postosuchus forma um clado junto com 

Rauisuchus e Polonosuchus, chamado pelo autor de Rauisuchidae.   

 

 

 

1.2.5 – Crocodilomorfos 

 

O termo Crocodylomorpha foi criado por Walker (1968), e pode ser definido como 

o clado mais inclusivo que tenha Crocodylus niloticus, mas que exclua Rauisuchus, 

Poposaurus, Gracilisuchus, Prestosuchus e Aetosaurus (ou seja, o gênero que nomeia cada 

um dos clados de Suchia) (Nesbitt, 2011). Inclui basicamente um grupo comumente 

chamado de “esfenossúquios” (do Triássico Superior ao Jurássico Médio) e 

Crocodyliformes (Benton & Clark, 1988). As sinapomorfias variam dependendo da análise, 

mas algumas podem ser listadas com certeza: diástema dentário no contato entre pré-maxila 

e maxila, jugal excluído da fenestra e fossa ântero-orbital, perda do pós-frontal 

(convergente com Proterochampsa), perda do processo descendente anterior do esquamosal 

(esquamosal se sobrepõe ao quadrado lateralmente), contato quadrado-proótico, forâmen 

quadrado-quadradojugal ausente, redução da abertura pós-temporal, processo pós-glenóide 

do coracóide expandido posteriormente, perda das clavículas e carpais proximais alongados 

(radiale e ulnare) (Gauthier, 1986; Benton & Clark, 1988; Sereno & Wild, 1992; Parrish, 

1993; Nesbitt, 2011). 
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O nome “esfenossúquia” engloba uma gama de gêneros do Triássico Superior ao 

Jurássico Médio, com compleição leve, pequeno porte, terrestres cursoriais carnívoros, e 

alguns possivelmente bípedes (Saltoposuchus) (Benton, 2008). Este agrupamento aparece 

em muitas análises como parafilético (Benton & Clark, 1988; Parrish, 1991; Clark & Sues, 

2002), e outras vezes como monofilético (Sereno & Wild, 1992; Wu & Chaterjee, 1993; 

Sues et al., 2003). Em outros casos, o monofiletismo só não é total pela exclusão de 

Pedeticosuchus, e foi considerado fragilmente sustentado (Clark et al., 2000). Algumas 

sinapomorfias foram atribuídas ao grupo, quando monofilético, entre elas: processo 

posterior do pré-frontal passando abaixo do frontal (região dorsal das órbitas); 

quadradojugal não contata o pós-orbital; extremidades proximais dos metacarpais não se 

sobrepõem; margem esquamosal da fossa supratemporal contornada por uma borda 

saliente; esquamosal arqueado em vista dorsal e processo paroccipital se articulando de 

forma sobreposta ao esquamosal (Sereno & Wild, 1992; Wu & Chaterjee, 1993; Clark et 

al., 2000). 

Os esfenossúquios, especialmente os de preservação mais completa, como 

Dibothrosuchus (Wu & Chaterjee, 1993), por serem grupo-irmão de Crocodyliformes, 

também são utilizados frequentemente como grupo externo nas análises filogenéticas 

envolvendo as relações internas deste clado (Wu et al., 1997; Pol, 1999; Zaher et al., 2006; 

O’Connor et al., 2010; Turner & Sertich, 2010). Estes artigos também utilizam 

Terrestrisuchus como grupo-irmão (Crush, 1984), mas muito provavelmente este táxon 

trata-se de uma forma juvenil de Saltoposuchus (Benton & Clark, 1988; Allen, 2003). 

 

1.3. Crocodyliformes: diversidade e relevância 

 

O segundo grupo de Crocodylomorpha é o mais relevante para este trabalho, 

compondo o que será chamado de “in group”, ou grupo interno. Desta forma, é necessário 

um pouco mais de detalhe no entendimento da diversidade deste clado. Benton & Clark 

(1988) e Clark (1994) propõem o termo Crocodyliformes (criado por Hay [1930], 

originalmente para um grupo muito menos inclusivo) para definir o grupo que abrange o 

mais recente ancestral comum entre Protosuchus richardsoni e os crocodilos viventes e 



 

 

 

20

todos os seus descendentes, ou seja, a união dos grados de Huxley (1875) (exceto 

Parasuchia, que já foi abordado): Protosuchia, Mesosuchia e Eusuchia. 

Depois da descrição de Protosuchus richardsoni Brown 1933, dos Estados Unidos, 

foram encontrados outros fósseis alocados a Protosuchia também na América do Sul, na 

Ásia oriental e no sul da África, desde formas do Triássico Superior até Cretáceo Superior 

(Wu et al., 1997; Pol & Norell, 2004a, b; Riff, 2003). Protosuchia apareceu como 

parafilético nas primeiras filogenias (Benton e Clark, 1988; Clark, 1994). Em algumas 

filogenias posteriores, Protosuchia forma um grupo natural, como visto em Wu et al. 

(1997), Wu & Suez (1996), Wu et al. (2001a) e Sereno et al. (2003). Os trabalhos acima 

citados salientam algumas características para justificar o monofiletismo do grupo, a saber: 

focinho mais largo que alto, e mais curto que o teto do crânio; basisfenóide muito mais 

longo e largo que o basioccipital; processo retro-articular muito reduzido ou ausente; 

quadrado contatando amplamente o basisfenóide; porção distal do corpo do quadrado 

indistinta; ramo quadrado do pterigóide largo em vista ventral. Entretanto, a maioria das 

filogenias mais recentes (Pol et al., 2004; O’Connor et al., 2010; Turner & Sertich, 2010; 

Pol et al., 2012) encontram um clado Protosuchia bem sustentado, mas que não inclui todas 

as espécies usualmente chamadas de “protossúquias”. Os integrantes deste clado variam, 

podendo ser apenas Protosuchus e Hemiprotosuchus (Pol et al., 2012), ou incluir até mais 

três táxons (Orthosuchus, Kayentasuchus e Edentosuchus) (Pol et al., 2004; O’Connor et 

al., 2010; Turner & Sertich, 2010). Porém, os táxons asiáticos (com exceção de 

Edentosuchus) formam dois pequenos clados menos basais: Gobiosuchus e Zaraasuchus, 

ambos do deserto de Gobi, Mongólia (chamados de Gobiosuchidae em Pol & Norell, 

2004b); e um clado englobando Zosuchus, Sichuanosuchus e Shantungosuchus (O’Connor 

et al., 2010; Turner & Sertich, 2010; Pol et al., 2012). Na análise realizada por Fiorelli & 

Calvo (2007), Protosuchia (segundo Pol et al., 2004) aparece junto com Gobiosuchidae 

(sensu Pol & Norell, 2004b), formando um único clado, enquanto o material descrito por 

eles (Neuquensuchus) forma outro clado menos basal junto com os demais táxons asiáticos 

e Fruitachampsa Clark 2011, dos Estados Unidos.  

  Podemos dizer então que Crocodyliformes engloba “protossúquios” e o clado 

Mesoeucrocodylia. 
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1.3.1 – Mesoeucrocodilos 

 

Mesoeucrocodylia foi um termo criado por Whetstone & Whybrow (1983) para 

agrupar o clado formado pelas espécies classicamente alocadas aos grados Mesosuchia e 

Eusuchia de Huxley (1875). Desta forma, quando Benton & Clark (1988) encontraram um 

clado Eusuchia fortemente posicionado dentro de Mesosuchia, lançaram mão do termo 

Mesoeucrocodylia. Pode-se dizer que Mesoeucrocodylia foi corroborado por virtualmente 

todas as análises filogenéticas publicadas depois de Benton & Clark (1988), como Wu et al. 

(1994), Wu & Sues (1996), Wu et al. (1997), Ortega et al. (2000), Wu et al. (2001a, b), 

Sereno et al. (2003), Pol (2003), Gasparini et al. (2005), Zaher et al. (2006), Larsson & 

Sues (2007), Pol et al. (2009), Sereno & Larsson (2009), O’Connor et al. (2010), Turner & 

Sertich (2010), Andrade et al. (2011), Riff & Kellner (2011), Pol & Powell (2011), Clark 

(2011), Nascimento & Zaher (2011), Pol et al. (2012). 

As sinapomorfias que sustentam Mesoeucrocodylia são muitas, e variam 

dependendo da análise e dos táxons que são inclusos (Larsson & Sues, 2007; Andrade et 

al., 2011). Porém, algumas sinapomorfias mais concordantes podem ser listadas: palato 

secundário formado pelos maxilares e palatinos; frontais fusionados; pterigóides fundidos 

posteriormente à coana; canal para os nervos cranianos IX-XI situados dentro do mesmo 

forâmen no otoccipital; passagem crânio-quadrado fechada pelo quadrado, otoccipital e 

esquamosal; basisfenóide muito mais curto que o basioccipital; perda do pré-articular; e 

pequeno processo anterior do ílio (Benton & Clark, 1988; Clark, 1994).  

Pela filogenia de Benton & Clark (1988), o clado Mesoeucrocodylia inclui os 

Thalattosuchia e Metasuchia. Thalattosuchia, como já citado previamente, abrange as 

formas adaptadas à vida marinha, encontradas em rochas que vão desde o Jurássico Inferior 

até o Cretáceo Inferior do mundo todo (Gasparini et al., 2005; Young & Andrade, 2009). 

Entre as mais relevantes características de Thalattosuchia, pode-se citar a enorme fenestra 

supratemporal, maxilas que se encontram medialmente, separando os nasais dos pré-

maxilares e ramo anterior do esquamosal muito reduzido (Pol & Gasparini, 2009). Inclui 

duas famílias, como já citado anteriormente, sendo quase todos longirrostros, com uma 



 

 

 

22

notável exceção, Dakosaurus maximus, com crânio curto e alto como um sebecídeo 

(Gasparini et al., 2005; Pol & Gasparini, 2009). Por apresentar a perda de alguns caracteres 

importantes encontrados em Crocodyliformes, como ossos palpebrais, fenestras no 

quadrado e contato entre quadrado e laterosfenóide, Thalattosuchia foi considerado o grupo 

mais basal dentro de Mesoeucrocodylia, não apenas por Benton & Clark (1988), como 

também por Wu et al. (1994a), Gomani (1997), Buckley & Brochu (1999), Buckley et al. 

(2000), Sereno et al. (2003), Turner (2006), Turner & Calvo (2005), Larsson & Sues 

(2007), Andrade & Bertini (2008), Sereno & Larsson (2009), Young & Andrade (2009) e 

Montefeltro et al. (2013). Nestas filogenias, os demais mesoeucrocodilos (Notosuchia, 

Sebecosuchia e Neosuchia – este último incluindo os táxons atuais) formariam o clado 

Metasuchia (Benton & Clark, 1988). Contudo, em muitas análises Thalattosuchia não 

aparece como grupo-irmão dos demais Mesoeucrocodylia, mas passa a ser incluído neste 

último, como parte de um grupo menos inclusivo (Neosuchia), como mostram Clark 

(1994), Wu et al. (1997), Ortega et al. (2000), Wu et al. (2001a), Pol (2003), Gasparini et 

al. (2005) e Zaher et al. (2006), Fiorelli & Calvo (2007), Turner & Buckley (2008), Pol & 

Gasparini (2009), O’Connor et al. (2010), Turner & Sertich (2010) e Andrade et al. (2011) 

e Pol & Powell (2011). Quando esta topologia aparece, o nome Metasuchia é desnecessário, 

sendo abandonado nestas filogenias. 

Como é possível observar, aparentemente os artigos estão bem divididos sobre qual 

é, afinal, a posição de Thalattosuchia, dependendo de qual é a matriz filogenética usada 

como base. No entanto, vale salientar que se por um lado alguns autores apontaram que 

Thalattosuchia é basal dentro de Mesoeucrocodylia (Wu et al., 1994; Buckley et al., 2000; 

Turner, 2006; Andrade & Bertini, 2008), por outro lado, os mesmos autores, em trabalhos 

subsequentes, encontram os talatossúquios dentro de Neosuchia (Wu et al., 1997; Turner & 

Buckley, 2008; Turner & Sertich, 2010, Andrade et al., 2011). Sobre este debate, Pol & 

Gasparini (2009) acreditam que sua alocação basal em Mesoeucrocodylia se deva à não 

inclusão de táxons importantes nas análises, e de um pressuposto de homoplasia a priori, 

como por exemplo, a longirrostria. 

Um gênero muito peculiar que merece destaque é Hsisosuchus, que compreende até 

o momento três espécies de médio a grande porte do Jurássico Superior chinês (Young & 
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Chow, 1953; Gao, 2001; Peng & Shu, 2005). Estas espécies têm como características 

principais o nasal deprimido na parte posterior, uma depressão acentuada na superfície 

lateral do contato maxila-jugal, parietais muito curtos, exoccipitais convexos acima do 

forâmen magno, e uma série de características muito incomuns no palato (Peng & Shu, 

2005; Andrade et al., 2011). Em quase todas as análises já publicadas, o gênero 

Hsisosuchus aparece como basal em relação aos táxons de Mesoeucrocodylia (Wu et al., 

2001b; Zaher et al., 2006; Pol et al., 2009; O’Connor et al., 2010), salvo quando esta 

posição é ocupada por talatossúquios (como já abordado). Porém, a definição de 

Mesoeucrocodylia pode, dependendo da topologia da árvore, incluir ou excluir Hsisosuchus 

do clado. Como já citado, membros de Thalattosuchia foram os táxons-tipo que Huxley 

(1875) usou para cunhar o termo Mesosuchia. E a definição de Mesoeucrocodylia de 

Whetestone & Whybrow (1983) é Mesosuchia + Eusuchia. Isto significa que quando 

talatossúquios são basais aos demais mesoeucrocodilos, Hsisosuchus é sem dúvida alguma, 

um membro deste clado. Quando Thalattosuchia aparece dentro de Neosuchia, Hsisosuchus 

pode ou não ser incluso em Mesoeucrocodylia, já que a definição do clado ainda está ligada 

à diagnose gradista de Huxley de “palato mesossúquio”, característica presente no gênero 

Hsisosuchus. Sendo assim, alguns artigos colocam Hsisosuchus como grupo externo a 

Mesoeucrocodylia (Pol & Norell, 2004a, b; Larsson & Sues, 2007; Novas et al., 2009; 

Turner & Sertich, 2010), enquanto outros incluem Hsisosuchus dentro de 

Mesoeucrocodylia (Buckley & Brochu, 1999; Turner & Buckley, 2008; Sereno & Larsson, 

2009; Pol & Powell, 2011). 

Apesar de muitas análises mostrarem uma sequência de clados irmãos dentro de 

Mesoeucrocodylia (Buckley & Brochu, 1999; Young & Andrade, 2009), a maioria das 

análises mais recentes tem encontrado dois clados bem distintos de Mesoeucrocodylia: 

Notosuchia e Neosuchia (Pol & Norell 2004a, b; Gasparini et al., 2005; Zaher et al., 2006; 

Sereno & Larsson, 2009; O’Connor et al., 2010; Turner & Sertich, 2010; Pol et al., 2012; 

Montefeltro et al., 2013), com algumas eventuais politomias com Peirosauridae (Sereno et 

al., 2003; Fiorelli & Calvo, 2007; Turner & Buckley, 2008) ou Araripesuchus (Pol, 2003; 

Larsson & Sues, 2007). Ambos serão tratados a seguir.  
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1.3.2 – Neosuchia 

 

O clado Neosuchia (Benton & Clark, 1988) forma a grande irradiação 

mesoeucrocodílea do Jurássico, que apesar do nome é mais antiga que a irradiação 

Notosuchia (do Cretáceo, que será tratada adiante). Ele compreende os crocodilos atuais e 

uma série de grupos com aspecto muito semelhante a estes, muitos dos quais classicamente 

considerados “mesossúquios”. A maioria possui compleição anatômica voltada para hábitos 

semiaquáticos, focinhos longos e tubulares (longirrostros) ou achatados, geralmente 

associados a hábitos piscívoros (Brochu et al., 2002). Pode-se agrupar os neossúquios em 

alguns clados, que nem sempre aparecem como monofiléticos: os dirossauros, os 

folidossauros, os goniofolidídeos, os atopossauros, os paraligatoróideos, os 

estomatossuquídeos, os eussúquios e os gêneros Bernissartia e Susisuchus.  

O termo Dyrosauridae foi criado por De Stefano 1903 (apud Jouve, 2005), e 

atualmente compreende uma série de fósseis principalmente africanos, mas também sul e 

norte-americanos e asiáticos, de períodos que vão do Cretáceo Superior ao Eoceno (Hill et 

al., 2008). Composta em sua maioria por formas longirrostras de médio porte, inclui 

também algumas formas de focinho mais curto, como Cerrejonisuchus improcerus 

(Hastings et al., 2010). A grande participação do pós-orbital na margem dorsal da fenestra 

infratemporal, a exclusão da barra pós-orbital da órbita (substituída por uma projeção da 

parte dorsal do pós-orbital) e a fenestra supratemporal alongada, são algumas das 

sinapomorfias da família (Brochu et al., 2002), que aparece quase sempre como 

monofilética (Jouve, 2005; Jouve et al., 2008; Hill et al., 2008; Young & Andrade, 2009; 

Hastings et al., 2010).  

O clado Pholidosauridae compreende neossúquios igualmente longirrostros, 

conhecidos do Jurássico Médio ao Cretáceo Superior, das Américas do Norte e do Sul, 

África e Europa (Fortier et al., 2011). Entre algumas sinapomorfias, podem ser citadas a 

pouca ou nenhuma participação do frontal nas margens das órbitas e o fato da pré-maxila 

ter a borda denteada mais ventral que a maxila (Wu et al. 2001a, Sereno et al., 2001, Fortier 

et al., 2011). Seus representantes variavam de médio porte a grande, chegando ao 

gigantismo, como Sarcosuchus imperator, que poderia alcançar 15 metros de comprimento 
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(Sereno et al., 2001). Poucas análises filogenéticas incluíram um número relevante de 

folidossauros para testar seu monofiletismo, e a maioria apontou para um agrupamento 

parafilético, mostrando que seus táxons formariam as ramificações mais basais a 

Dyrosauridae (Jouve et al., 2008; Hill et al., 2008; Turner & Buckley, 2008; Hastings et al., 

2010; Andrade et al., 2011), apesar de Larsson & Sues (2007) e mais recentemente Fortier 

et al. (2011), na análise abrangendo mais táxons até então, terem encontrado um grupo 

monofilético. Sua proximidade com Dyrosauridae, contudo, parece indiscutível, e ambos 

sempre formam um grupo monofilético, tanto que Andrade et al. (2011) sugerem o uso do 

termo Tethysuchia, criado por Buffetaut (1982), para nomear o clado de Dyrosauridae + 

Pholidosauridae. 

Já Goniopholididae conta com animais de crânio achatado dorsoventralmente, com 

uma constrição característica entre o pré-maxilar e o maxilar (Mook, 1942). Estão 

distribuídos entre o Jurássico Inferior e o Cretáceo Superior (Tykosky et al., 2002) da 

América do Norte, Europa, China e Tailândia (Andrade et al., 2011). Entre algumas 

características diagnósticas da família está o fato dos nasais não fazerem parte da abertura 

narial (que possui forma de coração), um forâmen incisivo em forma de diamante, narinas 

internas septadas e em forma de “V”, não fechadas pelos pterigóides, e uma depressão 

típica na lateral da maxila (Tykosky et al., 2002; Andrade et al., 2011). Estes dois artigos e 

também Pol et al. (2009), Young & Andrade (2009) e Turner & Sertich (2010) demonstram 

o monofiletismo do grupo.  

Descobertos principalmente em rochas europeias do Jurássico Superior e Cretáceo 

Inferior, mas também norte-americanas, asiáticas e africanas, os Atoposauridae são 

crocodilos de tamanho pequeno, focinho curto, membros muito delgados, narinas externas 

septadas, fenestra supratemporal muito reduzida, e com redução ou ausência de armadura 

dérmica (Buscalioni & Sans, 1988). Ainda podem ser citadas a perda da fenestra 

mandibular externa e presença de dentes muito diminutos (Buscalioni & Sans, 1990). A 

única análise filogenética realizada para o grupo com um número relevante de táxons é a de 

Buscalioni & Sans (1988). As demais filogenias colocam apenas Theriosuchus e 

Alligatorium, e ambos aparecem sempre formando um grupo monofilético (Buckley & 

Brochu, 1999; Wu et al., 2001a; Turner & Sertich, 2010; Pol et al., 2012, entre outros), 
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muitas vezes na base de Neosuchia (Gasparini et al., 2005; Young & Andrade, 2009; 

Andrade et al., 2011). 

Paralligatoridae (termo criado por Konzhukova, 1954) forma um grupo de apenas 

três táxons conhecidos do Cretáceo Superior da Ásia (China e Mongólia – Wu et al., 2001c; 

Pol et al., 2009) e muito recentemente, do Jurássico do Brasil (Montefeltro et al., 2013): 

Rugosuchus, Shamosuchus e Batrachomimus. As sinapomorfias do grupo incluem uma 

saída unificada para os nervos cranianos IX, X e XI; a região posterior da barra palatina 

alargada; a presença de uma crista longitudinal na superfície lateral do angular; e uma 

depressão hemiesférica com bordas salientes no contato lacrimal/pré-frontal para o encaixe 

do palpebral anterior (Pol et al., 2009; Montefeltro et al., 2013). Estes dois últimos artigos 

citados são os únicos com mais de um táxon de paraligatoróideos na matriz, e ambos 

encontram um grupo monofilético, grupo-irmão de Eusuchia, ou muito próximo. 

Bernissartia fagesii, um pequeno crocodiliforme do Cretáceo Inferior europeu, foi 

descrito por Dollo (1883), e foi eventualmente considerado um mesossúquio (Romer, 1956; 

Buffetaut, 1975) devido à posição de suas coanas, não totalmente margeadas pelos 

pterigóides, e suas vértebras torácicas anficélicas (Norell & Clark, 1990). Podem-se 

destacar também autapomorfias do táxon, como os osteodermas dorsais com duas cristas 

longitudinais e a presença de uma depressão na superfície dorsal do quadrado (Norell & 

Clark, 1990). Susisuchus anatoceps é também um diminuto crocodiliforme do Cretáceo 

Inferior do Brasil, que foi descrito como mesossúquio também por causa das vértebras 

torácicas anficélicas, ainda que no trabalho descritivo, seja reconhecida a sua similaridade 

com Eusuchia, e o palato seja desconhecido (Salisbury et al., 2006). Trabalhos 

subsequentes incluem Susisuchus em Eusuchia, descrevendo novos materiais (Figueiredo et 

al., 2011) e uma nova espécie (Fortier & Schultz, 2009). Entre as sinapomorfias de 

Susisuchus, destacam-se a maxila separando os nasais dos lacrimais, ulna com 

extremidades expandidas igualmente, falanges ungueais presentes apenas nos dois 

primeiros dígitos da mão e a lâmina escapular com margem anterior reta e posterior 

côncava (Salisbury et al., 2006; Figueiredo et al., 2011). 

Salvo os trabalhos em que Paralligatoridae é o grupo-irmão de Eusuchia (Turner & 

Buckley, 2008; Pol et al., 2009; Pol et al., 2012; Montefeltro et al., 2013), os gêneros que 
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usualmente não formam clados nas filogenias de Neosuchia revezam-se como grupo-irmão 

de Eusuchia, sendo o posto ocupado na maioria das vezes por Bernissartia fagesii (Wu et 

al., 2001a; Sereno et al., 2003, Pol & Norell, 2004a, b; Pol et al., 2004; Novas et al., 2009; 

Sereno & Larsson, 2009; Hastings et al., 2010; Andrade et al., 2011), mas também por 

Susisuchus anatoceps (Salisbury et al., 2006; Fortier & Schultz, 2009). Bernissartia 

também é o táxon mais utilizado como grupo externo em matrizes que envolvem apenas 

Eusuchia (Brochu, 1997, 1999, 2011; Buscalioni et al., 2001; Delfino et al., 2005). 

Stromer (1925) descreveu Stomatosuchus, um bizarro crocodiliforme africano com 

mandíbula extremamente longa e delgada, com forma de U, dentes muito pequenos (talvez 

até ausentes) por toda a arcada, e um crânio delicado e achatado. O holótipo de 

Stomatosuchus foi destruído durante a II Guerra Mundial, mas Sereno & Larsson (2009) 

reportam o achado de outro membro deste grupo, Laganosuchus, criando o termo 

Stomatosuchidae. Chegaram a ser atribuídos à família de eussúquios Nettosuchidae 

(Langston, 1965), mas Sereno & Larsson (2009) rejeitam esta hipótese, e Laganosuchus 

aparece como grupo-irmão de Bernissartia + Eusuchia.  

Thalattosuchia, como já tratado anteriormente, pode ou não estar dentro de 

Neosuchia, podendo, em caso afirmativo, estar alocado como grupo-irmão de 

Pholidosauridae (Clark, 1994; Pol et al., 2012), como grupo-irmão de um clado formado 

por Pholidosauridae + Dyrosauridae (Gasparini et al., 2005; Turner & Buckley, 2008; 

Turner & Sertich, 2010; Pol & Powell, 2011), formando uma tricotomia com eles (Wu et 

al., 2001a; Wu et al., 1997, Zaher et al., 2006; Fiorelli & Calvo, 2007), ou mesmo como 

clado mais basal a todos os integrantes de Neosuchia (Ortega et al., 2000). 

Eusuchia, o único grupo com representantes viventes até o presente, conta também 

com um amplo registro fóssil (Brochu 1997, 1999), e possui como características mais 

óbvias a coana interna totalmente fechada pelos pterigóides (posicionadas bem 

posteriormente às fenestras suborbitais), todas as vértebras cervicais e torácicas procélicas 

(como já observado por Huxley, 1875) e a redução da fossa ântero-medial da fenestra 

supratemporal (Salisbury et al., 2006; Pol et al., 2009). Benton & Clark (1988) foram os 

primeiros a sugerir que o termo Crocodylia, que desde Owen (1860) abrangia todos os 

arcossauros da linhagem mais próxima dos crocodilos, fosse restrito apenas aos 
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representantes viventes e suas linhagens fósseis. Sendo assim, Crocodylia (e o termo 

vernacular crocodiliano) hoje se limita a incluir o ancestral comum mais recente de todas as 

espécies viventes e todos os seus descendentes (Brochu, 2003). Todas as análises 

filogenéticas de Crocodyliformes disponíveis na literatura sustentam o monofiletismo de 

Eusuchia e do clado Crocodylia dentro de Eusuchia (Benton & Clark, 1988; Norell & 

Clark, 1990; Clark, 1994; Brochu 1997, 1999, 2011; Buscalioni et al., 2001, 2011; Sereno 

et al., 2003; Pol, 2003; Gasparini et al., 2005; Zaher et al., 2006; Salisbury et al., 2006; Ősi 

et al., 2007; Pol et al., 2009; entre outros). 

 O fóssil mais antigo de Eusuchia conhecido é Hylaeochampsa vectiana, do 

Cretáceo Inferior inglês, descrito por Owen (1874), conhecido apenas por um exemplar. 

Sua característica mais marcante é um último alvéolo maxilar gigantesco, margeado 

largamente pelo ectopterigóide, indicando a presença de um dente hipertrofiado, 

provavelmente achatado e relacionado à mastigação (Clark & Norell, 1992). Essa 

característica só foi observada novamente com a descrição de Iharkutosuchus makadii, do 

Cretáceo Superior da Hungria (Ősi et al., 2007). O gênero Allodaposuchus, do Cretáceo 

Superior da Romênia e Espanha, também é apontado como um eussúquio não-crocodiliano 

(Buscalioni et al., 2001; Delfino et al., 2008). 

Dentro de Crocodylia, são reconhecidos geralmente quatro clados: as três 

superfamílias com representantes atuais (Gavialoidea, Alligatoroidea e Crocodyloidea) e o 

gênero norte-americano Borealosuchus, com registros do Cretáceo Superior ao Eoceno 

(Brochu, 1997), ainda que eventualmente Borealosuchus apareça como externo a 

Crocodylia (Pol et al., 2009). Gavialoidea, formado apenas de espécies longirrostras e hoje 

restrito a um único gênero vivo, Gavialis, geralmente aparece como grupo-irmão dos 

demais clados (Brochu, 1999; Buscalioni et al., 2001; Delfino et al., 2005; Brochu, 2011), 

ou formando um clado junto com Borealosuchus (Salisbury et al., 2006; Delfino et al., 

2008; Buscalioni et al., 2011). Os artigos citados concordam que Alligatoroidea e 

Crocodyloidea são grupos irmãos (Brochu, 1999; Buscalioni et al., 2001; Salisbury et al., 

2006, Andrade et al., 2011), formando um clado chamado de Brevirostres (Zittel, 1890; 

Brochu, 2003). Além das formas viventes, essas superfamílias também abrigam algumas 

formas fósseis peculiares, como os aligatoróideos Nettosuchidae, do Mioceno ao Plioceno 
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da América do Sul, com focinhos incrivelmente largos e achatados (Langston, 1965; 

Brochu, 1999), incluindo o gênero Purussaurus, talvez os maiores Crurotarsi que se tenha 

notícia, estimados em 18 metros de comprimento (Aguilera et al., 2006); e famílias como 

os pequenos crocodilóideos Mekosuchinae, do Pleistoceno da Oceania (Brochu, 1997), com 

crânio alto e narinas voltadas para frente, adaptações possivelmente terrestres, e talvez 

semi-arbóreas (Mead et al., 2002). A família Alligatoridae hoje conta com três ou quatro 

gêneros vivos, visto que Caiman sempre aparece como parafilético, incluindo também 

Melanosuchus (Brochu, 1999, 2011; Andrade et al., 2011), o que deveria sugerir a extinção 

do nome Melanosuchus e uso apenas do nome Caiman. A família Crocodylidae, por sua 

vez, possui atualmente quatro gêneros vivos, após a recente reutilização do nome Mecistops 

(McAliley et al., 2006). 

 

1.3.3 – Notosuchia 

 

O clado Notosuchia, como já abordado, foi definido por Gasparini (1971) como o 

grupo que abrangia os pequenos mesossúquios cretácicos sul-americanos conhecidos até 

então: Araripesuchus, Uruguaysuchus e Notosuchus, com características que indicariam um 

hábito de vida terrestre. Contudo, muitas análises filogenéticas mostraram que o clado 

Notosuchia possui um status mais abrangente que o originalmente proposto por Gasparini 

(1971), incluindo praticamente todos os crocodilos derivados da irradiação cretácica 

gonduânica (Sereno et al., 2003; Gasparini et al., 2005; Zaher et al., 2006; Fiorelli & Calvo, 

2007; Novas et al., 2009; O’Connor et al., 2010; Pol & Powell, 2011; Pol et al., 2012).  

A diversidade de notossúquios conhecida hoje é notável, e alguns táxons possuem 

características muito peculiares. Além de várias espécies de Araripesuchus (ver abaixo), 

merece destaque também alguns fósseis com alta especialização dentária e mandibular, de 

tamanhos diminutos, como Mariliasuchus da Bacia Bauru (Carvalho & Bertini, 1999; 

Zaher et al., 2006), Comahuesuchus da Argentina (Bonaparte, 1991), e Anatosuchus do 

Níger (Sereno et al., 2003). Alguns dos notossúquios descobertos destacam-se por possuir 

dentes posteriores de compleição molariforme, como o Candidodon do Maranhão 

(Carvalho, 1994), Malawisuchus do Malawi (Gomani, 1997) ou Pakasuchus da Tanzânia 
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(O’Connor et al., 2010), e mesmo com molares verdadeiros, como o chinês 

Chimaerasuchus (Wu et al., 1995), ou até com formatos totalmente bizarros, diferentes de 

qualquer outro crocodiliforme, como o Simosuchus de Madagascar (Buckley et al., 2000).  

Um grupo de notossúquios muito peculiar é a família Sphagesauridae. Conhecida 

apenas por dentes por cerca de 50 anos (Price, 1950), teve seu primeiro material craniano 

descrito por Pol (2003). A partir daí, uma série de outras espécies e gêneros com dentição 

semelhante foram descritas para a Bacia Bauru (Nobre & Carvalho, 2006; Andrade & 

Bertini, 2008; Iori & Carvalho 2011), com destaque para Armadillosuchus (Marinho & 

Carvalho, 2009), uma espécie de porte médio, que possuía estranhas placas dérmicas nucais 

e dorsais. Uma dentição semelhante à esfagessáuria também foi reportada em Yacarerani, 

do Cretáceo da Bolívia (Novas et al., 2009). Nas análises recentes, Yacarerani e 

Adamantinasuchus formam um clado monofilético, mas não em conjunto com o gênero 

Sphagesaurus (Novas et al., 2009; Iori & Carvalho, 2011; Iori et al., 2013), dando a 

entender que a morfologia peculiar dos “esfagessáurios” pode ter evoluído em paralelo em 

duas linhagens. No entanto, esfagessauros sempre aparecem na irradiação cretácica 

notossúquia.  

Um dos clados que foi incluído dentro de Notosuchia nos artigos supracitados foi o 

grupo de espécies oreinirrostras chamadas de Sebecidae (segundo Colbert, 1946). Até o que 

permite o conhecimento atual, os sebecídeos foram os únicos mesoeucrocodilos não-

neossúquios a sobreviverem até o Cenozóico (Gasparini, 1984; Rossmann et al., 2000), e 

são conhecidas nove espécies sul-americanas, do Cretáceo ao Mioceno (Rusconi, 1946; 

Langston, 1965; Gasparini, 1984; Buffetaut & Marshall, 1991; Gasparini et al., 1993; 

Turner & Calvo, 2005; Paolillo & Linares, 2007; Pol & Powell, 2011; Kellner et al., 2014); 

pelo menos quatro espécies europeias, do Cretáceo e do Eoceno (Kuhn, 1968; Bunzel, 

1871; Antunes, 1975; Rossmann et al., 2000; Company et al., 2005); e ao menos três 

espécies africanas, também do Cretáceo e do Eoceno (Buffetaut 1974; Buffetaut, 1989). O 

gênero Sebecus já apareceu como pertencente à irradiação Neosuchia (Andrade & Bertini, 

2008; Sereno & Larsson, 2009), e também como pertencente à família Peirosauridae 

(Larsson & Sues, 2007; Sereno & Larsson, 2009; Young & Andrade, 2009; Andrade et al., 

2011), basicamente devido a algumas características compartilhadas, como o quadradojugal 
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participando do côndilo mandibular, a forma da fossa perinarial, e semelhanças dentárias. 

Porém, nas análises que incluem um número relevante de táxons do grupo, Sebecidae 

geralmente aparece na irradiação notossúquia, como grupo-irmão de Baurusuchidae (Turner 

& Calvo, 2005; Pol & Powell, 2011; Pol et al., 2012). Entre as espécies de sebecídeos 

conhecidas, merece destaque Pehuenchesuchus da Argentina (Turner & Calvo, 2005) e 

Eremosuchus da Argélia (Buffetaut, 1982), já que ambas foram consideradas extremamente 

semelhantes aos integrantes de Baurusuchidae, Eremosuchus inclusive aparecendo como 

grupo-irmão de Baurusuchus (Ortega et al., 1996). 

Peirosaurus, como já abordado, foi um “mesossúquio” descrito por Price (1955), 

mas cuja família (Peirosauridae) só foi erigida por Gasparini (1982). Esta, além de 

Peirosaurus, engloba atualmente pelo menos mais seis táxons do Cretáceo sul-americano 

(Price, 1955; Gasparini et al., 1991; Carvalho et al., 2004; Carvalho et al., 2007; Leardi & 

Pol, 2009; Campos et al., 2011; Martinelli et al., 2012); porém, alguns táxons do Cretáceo 

Inferior africano também foram alocados a Peirosauridae, como Hamadasuchus do 

Marrocos (Buffetaut, 1994; Larsson & Sues, 2007) e Stolokrosuchus do Níger (Larsson & 

Gado, 2000). A diagnose proposta por Gasparini (1982) inclui características como o 

focinho moderadamente alto, com um processo maxilar em forma de cunha penetrando 

dorsalmente no pré-maxilar, que por sua vez é muito pequeno em vista ventral, e o 14º e 15º 

dentes maxilares especializados. Peirosauridae aparece como grupo-irmão de Neosuchia na 

maioria das publicações (Sereno et al., 2003; Gasparini et al., 2005; Zaher et al., 2006; 

Turner & Buckley, 2008; Novas et al., 2009; Sereno & Larsson, 2009; O’Connor et al., 

2010; Pol & Powell, 2011), ou formando uma politomia com as duas irradiações (Fiorelli & 

Calvo, 2007). Isto se deve a algumas características, como o basisfenóide invisível em vista 

ventral e lateralização dos quadrados (Pol & Powell, 2011). Apenas recentemente 

Peirosauridae tem aparecido como pertencente à irradiação cretácica (Pol et al., 2012; 

Montefeltro et al., 2013). Turner & Sertich (2010) encontraram um clado formado por 

peirossauros na base da irradiação cretácica, mas o africano Stolokrosuchus foi excluído, 

aparecendo como grupo-irmão de Neosuchia. 

Buffetaut (1974) descreveu o fóssil Trematochampsa, do Cretáceo Superior do 

Níger, composto de vários ossos cranianos e pós-cranianos desarticulados, pertencentes a 
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vários indivíduos. Entre as características, destacam-se o focinho alto, com narinas voltadas 

anteriormente, a presença de fenestra ântero-orbital e margem ventral ondulada do maxilar 

(Simons & Buckley, 2009). Buffetaut (1974) também erige, para estes fósseis, a família 

Trematochampsidae, cuja segunda espécie descrita foi Trematochampsa oblita (Buffetaut & 

Taquet, 1979) de Madagascar, mais tarde nomeada Miadanasuchus oblita (Simons & 

Buckley, 2009). O gênero Itasuchus, do Cretáceo Superior brasileiro, foi descrito por Price 

(1955) como pertencente à família Goniopholididae, e Caririsuchus camposi (Kellner, 

1987), do Cretáceo Inferior do Brasil foi considerada uma espécie relacionada. Ambas as 

espécies foram consideradas como pertencentes à Trematochampsidae por Buffetaut (1991), 

que também sinonimizou Caririsuchus ao gênero Itasuchus. Carvalho et al. (1994) erigem 

o clado Itasuchidae, para incluir Itasuchus e Malawisuchus, topologia esta que não foi bem 

aceita por outros trabalhos por não incluir nenhum Neosuchia (Simons & Buckley, 2009). 

Bergisuchus, Eremosuchus e Hamadasuchus também foram sugeridos como 

trematocampsídeos por Buffetaut (1988; 1989; 1994, respectivamente), mas a maioria dos 

trabalhos concorda com sua alocação a Sebecidae ou Peirosauridae (ver acima). Iori & 

Garcia (2012) descreveram Barreirosuchus, alocado à Trematochampsidae por afinidades 

com Itasuchus. As diagnoses de Trematochampsidae são fracas e confundem-se com as de 

Sebecidae, especialmente porque quase todos os espécimes conhecidos são muito 

fragmentários (Simons & Buckley, 2009). 

Buckley & Brochu (1999) e Turner & Buckley (2008) descreveram 

Mahajangasuchus insignis de Madagascar, um animal grande, com uma mandíbula 

extremamente alta e robusta, e um crânio achatado e largo. Sereno & Larsson (2009) 

descreveram Kaprosuchus saharicus, um animal apelidado como “crocodilo dentes-de-

sabre”, devido à presença de alguns dentes exageradamente hipertrofiados, tanto na arcada 

inferior quanto na superior. A parte anterior do jugal inclinada ventralmente, a extremidade 

póstero-lateral do esquamosal arqueada dorsalmente, a compleição da sínfise mandibular, 

entre outras características, uniram os dois táxons, criando a família Mahajangasuchidae 

(Sereno & Larsson, 2009), e ambos os táxons sempre aparecem juntos quando incluídos em 

uma matriz. Kaprosuchus foi pouco incluso em análises, mas Mahajangasuchus já apareceu 

nas mais diversas posições filogenéticas: como grupo-irmão de Neosuchia (Sereno & 
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Larsson, 2009; O’Connor et al., 2010); como grupo-irmão de Stolokrosuchus + Neosuchia 

(Turner & Buckley, 2008); como grupo-irmão de Eusuchia (Larsson & Sues, 2007); dentro 

de Peirosauridae, ou como grupo-irmão de Peirosauridae (Buckley & Brochu, 1999; Turner 

& Calvo, 2005; Young & Andrade, 2009; Pol & Powell, 2011; Pol et al., 2012); e como 

grupo-irmão de Notosuchia (Andrade et al., 2011), ou dentro deste clado (Montefeltro et 

al., 2013).  

Outro clado de posicionamento controverso dentro de Notosuchia em algumas 

filogenias é o gênero Araripesuchus. Hoje são conhecidas mais quatro espécies do gênero 

além da brasileira ao redor do mundo: uma no Níger (Buffetaut, 1981; Sereno & Larsson, 

2009), duas na Argentina (Ortega et al., 2000; Pol & Apesteguía, 2005) e uma em 

Madagascar (Turner, 2006). Salvo poucas filogenias (Sereno & Larsson, 2009; Turner & 

Sertich, 2010), o gênero mostra-se monofilético na maioria das vezes, mas já apareceu em 

diversas posições dentro de Mesoeucrocodylia: formando uma politomia com as outras duas 

outras irradiações mesoeucrocodíleas (Wu & Sues, 1996; Pol 2003; Turner & Calvo, 2005; 

Larsson & Sues, 2007); como grupo-irmão do clado neossúquio (isolado ou em conjunto 

com outros clados, como Peirosauridae) (Ortega et al., 2000; Buckley et al., 2000; Turner 

& Calvo, 2005; Company et al., 2005; Turner, 2006; Andrade & Bertini, 2008); como 

grupo basal dentro de Notosuchia, isolado (Pol et al., 2004; Pol & Norell, 2004a, b; 

Gasparini et al., 2005; Zaher et al., 2006; Turner & Buckley, 2008; Pol et al., 2009; 

O’Connor et al., 2010; Andrade et al., 2011), ou junto com Uruguaysuchus (Novas et al., 

2009; Pol & Powell, 2011; Pol et al., 2012); ou mais inclusivo dentro de Notosuchia 

(Sereno et al., 2003; Fiorelli & Calvo, 2007; Montefeltro et al., 2013). Quando acontece de 

Araripesuchus cair próximo ou dentro da irradiação neossúquia, torna-se inviável o nome 

Notosuchia (sensu Gasparini 1971).  

Eventualmente, pode-se observar a formação do clado Ziphosuchia, definido por 

Ortega et al. (2000) como todo grupo que inclua Notosuchus, Libycosuchus e Sebecosuchia. 

Em Ortega et al. (2000) e Company et al. (2005), o clado aparece basicamente porque 

Araripesuchus foi excluído da irradiação “notossúquia”. Já em Pol et al. (2012), 

Ziphosuchia aparece como um clado menos inclusivo dentro da irradiação notossúquia, já 
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que os autores acham um clado monofilético para Sebecosuchia (Sebecidae + 

Baurusuchidae).  

 

1.4. A família Baurusuchidae 

 

 A família Baurusuchidae é o grupo mais relevante para o presente trabalho. Alguns 

anos depois de ter descrito Baurusuchus pachecoi e erigido a família Baurusuchidae, Price 

(1959) alocou o já conhecido Cynodontosuchus à mesma família, devido a semelhanças na 

compleição da mandíbula e dos dentes. Gasparini (1972) revisou o material e concordou 

com a alocação de Cynodontosuchus sugerida por Price, chegando a sugerir uma 

sinonimização. Entretanto, Riff & Kellner (2001) apontam diferenças na fórmula dentária 

que parecem sustentar a identidade específica de ambos os táxons. O gênero Baurusuchus 

conta hoje com mais duas espécies descritas: B. salgadoensis (Carvalho et al., 2005) e B. 

albertoi (Nascimento & Zaher, 2010), e a família conta, além de Cynodontosuchus, com 

mais cinco gêneros, sendo quatro brasileiros, encontrados também na Bacia Bauru: 

Stratiotosuchus (Campos et al., 2001), Campinasuchus (Carvalho et al., 2011), 

Pissarrachampsa (Montefeltro et al., 2011) e Gondwanasuchus (Marinho et al., 2013); e o 

quinto gênero é argentino: Wargosuchus (Martinelli & Pais, 2008). Cada um destes táxons 

será descrito em detalhe nas sessões subsequentes do presente trabalho.  

Wilson et al. (2001) descreveram Pabwehshi pakistanensis, cujo holótipo é 

constituído apenas de uma porção anterior do focinho e mandíbula do Cretáceo do 

Paquistão. Os autores alocam-no à família Baurusuchidae por vários fatores, especialmente 

pela compleição dentária, mas não apresentam uma filogenia. Larsson & Sues (2007) 

encontraram Pabwehshi como grupo-irmão do clado formado por Sebecidae + 

Peirosauridae, muito distante de Baurusuchidae. Contudo, na maioria das filogenias em que 

o táxon foi incluso, seu posicionamento se apresenta dentro de Baurusuchidae (Turner & 

Calvo, 2005; Turner, 2006; Nascimento & Zaher, 2011; Pol & Powell, 2011), ou próximo a 

táxons classicamente considerados baurussuquídeos (Pol et al., 2012).  

Apenas as filogenias mais recentes passaram a incluir algum táxon de 

Baurusuchidae que não fosse o próprio Baurusuchus. Todas concordam com o 
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monofiletismo do gênero Baurusuchus (Sereno & Larsson, 2009; Nascimento & Zaher, 

2011; Pol & Powell, 2011; Montefeltro et al., 2011, 2013), e muitos trabalhos incluíram 

apenas Stratiotosuchus além do Gênero-tipo, mas ainda assim, sempre formando um clado 

monofilético (Fiorelli & Calvo, 2007; Andrade & Bertini, 2008; Riff & Kellner, 2011; 

Andrade et al., 2011). Nascimento & Zaher (2011) e Pol & Powell (2011) encontraram dois 

clados internos em Baurusuchidae: um clado formado pelo gênero Baurusuchus, e um outro 

formado por Stratiotosuchus  + Pabwehshi. Na análise filogenética de Pol & Powell (2011), 

Cynodontosuchus não seria um Baurusuchidae, formando uma politomia com 

Baurusuchidae e Sebecidae. Alguns trabalhos posteriores incluíram mais gêneros descritos 

posteriormente, como Pol et al. (2012), Montefeltro et al. (2011, 2013) e Iori et al. (2013). 

Nas análises de Pol et al. (2012) e Iori et al. (2013), baurussuquídeos não formam um clado 

monofilético, sendo um conjunto de táxons sucessivamente irmãos de Sebecidae, este sim, 

monofilético. No primeiro artigo, apenas Stratiotosuchus e Pabwehshi formam um clado, 

sendo os demais unidos em uma grande politomia com Sebecidae. No segundo artigo, 

Gondwanasuchus é incluído, sendo o grupo-irmão de Baurusuchus + Sebecidae. 

Montefeltro et al. (2011, 2013) defendem o clado Baurusuchidae como monofilético, sendo 

que o trabalho de 2013 encontrou apenas clados sequenciais formados por um único gênero, 

mas o artigo de 2011 encontrou dois clados principais dentro da família. Estes dois clados 

foram chamados de Pissarrachampsinae (Pissarrachampsa + Wargosuchus) e 

Baurusuchinae (Baurusuchus + Stratiotosuchus), sendo Cynodontosuchus grupo-irmão de 

ambos (Montefeltro et al., 2011).  
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II - Objetivos 

 

Os objetivos deste trabalho são: 

1) Redefinir o gênero Baurusuchus, e se necessário, as espécies dentro deste 

gênero, e os outros gêneros da família, com base nos novos achados e publicações recentes; 

2) Testar a hipótese de monofiletismo da família Baurusuchidae (Crocodyliformes, 

Mesoeucrocodylia); 

3) Posicionar filogeneticamente a família Baurusuchidae dentro de 

Mesoeucrocodylia, bem como estudar as relações entre os táxons dentro deste último grupo, 

contribuindo para um melhor entendimento das suas relações dentro do clado 

Crocodyliformes. 
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III - Materiais e Métodos 

 

3.1. Materiais 

  

 3.1.1 – Montagem da matriz filogenética 

 

 Para este trabalho foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica, que teve como 

foco a busca por caracteres anatômicos já utilizados em análises filogenéticas envolvendo 

táxons de crocodilomorfos. Este levantamento, até o final desta tese, contava com 71 

filogenias distintas, todas apresentando alguma novidade tanto em acréscimo de caracteres 

quanto em inclusão táxons. Portanto, os caracteres utilizados neste trabalho foram copiados, 

modificados ou baseados em caracteres prévios presentes nas matrizes dos seguintes 

artigos, que estão expostos na tabela 1, em ordem cronológica de publicação. 

 

Tabela 1. Lista dos artigos e trabalhos de referência para coleta de informações acerca dos 
caracteres morfológicos utilizados na análise filogenética desenvolvida neste trabalho. 
 Artigo Número de caracteres Número de táxons terminais 
1 Buscalioni & Sans, 1988 71 8 
2 Norell & Clark, 1990 16 6 
3 Sereno & Arcucci, 1990 34 9 
4 Gasparini et al., 1991 19 10 
5 Sereno, 1991 36 9 
6 Gasparini et al., 1993 31 7 
7 Wu & Chaterjee, 1993 65 11 
8 Clark, 1994 101 34 
9 Wu et al., 1994 49 12 
10 Ortega et al., 1996 15 8 
11 Wu & Sues, 1996 60 20 
12 Brochu, 1997 164 62 
13 Gomani, 1997 56 11 
14 Wu et al., 1997 128 33 
15 Brochu, 1999 164 70 
16 Buckley & Brochu, 1999 110 24 
17 Pol, 1999 (tese) 209 32 
18 Buckley et al., 2000 117 25 
19 Clark et al., 2000 33 14 
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20 Ortega et al., 2000 182 30 
21 Wu et al., 2001a 131 36 
22 Buscalioni et al. 2001 166 62 

23 Sereno et al., 2001 72 20 

24 Clark & Sues, 2002 34 15 

25 Tykosky et al., 2002 119 27 

26 Martinelli, 2003 51 11 

27 Pol, 2003 162 37 

28 Sereno et al., 2003 75 22 

29 Sues et al., 2003 34 14 

30 Carvalho et al., 2004 183 22 

31 Pol & Norell, 2004a 183 44 

32 Pol & Norell, 2004b 192 45 

33 Pol et al., 2004 183 45 

34 Company et al., 2005 184 32 

35 Delfino et al., 2005 167 73 

36 Gasparini et al., 2005 257 59 

37 Jouve, 2005 12 7 

38 Jouve et al., 2005 30 13 

39 Pol & Apesteguía, 2005 230 50 

40 Turner & Calvo, 2005 127 32 

41 Turner, 2006 129 32 

42 Marconato, 2006 (tese) 60 31 

43 Salisbury et al., 2006 176 46 

44 Zaher et al., 2006 198 46 

45 Fiorelli & Calvo, 2007 231 51 

46 Larsson & Sues, 2007 158 33 

47 Ősi et al., 2007 169 36 

48 Andrade & Bertini, 2008 183 21 

49 Barbosa et al., 2008 30 14 

50 Hill et al., 2008 39 14 

51 Jouve et al., 2008 43 15 

52 Turner & Buckley, 2008 290 75 

53 Wilkinson et al., 2008 82 28 

54 Fortier & Schultz, 2009 176 49 
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55 Novas et al., 2009 234 51 

56 Pol et al., 2009 282 72 

57 Sereno & Larsson, 2009 252 43 

58 Young & Andrade, 2009 166 86 

59 Hastings et al., 2010 82 16 

60 O’Connor et al., 2010 236 54 

61 Turner & Sertich, 2010 301 85 

62 Andrade et al., 2011 486 107 

63 Cau & Fanti, 2011 86 40 

64 Brochu, 2011 181 81 

65 Buscalioni et al., 2011 184 53 

66 Fortier et al., 2011 264 68 

67 Montefeltro et al., 2011 66 10 

68 Pol & Powell, 2011 295 89 

69 Pol et al., 2012 347 88 

70 Montefeltro et al., 2013 484 90 

71 Pol et al., 2014 412 107 

 

A grande maioria dos trabalhos utiliza por base algumas filogenias mais antigas e 

bem amostradas, sendo que Clark (1994) é seguramente a análise que mais foi replicada, e 

seus caracteres utilizados como ponto inicial para a análise filogenética de muitos autores 

(por exemplo, Wu & Sues, 1996; Gomani, 1997; Wu et al., 1997; Pol, 1999, 2003; Buckley 

et al., 2000; Pol & Norell, 2004a, b; Fiorelli & Calvo, 2007; Pol et al., 2009; Sereno & 

Larsson, 2009; O’Connor et al., 2010). As filogenias resultantes desta adaptação do 

trabalho de Clark (1994) foram, por conseguinte, usadas como referência por outros autores 

também, como Pol et al. (2009) usada como base para Turner & Buckley (2008) e Turner & 

Sertich (2010). Destaca-se também algumas outras matrizes que foram usadas como base 

para trabalhos posteriores como: Brochu (1997), com caracteres a táxons mais focados em 

Eusuchia, mas que foi utilizada como base para mais outras tantas análises posteriores (por 

exemplo, Buscalioni et al., 2001; Delfino et al., 2005; Salisbury et al., 2006; Ősi et al., 

2007); Jouve (2005), que foi utilizada por muitos autores em matrizes envolvendo muitos 

táxons de Dyrosauridae (por exemplo, Hill et al., 2008; Hastings et al., 2010); a dissertação 
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de Young (2006) (não listada acima), usada como base para filogenias envolvendo muitos 

táxons de Thalattosuchia (por exemplo, Wilkinson et al., 2008; Young & Andrade, 2009; 

Cau & Fanti, 2011); e a compilação feita por Ortega et al. (2000), que também foi utilizada 

como base em alguns trabalhos (por exemplo, Carvalho et al., 2004; Company et al., 2005). 

Um levantamento de todos os caracteres (originais ou modificados) e táxons feito 

utilizando os trabalhos citados na Tabela 1 apresentou um total de 1.008 caracteres e 316 

táxons. Uma análise comparativa detalhada destas matrizes revelou que muitos dos 

caracteres eram redundantes (apesar das propostas de modificação existentes em alguns 

trabalhos), e muitos outros podiam ser fusionados com caracteres pré-existentes, 

redefinidos aqui como novos estados de caráter apenas.  

 

3.1.2 – Estudo dos espécimes 

 

Para a matriz de caracteres elaborada neste trabalho, sempre que possível, optou-se 

por observar os espécimes representantes dos táxons pessoalmente. Porém, quando isto não 

foi possível, foram usados os dados presentes da literatura. Foram visitadas 49 coleções 

distribuídas em 17 países de 4 continentes, e foram estudados mais de 260 espécimes 

alocados a mais de 170 táxons. O número de táxons exato é difícil de estimar pois alguns 

exemplares estudados podem ou não pertencer a uma espécie já conhecida, e alguns 

espécimes ainda não foram formalmente descritos.  

Foi dada uma atenção especial aos táxons de Baurusuchidae, a saber: Baurusuchus 

pachecoi, Baurusuchus salgadoensis, Baurusuchus albertoi, Stratiotosuchus maxhechti 

(dois espécimes), Cynodontosuchus rothi, Pissarrachampsa sera e Campinasuchus dinizi. 

Wargosuchus australis não foi estudado pessoalmente, mas por se tratar de um táxon muito 

fragmentário, as análises e imagens publicadas do material foram suficientes. 

Gondwanasuchus também não foi estudado pessoalmente, devido ao curto período que 

houve entre a sua publicação e a finalização deste trabalho, além de questões logísticas 

inerentes à coleção onde está depositado e à curadoria da mesma. Além destes táxons, foi 

dada atenção às espécies que eventualmente foram classificadas como Baurusuchidae, 

como Pabwehshi pakistanensis, e também àquelas que frequentemente foram alocadas ou 
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apareceram em filogenias como grupos irmãos de Baurusuchidae (e.g. Sebecidae): Sebecus 

icaeorhinus, Iberosuchus macrodon, Bergisuchus dietrichbergi, Bretesuchus bonapartei, 

Barinasuchus arveloi, Zulmasuchus querejazus, Doratodon carcharodon, entre outros. 

Abaixo, segue a lista de instituições que foram visitadas, e seus respectivos 

acrônimos, que serão usados a partir de então: 

 

AMNH – American Museum of Natural History (Nova Iorque – EUA) 

BMNH – British Museum of Natural History (Londres – Reino Unido) 

BSP – Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie (Munique – Alemanha) 

CNM – Chongqing Natural Museum (Chongqing – China) 

CPP – Museu de Ciências Llewelyn Ivor Price (Uberaba, Minas Gerais – Brasil) 

DG-CTG-UFPE – Departamento de Geologia, Centro de Tecnologia e Geociências, 

Universidade Federal de Pernambuco (Recife, Pernambuco – Brasil)  

DGM ou MCT – Museu de Ciências da Terra do Departamento Nacional de Produção 

Mineral (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro – Brasil) 

FMNH – The Field Museum of Natural History (Chicago – EUA) 

FRH-MDA – Fundación Ruinas de Huanchaca, Museo Desierto de Atacama (Antofagasta – 

Chile)  

FSL – Laboratoire de Géologie, Université Claude-Bernard Lyon 1 (Lyon – França) 

HLMD – Hessisches Landesmuseum Darmstadt (Darmstadt – Alemanha) 

IPUW – Institut für Paläontologie, Universität Wien (Viena – Áustria) 

IRScNB – Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (Bruxelas – Bélgica) 

IVPP – Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (Pequim – China) 
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LACM – Los Angeles County Museum (Los Angeles – EUA) 

LPRP-USP – Laboratório de Paleontologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (Ribeirão Preto, São Paulo – Brasil) 

MAAT – Museo Alberto Arvelo Torrealba (Barinas – Venezuela) 

MACN – Museo Argentino de ciências Naturales “Bernardino Rivadavia” (Buenos Aires – 

Argentina) 

MB – Museum für Naturkunde, Humbult-Universität (Berlim – Alemanha) 

MG-LNEG – Museu Geológico do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (Lisboa – 

Portugal) 

MGHF – Museo Geológico Humberto Fuenzalida Villegas, Universidade Catolica do Chile 

(Antofagasta – Chile) 

MHNC-P – Museo de Historia Natural Alcide D’Orbigny (Cochabamba – Bolívia) 

MHNL – Musée Guimet d’Histoire Naturelle de la Ville de Lyon (Lyon – França) 

MHNT : Museum d'Histoire Naturelle de Toulouse 

MLP – Museo de La Plata (La Plata – Argentina) 

MMG – Museo Martorell de Geologia (Barcelona – Espanha) 

MNHN – Musée National d’Histoire Naturelle (Paris – França) 

MNRJ – Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro – Brasil) 

MOZ – Museo Profesor Juan Olsacher (Zapala – Argentina) 

MPCA-PV – Museo Carlos Ameghino (Cipoletti – Argentina) 
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MPCN – Museo Patagónico de Ciencias Naturales (General Roca – Argentina)  

MPEF – Museo Paleontológico Egidio Feruglio (Trelew – Argentina) 

MPMA – Museu de Paleontologia de Monte Alto (Monte Alto, São Paulo – Brasil) 

MTM – Magyar Természettudományi Múzeum (Budapeste – Hungria) 

MUC-PV – Museo de Geologia y Paleontologia (Lago Barreales), Universidade Nacional 

del Comahue (Neuquén, Argentina) 

MZSP-PV – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (São Paulo, São Paulo – 

Brasil) 

PVL – Instituto Miguel Lillo (Tucumán – Argentina) 

ROM – Royal Ontario Museum (Toronto – Canadá) 

SMNK – Stattliches Museum für Naturkunde of Karlsruhe (Karlsruhe – Alemanha) 

SMNS – Stattliches Museum für Naturkunde of Stuttgart (Stuttgart – Alemanha) 

SUNY – Department of Anatomical Sciences, Health Science Center, Stony Brook 

University (Stony Brook – EUA) 

UAM – Universidade Autónoma de Madrid (Madri – Espanha) 

UCMP – Museum of Paleontology, University of California (Berkeley – EUA) 

UCRC – University of Chicago Research Collection (Chicago – EUA)  

UFRJ-DG – Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro – Brasil) 

UM – University of Michigan, Museum of Paleontology (Ann Arbor – USA) 
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UNED – Grupo de Biología Evolutiva, Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(Madrid – Espanha) 

URC-R – Departamento de Geologia Aplicada da Universidade Estadual Paulista, Campus 

Rio Claro (Rio Claro, São Paulo – Brasil) 

ZDM – Zigong Dinosaur Museum (Zigong – China) 

ZPAL – Instytut Paleobiologii PAN (Varsóvia – Polônia) 

 

 Alguns espécimes estudados em algumas destas coleções eram na verdade 

empréstimos, ou fruto de uma cooperação entre a instituição visitada e a instituição do 

país/cidade de origem do fóssil (ou vice versa, ou seja, a coleção visitada era na região de 

onde foi encontrado o fóssil, que foi tombado em outra instituição). Desta forma, o 

acrônimo que designa o número de tombo destes espécimes pode não corresponder ao 

acrônimo da instituição que foi visitada, ou apresenta uma combinação dos dois acrônimos. 

Para melhor clareza, estão listados abaixo os acrônimos correspondentes a estes espécimes, 

para que seja identificável, caso apareçam no texto (vale lembrar que estas instituições não 

foram visitadas pessoalmente): 

 

CNRST-SUNY – Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique du Mali 

(Bamako – Mali); parceria com a Stony Brook University. 

GSP-UM – Geological Survey of Pakistan (Quetta – Paquistão); parceria com a University 

of Michigan (Ann Arbor). 

IGM – Mongolian Institute of Geology (Ulaan Bataar – Mongolia); materiais emprestados 

ao American Museum of Natural History (NY). 

IPFUB – Institut für Paläontologie der Freien Universität Berlin (Berlim – Alemanha); 

materiais emprestados ao Museu Geológico de Lisboa. 

MNN – Musée National du Niger (Niamey – Níger); materiais emprestados à Chicago 

University.  
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STUS – Sala de las Tortugas, Universidad de Salamanca (Salamanca – Espanha); materiais 

emprestados à Universidad Nacional de Educacion a Distancia de Madrid. 

UA – University of Antananarivo (Antananarivo – Madagascar); materiais emprestados à 

Stony Brook University. 

 

 Abaixo está a lista de táxons analisados pessoalmente para este trabalho. Os nomes 

indicam as alocações taxonômicas e/ou filogenéticas mais recentes. Um asterisco (*) indica 

quais táxons foram inclusos na matriz final: 

 

*Adamantinasuchus navae (UFRJ-DG 107-R) 

*Alligator missisipiensis (MZUSP 2289, ROM R-0001, ROM R-0012, ROM R-0388, 

ROM R-0494, ROM R-0600, ROM R-0690, ROM R-1698, ROM R-4401, ROM R-5855, 

ROM R-6251, ROM R-7853, ROM R-7964, ROM FL-9903) 

Alligator sinensis (FMNH 31303, FMNH 31302) 

Alligatorellus beaumonti (MHNL 15638, MHNL 15639) 

*Alligatorium meyeri (MHNL 15642, MHNL 15646) 

Allodaposuchus precedens (UPUAM V1, UPUAM A1, UPUAM A2) 

Allognathosuchus haupti (HLMD Me 4415, HLMD Me 5262, HLMD Me 5322 a-c, HLMD 

Me 6117) 

*Amphicotylus lucasii (AMNH 5782) 

*Anatosuchus minor (MNN GAD17, MNN GAD603) 

*Araripesuchus gomesi (DGM 432-R, AMNH 24450) 

Araripesuchus patagonicus (MUCPV 269, MUCPV 267) 

Araripesuchus buitreraensis (MPCA-PV 235) 

Araripesuchus tsantsangana (FMNH PR 2297, FMNH PR 2298, FMNH PR 2318, FMNH 

PR 2304–2306, FMNHPR 2301, FMNH PR 2308, FMNH PR 2333, FMNH PR 2313, 

FMNH PR 2302, FMNH PR 2310, FMNH PR 2312, FMNH PR 2328, FMNH PR 2303, 

FMNH PR 2331, FMNH PR 2300) 

*Araripesuchus wegeneri (MNHN-GDF 700, MNN GAD19, MNN GAD20) 

*Armadillosuchus arrudai (UFRJ DG 303-R) 
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Asiatosuchus depressifrons (HLMD Me 5652 a-b, HLMD Me 5345) 

Atacisaurus glareae (MHNT.PAL.2010.0.49) 

Atoposaurus jourdani (MHNL 15680, MHNL 15679) 

*Baurusuchus salgadoensis (MPMA 62-0001-02) 

*Baurusuchus pachecoi (DGM 299-R) 

*Baurusuchus albertoi (MZSP-PV 140) 

*Barinasuchus arveloi (MAAT 0260 ou #329) 

Baryphracta deponiae (HLMD-Me 8080) 

*Bergisuchus dietrichbergi (HLMD-Me 7003) 

*Bernissartia fagesii (IRScNB R 46) 

*Borealosuchus sternbergii (UCMP 173976) 

*Bretesuchus bonapartei (PVL 4735) 

Caiman crocodylus (MZUSP 2114) 

*Caiman yacare (MZUSP 2139, MZUSP 2140) 

*Caiman latirostris (MZUSP 2326) 

*Caipirasuchus montealtensis (MPMA 15-001/90) 

*Caipirasuchus paulistanus (MPMA 67-0001/00) 

*Caipirasuchus stenognathus (MZSP-PV 139) 

*Campinasuchus dinizi (CPP 1234, CPP 1235, CPP 1236, CPP 1237) 

*Candidodon itapecurense (UFRJ-DG 114-R) 

Ceratosuchus burdoshi (FMNH P 15436, FMNH P 15576) 

*Chimaerasuchus paradoxus (IVPP V8274) 

*Comahuesuchus brachybuccalis (MACN-N 30, MACN-N 31, P 6131 MOZ) 

Cricosaurus suevicus (SMNS 9808)| 

Crocodileimus robustus (MHNL20015641) 

Crocodylus acutus (SUNY 66635) 

Crocodylus depressifrons (IRScNB R 0251) 

*Crocodylus intermedius (MZUSP 2245, FMNH 75658, FMNH 75661) 

Crocodylus mindorensis (FMNH 21904) 

Crocodylus moreletti (FMNH 4432) 
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*Crocodylus niloticus (MZUSP 2227, FMNH 19319) 

Crocodylus novaguineae (FMNH 14044, FMNH 14048)  

Crocodylus palustres (FMNH 31537, FMNH 51691) 

Crocodylus porosus (FMNH 13969, FMNH 15230) 

Crocodylus siamensis (=ossifagus) (MB R 1959) 

*Cynodontosuchus rothi (MLP 205) 

Dakosaurus andiniensis (MOZ 6146P) 

Dakosaurus maximus (SMNS 8203) 

*Dibothrosuchus elaphros (IVPP V 7907) 

Diplocynodon deponiae (IRScNB R 261)  

Diplocynodon hantoniensis (BMNH 25166, BMNH 30250, BMNH 30392, BMNH 30393, 

BMNH 30396, BMNH R 1042, BMNH R 5488) 

Diplocynodon sp. (MNHN.F.BR13105, MNHN.F.R4037, HLMD-Me 14926, HLMD-Me 

7499a, HLMD-Me 7818, HLMD-Me 7492) 

*Doratodon carcharidens (IPUW 2349/57) 

Edentosuchus tienshanensis (IVPP V 3236) 

Elosuchus cherifiensis (MNHN SAM 129) 

Eosuchus lerichei (IRScNB R 49) 

Fruitachampsa callinsoni (LACM 120455a) 

*Gasparinisuchus peirosauroides (MOZ 1750 PV) 

Gavialis bengawanicus (MB.R.1957.1-2, MB.R.1960) 

*Gavialis gangeticus (MZUSP 2244, FMNH 22025, FMNH 98864, ROM R6533, BMNH 

VERT PR sem número) 

*Gavialosuchus americanus (MG-LNEG 5785) 

Geosaurus araucanensis (MACN N 95) 

Geosaurus gracilis (BNHM R 3948) 

*Gobiosuchus kielanae (ZPAL MgRII/67, ZPAL MgR-II/68, ZPAL MgR-II/69, ZPAL 

MgR-II/70, ZPAL MgR-II/71) 

Goniopholis baryglyphaeus (IPFUB Gui Croc 1) 

Goniopholis crassidens (BMNH R 3898) 
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Goniopholis sp. (IRScNB R 47) 

*Goniopholis simus (BMNH 41098) 

*Gracilisuchus stipanicicorum (PLV 8598 (réplica do holótipo MCZ 4117)) 

*Guarinisuchus munizi (DG-CTG-UFPE 5723) 

*Hamadasuchus rebouli (ROM 52620, ROM 54585, ROM 49282, ROM 54511, ROM 

52045) 

*Hemiprotosuchus leali (PVL 3829) 

Hsisosuchus chowi (ZDM 0146) 

*Hsisosuchus chungkingensis (CNM V 1090) 

*Hsisosuchus dashanpuensis (ZDM 3405) 

*Hylaeochampsa vectiana (BMNH R177) 

*Iberosuchus macrodon (MG-LNEG 5679) e cf. Iberosuchus (=Atacisaurus crassiproratus) 

(MNHT.PAL.2006.0.53) 

*Iharkutosuchus makadii (MTM 2006.52.1, MTM 2006.54.1, MTM 2006.56.1) 

*Junggarsuchus sloani (IVPP V14010) 

*Kaprosuchus saharicus (MNN IGU12) 

*Kayentasuchus walkeri (UCMP 131830) 

Laganosuchus thaumastos (MNN IGU13) 

Leidyosuchus canadensis (ROM 1903) 

Libycosuchus brevirostris (BSP 1912.VIII.574) 

*Lomasuchus palpebrosus (MOZ 4084 PV) 

Lorosuchus nodosus (PVL 6219) 

Machimosaurus sp. (SMNS 91415) 

*Mahajangasuchus insignis (UA 8654, FMNH PR 2389, FMNH PR 2448, FMNH PR2449, 

FMNH PR 2450). 

*Mariliasuchus amarali (UFRJ-DG 50-R, UFRJ-DG 105-R, UFRJ-DG 106-R, MZSP-PV 

50, MZSP-PV 51) 

Mariliasuchus robustus (UFRJ-DG 56-R) 

Maroccosuchus zennaroi (IRScNB R 408) 

*Metriorhynchus casamiquelai (MGHF 1-08573) 



 

 

 

49

Metriorhynchus superciliosus (SMNS 10115, SMNS 10116) 

Metriorhynchus westermani (MGHF 1-010199, MDA 1) 

Metriorhynchus sp. (AMNH 997, IPUW 6199, IPUW 6620) 

*Montealtosuchus arrudacamposi (MPMA-16-0007-04) 

Montsecosuchus depereti (MMG-512) 

*Morrinhosuchus luziae (MPMA 07-0009/01) 

Nannosuchus gracilidens (BMNH 48217, BMNH 48301, BMNH 48303, BMNH 48329) 

Nettosuchus atopus (UCMP 38012) 

*Notosuchus terrestris (MACN N 22, MACN N 23, MACN N 24, MACN N 37, MACN 

RN 1039, MLP 64 IV 16-5 (253) (holótipo), MLP 64 IV 16-7 (219), MLP 64 IV 16-6 (203), 

MLP 64 IV 16-1, MLP 64 IV 16-18 (300), MPCA Pv 789/1, MPCN – s/n°,MPEF RN 

1045, MUCPv 137, MUCPv 118, MUCPv 900, MUCPv 147, MUCPv 908, ,PUPH 160) 

Osteolaemus tetraspis (ROM R-6533) 

Owieniasuchus minor (BMNH 48304, BMNH 48328) 

*Pabwehshi pakistanensis (GSP-UM 2000) 

*Paleosuchus palpebrosus (MZUSP 2194, 2223, 2224, 2287) 

*Paleosuchus trigonatus (MZUSP 2203, 2205, 2206) 

*Peirosaurus torminni (DGM 433-R) 

*Pelagosaurus typus (FSL 530238, SMNS 8666, SMNS 80066, BMNH R 1086, BMNH 

32599) 

*Pepesuchus deiseae (MN7005-V) 

Pholidosaurus decipiens (BMNH R 3956) 

Pholidosaurus laevis (BMNH R 3414) 

Piscogavialis jugaliperforatus (SMNK 1282 PAL) 

*Pissarrachampsa sera (LPRP/USP 0018, LPRP/USP 0019) 

Platysuchus multiscrobiculatus (SMNS 9930) 

Pristichampsus rollinarti (HLMD-Me 5346a, b, HLMD-Me 5499, HLMD-Me 5671a, b) 

Pristichampsus vorax (FMNH PR 479) 

*Protosuchus richardsoni (AMNH 3024, UCMP 130860, UCMP 131827) 

*Rhabdognathus sp. (CNRST-SUNY190) 
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Sarcosuchus hartii (BMNH R-3423) 

*Sarcosuchus imperator (MNN 604, MNHN-GDF 662) 

Sebecus (=Langstonia) huilensis (UCMP 37877) 

*Sebecus icaeorhinus (AMNH 3160, MPEF-PV 1776, MPEF-PV 3970, MPEF-PV 3971, 

MPEF-PV 3972) 

*Sebecus (=Zulmasuchus) querejazus (MHNC-P 3701) 

Shamosuchus djadochtaensis (AMNH FR 6412, IGM 100/1195) 

Shantungosuchus chuhsienensis (IVPP V 2484) 

*Sichuanosuchus shuhanensis (IVPP V 10594) 

*Simosuchus clarki (UA 8679) 

Sphagesaurus huenei (RCL-100) 

*Steneosaurus bollensis (AMNH 10646, BMNH 21546, BMNH 3937, BSP 1984 I 258, 

SMNS 849, SMNS 9427, SMNS 9428, SMNS 10114, SMNS 15951, SMNS 17484, SMNS 

20280, SMNS 53422) 

Stolokrosuchus lapparenti (MNN GDF600) 

*Stratiotosuchus maxhechti (DGM 1477-R; URC R 73) 

Sunosuchus junggarensis (IVPP V 10606) 

Sunosuchus shunanensis (ZDM 3401) 

Susisuchus anatoceps (SMNK 3804 PAL) 

Terminonaris browni (AMNH 5851) 

Terminonaris robusta (AMNH 5850) 

*Theriosuchus pusillus (BMNH 48262, BMNH 48227-8, BMNH 48240, BMNH 48282, 

BMNH 48330) 

Thoracosaurus macrorhynchus (MNHN 33 3061) 

Tomistoma schlegelii (ROM R-20) 

Trematochampsa oblita (MNHN MAJ 3) 

Trematochampsa taqueti (MNHN-IBC 3, MNHN-IBC 35, MNHN-IBC 48, MNHN-IBC 

76, MNHN-IBC 140, MNHN-IBC 201, MNHN-IBC 214, MNHN-IBC 220, MNHN-IBC 

231 (holótipo), MNHN-IBC 234, MNHN-IBC 275, MNHN-IBC 373, MNHN-IBC 375, 

MNHN-IBC 383, MNHN-IBC 385, MNHN-IBC 388, MNHN-IBC 391, MNHN-IBC 398, 
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MNHN-IBC 399, MNHN-IBC 405, MNHN-IBC 410, MNHN-IBC 412, MNHN-IBC 414, 

MNHN-IBC 421, MNHN-IBC 423, MNHN-IBC 425, MNHN-IBC 459, MNHN-IBC 500, 

MNHN-IBC 526, MNHN-IBC 536, MNHN-IBC 658, MNHN-IBC 1486-1488) 

Uberabasuchus terrificus (CPP 360) 

Vectisuchus leptognathus (SMNS 50984) 

Voay robustus (MB R 4124, BMNH R 2026) 

Wanosuchus atresus (IVPP V 6262) 

*Zaraasuchus shepardi (IGM 100/132) 

*Zosuchus davidsoni (IGM 100/1304, IGM 100/1305 (holótipo), 100/1307, 100/1308) 

 

Foram analisados também alguns espécimes ainda não publicados formalmente. 

Estes serão incluídos na matriz, mas não será apresentado aqui uma descrição, apenas serão 

apontadas, quando necessário, características relevantes para o estudo filogenético. O 

asterisco (*) indica os indivíduos que foram inclusos na matriz. São eles: 

 

Notosuchia indeterminado do Araripe, Brasil (SMNS 81977) 

* Iberosuchus espanhol (STUS, emprestado à UNED) 

*Baurusuchidae não descrito (MZSP-PV 814) 

“ Itasuchus” indeterminado do DNPM (MCT 1723-R) 

Baurusuchus sp. (DGM 1724-R, UFRJ-DG 288-R, MPMA 62-0007/02, MPMA 62-

0002/02) 

Eusuchia indeterminado em estudo por Salisbury (BMNH R 3554) 

 

Abaixo está a lista de táxons que foram estudados baseados na literatura. O asterisco 

(*) indica os indivíduos que foram inclusos na matriz: 

 

Calsoyasuchus valliceps – Tykosky et al. (2002) 

Cerrejonisuchus improcerus – Hastings et al. (2010) 

Dromicosuchus grallator – Sues et al. (2003) 

Dyrosaurus phosphaticus – Jouve (2005) 
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*Gondwanasuchus scabrosus – Marinho et al. (2013) 

Isisfordia duncani – Salisbury et al. (2006) 

Litargosuchus leptorhynchus – Clark & Sues (2002) 

*Malawisuchus mwakasyungutiensis – Gomani 1997 

Neuquensuchus universitas – Fiorelli & Calvo (2007) 

*Pakasuchus kapilimai – O’Connor et al. (2010) 

*Pehuenchesuchus enderi – Turner & Calvo (2005) 

Rugosuchus nonganensis – Wu et al. (2001c) 

Terrestrisuchus gracilis – Crush 1984 

Uruguaysuchus aznarezi – Rusconi (1933); Soto et al. (2011) 

*Wargosuchus australis – Martinelli & Pais (2008) 

Yacarerani boliviensis – Novas et al. (2009) 

 

3.2. Métodos 

 

Todos os materiais que foram estudados nas diversas coleções foram fotografados 

em quase todos os ângulos possíveis, utilizando uma câmera fotográfica Canon Rebel EOS 

T2i, modelo 660. A edição das fotografias, como remoção do fundo e padronização da 

escala foi feita utilizando-se o programa Adobe Photoshop versões 7.0 e 12.0.  

As descrições anatômicas foram feitas utilizando como base a nomenclatura 

osteológica proposta por Romer (1956) e Iordansky (1973); e nomenclatura muscular 

proposta por Schumacher (1973) e Iordansky (2000), com o uso de alguns termos tanto 

osteológicos quanto musculares propostos por Anderson (1936), Clark & Sues (2002), 

Holliday & Witmer (2007, 2009) e Montefeltro et al. (2011). 

A compilação de caracteres foi feita usando-se o programa Excel (Microsoft Word 

2003). Foram feitas três tabelas: a primeira contendo todos os artigos e a lista de táxons 

usada por cada um; a segunda contendo todos os caracteres, indicando os artigos onde 

primeiro apareceram, e suas eventuais modificações por autores subsequentes; a terceira 

contendo os táxons e caracteres já analisados, sendo esta tabela utilizada para compor a 

matriz final. Os caracteres foram organizados por região anatômica, a saber: 1 – 
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ornamentação; 2 – rostro; 3 – área temporal; 4 – palato; 5 – basicrânio; 6 – mandíbula; 7 – 

dentição; 8 – aparato hioideo; 9 – vértebras e chevrons; 10 – costelas; 11 – cintura peitoral; 

12 – membros anteriores; 13 – cintura pélvica; 14 – membros posteriores; 15 – 

osteodermas; 16 – caracteres discretos.  

Várias questões implicaram na retirada dos caracteres pós-cranianos da matriz final. 

A primeira foi o fato que apenas dois táxons de Baurusuchidae possuem descrições de 

material pós-craniano (B. albertoi e Stratiotosuchus), e não diferem muito um do outro. 

Desta forma, a resolução interna de Baurusuchidae não terá uma melhor resolução com o 

atual estado de conhecimento de material pós-craniano. As características diagnósticas, não 

apenas de Baurusuchidae como de praticamente todos os Mesoeucrocodylia estão 

concentradas basicamente no crânio e mandíbula. Aliado a isso, a codificação pós-craniana 

requer muito mais acuidade do que a craniana, pois envolve a orientação dos ossos, a 

comparação em vários ângulos, além da identificação lateral (no caso de esqueleto 

apendicular). No caso dos elementos metapodiais, em muitos táxons eles teriam que ser 

identificados individualmente, antes que se procedesse uma codificação. Para evitar 

interpretações errôneas, a codificação dos caracteres pós-cranianos será feita em trabalho 

subsequente.  

A lista de caracteres apresentada neste trabalho foi finalizada com 386 caracteres no 

total (excluindo os pós-cranianos, ver explicação acima) (Anexo 1), e do total de fósseis 

estudados, a matriz final elaborada para este trabalho contou com a codificação encontrada 

em 171 indivíduos, alocados a 76 táxons. Além disso, cinco táxons foram incluídos com 

base na literatura, somando um total de 81 terminais. A análise usou Gracilisuchus como 

raiz, e o grupo externo utilizado foi Sphenosuchia (aqui representado por Dibothrosuchus e 

Junggarsuchus). 

Todos os caracteres foram tratados como não-ordenados. A análise foi feita 

utilizando-se o programa TNT (Tree Analysis Using New Technology) (Goloboff, Farris & 

Nixon, 2008), onde foi realizada uma busca heurística com 1.000 replicações de árvores de 

Wagner seguido de um modo de rearranjo TBR (tree bisection-reconnection). Todos os 

caracteres foram pesados igualmente, e ramos de comprimento zero foram colapsados caso 

não possuíssem suporte em nenhuma das reconstruções mais parcimoniosas. Também 
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foram usadas duas medidas de sustentação (Bremer e reamostragem por bootstrap) para 

avaliar a robustez dos nós das árvores mais igualmente parcimoniosas obtidas (Anexo 4). 
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IV – Revisão anatômica de Baurusuchidae 

 

 Existem até o momento 14 espécimes de Baurusuchidae formalmente publicados, 

alocados a 9 espécies, distribuídas em 7 gêneros, sendo apenas Baurusuchus não-

monotípico (Pabwehshi foi excluído desta contagem, explicações no item V) (ver Anexo 

2). Apenas Baurusuchus albertoi e Stratiotosuchus maxhechti contam com a descrição de 

pelo menos alguma parte da anatomia pós-craniana, portanto, todas as diagnoses do grupo e 

de seus componentes são baseadas em caracteres crânio-mandibulares. Outro ponto 

relevante é a incompletude de alguns táxons: Wargosuchus conta com apenas um pré-

maxilar isolado e um teto craniano da região interorbital contendo alguns ossos incompletos 

(Martinelli & Pais, 2008), enquanto Cynodontosuchus está representado apenas por um 

focinho articulado com a mandíbula, bastante desgastados. B. albertoi (Nascimento & 

Zaher, 2010) também possui crânio muito incompleto, contando apenas com a região 

póstero-temporal direita e fragmento posterior da mandíbula direita. Os demais táxons 

possuem pelo menos um indivíduo com o crânio relativamente completo, ou com um bom 

grau de preservação de características importantes. Nesta seção serão utilizados para 

comparação os 14 espécimes já publicados e mais 4 espécimes incompletos, observados nas 

coleções de DGM, MPMA e UFRJ-DG, além de um espécime muito completo da coleção 

do Museu de Zoologia, o exemplar MZSP-PV 814. 

 Para as espécies até o momento conhecidas por mais de um indivíduo, os números 

de tombo serão citados apenas quando for necessário fazer uma distinção entre o que é 

observado em um ou outro espécime da mesma espécie. Há casos porém em que as 

comparações são impossíveis, devido à não-coincidência de partes preservadas em ambos 

espécimes. Neste caso, a distinção, com a citação dos números de tombo só será feita se a 

parte anatômica em questão estiver presente nos dois indivíduos.  
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4.1. Características gerais  

 

Baurusuchidae são oreinirrostros, com narinas externas orientadas anteriormente 

(Fig. 2), possuindo um focinho mais estreito lateralmente que a parte posterior do crânio 

(Fig. 3). Estas características são compartilhadas também com a maioria dos Sebecidae e 

Peirosauridae, com Trematochampsidae, com o talatossúquio Dakosaurus andiniensis e 

talvez com Mekosuchinae. O contorno dorsal do crânio em vista lateral é aproximadamente 

reto (ver descrição do frontal no item 4.2), e se inclina suavemente para baixo 

anteriormente.  A mandíbula é muito robusta, sendo muito alta, e possuindo a mesma altura 

dorsoventral do crânio na altura das órbitas (Nascimento & Zaher, 2011). Os ramos 

mandibulares divergem entre si posteriormente à sínfise, mas voltam a orientar-se 

aproximadamente paralelos a partir da margem anterior da fenestra mandibular externa 

(Fig. 4).  

 

Ornamentação: O crânio e mandíbula são ricamente ornamentados com ranhuras e 

saliências, cobrindo toda a extensão externa dos ossos, com exceção de poucas áreas, como 

a lateral dos quadrados, toda a região do meato auditivo, incluso a barra pós-orbital, a 

porção dorsal dos quadradojugais, a área occipital, e uma região do angular e surangular, 

posterior à fenestra mandibular externa, que se deve à área de fixação do m. pterigoideous. 

Além disso, é possível observar ornamentação na região bucal do pré-maxilar, maxilar e 

sínfise mandibular, sendo a ornamentação alveolar interna principalmente formada por 

estrias perpendiculares às paredes dos alvéolos. A região palatal posterior também 

apresenta ornamentações em alguns ossos, como o ectopterigóide, tanto na sua porção mais 

distal, inclusive a área visível ventralmente, e na área de contato com o jugal. 

Pissarrachampsa LPRP/USP 0019 e Stratiotosuchus URC R 73 possuem ornamentação 

também na região ventral dos palatinos, enquanto Pissarrachampsa LPRP/USP 0018 não 

apresenta tal ornamentação (Figs. 5 e 6). Em Campinasuchus (CPP 1234, 1235, 1236) a 

superfície desta área está muito danificada, o que impossibilita saber se havia 

ornamentações. Já o exemplar CPP 1237 não possui ornamentação alguma, mas isto pode 

ser devido ao fato de ser um indivíduo juvenil. 
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Fenestra ântero-orbital: Até 2011, pensava-se que baurussuquídeos não possuíssem fenestra 

ântero-orbital. Ainda que esta estrutura tenha sido relatada para B. salgadoensis em sua 

descrição original (Carvalho et al., 2005), posteriormente concluiu-se que se tratava de uma 

marca gerada por um dente, provavelmente devido a interação intraespecífica (Vasconcellos 

& Carvalho, 2007). Contudo, os gêneros recém descritos Campinasuchus e 

Gondwanasuchus possuem uma pequena porém nítida fenestra ântero-orbital (Carvalho et 

al., 2011; Marinho et al., 2013) (Fig. 2). Ainda que em Gondwanasuchus e Campinasuchus 

CPP 1237 esta fenestra possa ser atribuída ao estágio ontogenético dos espécimes (que são 

muito jovens), o exemplar de Campinasuchus CPP 1235 possui uma nítida fossa ântero-

orbital, ainda que uma fenestra aberta não possa ser estimada pois esta região está 

danificada. A fenestra nos dois indivíduos em que ela é clara é posicionada entre o lacrimal 

e o maxilar, na altura média da sutura entre ambos, e possui formato arredondado. Nestes 

dois indivíduos, não existe uma fossa ântero-orbital delimitada, mas a região posterior à 

fenestra não possui ornamentações. Em MZSP-PV 814 há uma pequena abertura, 

igualmente entre lacrimal e maxilar, que pode ser uma fenestra antorbital vestigial (ver item 

6.2). 

 

Órbita: As órbitas são direcionadas ântero-lateralmente, e são levemente ovaladas, com o 

eixo horizontal sendo o mais longo. O contorno inferior das órbitas de baurussuquídeos em 

geral é não ornamentado, côncavo ou plano, com exceção de Stratiotosuchus (DGM 1477-

R), que além de ser convexo, é ricamente ornamentado (Fig. 7). Esta característica não 

aparenta ser um artefato de preservação, mas pode estar relacionado com a idade do 

indivíduo. As órbitas de B. pachecoi são proporcionalmente menores comparadas às dos 

outros espécimes do gênero (Nascimento & Zaher, 2011). 

 

Fenestra e fossa supratemporal: Montefeltro et al. (2011) fazem uma distinção entre a 

fenestra supratemporal externa (margeada pela superfície dorsal ornamentada do teto 

craniano), e a fenestra supratemporal interna (que seria a abertura mais interna, ventral à 

fossa supratemporal). Esta distinção é útil em vários pontos e será utilizada aqui. As 

fenestras supratemporais externas possuem formato irregular, mas são aproximadamente 
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ovóides, com a área mais ampla posicionada na porção ântero-medial, e a parte mais 

estreita apontada para o canto póstero-lateral. As irregularidades que impedem um contorno 

plenamente ovóide são dois alargamentos: um póstero-medial e um anterior. Já a fenestra 

supratemporal interna é subtriangular, com um vértice apontando na direção medial, e os 

outros dois vértices laterais, um anteriormente e outro posteriormente posicionado (Figs. 3 e 

8).  

A óbvia diferença de contorno entre as fenestras supratemporais externa e interna é 

devido à ampla fossa supratemporal, que possui formato irregular. A parede posterior da 

fossa supratemporal é a mais extensa, por ser a mais inclinada ântero-posteriormente, 

especialmente no canto lateral, onde o contorno da fenestra supratemporal externa é mais 

afunilado, ficando levemente mais verticalizada na porção póstero-medial. O canto póstero-

medial da fossa supratemporal, formado pelo parietal, é bastante côncavo dorsalmente, 

sendo coberto pela superfície dorsal da barra interfenestral (Fig. 9 – seta vermelha). Essa 

superfície da barra é levemente expandida lateralmente, dando ao corte transversal um 

formato de “T”. Esta cobertura da fossa supratemporal é mais expandida na porção póstero-

medial da fenestra, cobrindo totalmente a fossa supratemporal. Nesta área, a superfície 

dorsal da barra intertemporal se expande para os lados, formando a parte posterior do teto 

do crânio. Esta característica é bem evidente em todos os espécimes que possuem esta área 

preservada (B. salgadoensis, Pissarrachampsa, ambos os espécimes de Stratiotosuchus, 

Campinasuchus e MZSP-PV 814). Medialmente, a fossa supratemporal é quase vertical, 

com uma constrição em sua porção média, devido à ponta medial da fenestra supratemporal 

interna. Ântero-lateralmente a fossa supratemporal é convexa, mas verticalizada, sofrendo 

uma constrição exatamente anterior, devido ao vértice anterior agudo da fenestra 

supratemporal interna. Montefeltro et al. (2011) comentam sobre as bordas elevadas nas 

porções anterior e medial das fenestras supratemporais externas de Pissarrachampsa, 

gerando inclusive um sulco mediano na barra interfenestral (Fig. 8), condição semelhante à 

presente em Campinasuchus. Estas bordas elevadas são definitivamente menos conspícuas 

nos demais táxons, mas estão seguramente presentes, e infelizmente esta região não está 

preservada em B. pachecoi, B. albertoi e em Gondwanasuchus. Curiosamente, estas 

elevações nas margens da fenestra supratemporal são vistas também em Armadillosuchus 
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arrudai, um esfagessaurídeo, uma curiosa convergência anatômica em duas espécies 

encontradas na mesma formação geológica, e estão presentes de forma menos conspícua e 

muito peculiar em Mahajangasuchidae (Fig. 8).        

 

Fenestra supraorbital: Além das fenestras supratemporais, o teto do crânio de 

Baurusuchidae conta, em algumas espécies, com fenestras interpalpebrais, ou supraorbitais, 

que são aberturas redondas formadas pelo palpebral anterior, posterior, e medialmente pelos 

frontais (ver descrição dos palpebrais no item 6.2), que também estão presentes em outros 

notossúquios, como Caipirasuchus (Iori et al., 2013) e Mariliasuchus (Augusta, 2013) 

(Figs. 3 e 10). Em B. salgadoensis, MZSP-PV 814 e provavelmente em Gondwanasuchus, 

Stratiotosuchus URC R 73, Campinasuchus, B. pachecoi e B. albertoi (que não estão com 

esta parte totalmente preservada), os pós-orbitais chegam a fazer parte da fenestra 

supraorbitária, formando sua borda póstero-medial. Stratiotosuchus DGM 1477-R é o único 

baurussuquídeo conhecido que não possui a fenestra supraorbitária, talvez devido ao seu 

alto grau de ossificação, indicando uma idade avançada do indivíduo (Figs. 3 e 8).  

 

Fenestra infratemporal: As fenestras infratemporais são triangulares (com um vértice 

ântero-dorsal, um ântero-ventral e um póstero-ventral), direcionadas látero-dorsalmente, 

ainda que nem sempre possam ser visíveis em vista dorsal, por estarem cobertas pelo 

recesso ótico. Em B. salgadoensis e Campinasuchus uma concavidade posterior muito 

pronunciada dá à fenestra uma conformação quase trapezoidal (ver descrição do 

quadradojugal no item 6.2) (Fig. 2). A borda anterior é formada sempre pelo jugal 

ventralmente e pós-orbital dorsalmente, que também forma o vértice dorsal da fenestra. A 

borda posterior é formada pelo pós-orbital dorsalmente e pelo quadradojugal ventralmente. 

O quanto o pós-orbital ou o quadradojugal contribuem pra borda posterior da fenestra 

infratemporal parece variar entre os táxons de Baurusuchidae, mas isto é muito difícil de 

determinar, entre outras coisas, pela fragilidade desta fina porção de osso (que não se 

preservou em todos os táxons) que quando preservada, muitas vezes não permite a 

visualização clara da sutura com o quadradojugal. O pós-orbital forma a maior parte da 

borda posterior da fenestra infratemporal em Stratiotosuchus DGM 1477-R e B. albertoi, e 
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esta condição aparenta estar presente também em MZSP-PV 814, mas o quadradojugal 

parece contribuir com metade ou mais do comprimento total da borda posterior em B. 

pachecoi, B. salgadoensis, Pissarrachampsa e Campinasuchus. O canto posterior da 

fenestra infratemporal é formado inteiramente pelo quadradojugal (B. pachecoi, B. albertoi, 

MZSP-PV 814, Campinasuchus, Stratiotosuchus URC R 73) ou conta com a participação 

do jugal, formando a parede ventral (Stratiotosuchus DGM 1477-R, B. salgadoensis, 

Pissarrachampsa). O jugal forma a totalidade da borda inferior da fenestra, exceto pela 

extremidade posterior, na qual o quadradojugal participa, apenas nos táxons supracitados. A 

fenestra é um pouco mais longa que alta em quase todos os táxons, exceto em B. 

salgadoensis, Stratiotosuchus (DGM 1477-R) e Campinasuchus (CPP 1235), onde a altura 

da fenestra é igual ao seu comprimento.  

 

Entalhe pré-maxilar/maxilar: Uma abertura muito peculiar de Baurusuchidae é um entalhe 

na região do focinho para o encaixe de um grande dente caniniforme do dentário. A sutura 

entre o pré-maxilar e o maxilar fica internalizada (Clark, 1994), formando uma abertura 

semicircular (Cynodontosuchus, MZSP-PV 814, Stratiotosuchus, Campinasuchus CPP 

1234, Pissarrachampsa) ou mesmo uma quase fenestra, que por pouco não se fecha 

lateralmente (B. pachecoi, B. salgadoensis, Gondwanasuchus, Campinasuchus CPP 1236 e 

1237) (Figs. 2 e 11). Nestes casos, o que forma a borda lateral incompleta é uma projeção 

posterior do pré-maxilar e uma projeção anterior do maxilar, sendo que estas projeções se 

formam perto da borda ventral dos ossos, e mesmo quando bem desenvolvidas (como em B. 

salgadoensis) não alcançam a margem dorsal desse entalhe. Esta internalização da sutura do 

pré-maxilar com o maxilar, formando este entalhe para o encaixe de um caniniforme 

dentário é visto bem marcada também em Sebecidae (Iberosuchus, Bretesuchus, 

Barinasuchus, e mais discretamente em Sebecus icaeorhinus), e de forma mais suave em 

Peirosauridae, Goniopholididae e alguns eussúquios (como Leidyosuchus, Borealosuchus e 

alguns crocodilóideos). Porém, nestes outros grupos, não é visível a formação das projeções 

laterais tanto do pré-maxilar quanto do maxilar. 
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Fenestra suborbital: As fenestras suborbitais são grandes e sua forma varia dependendo da 

compleição dos palatinos (ver descrição do palatino no item 6.2). Caso o palatino possua 

uma constrição média, a fenestra suborbital assume um formato subtriangular. Caso esta 

constrição média seja muito suave ou inexistente (como em Pissarrachampsa LPRP/USP 

0019 e no gênero Campinasuchus), a fenestra assume um formato ovalado. A parede lateral 

é formada, em geral, em igual proporção pelo ectopterigóide e maxilar, e o pterigóide é 

excluído da fenestra pelo contato ectopterigóide-palatino (ver as descrições de 

ectopterigóide e pterigóide no item 6.2) (Figs. 5 e 6).  

 

Recesso caviconchal: É chamado de recesso caviconchal a abertura presente em muitos 

Archosauria (Witmer, 1995) presentes lateralmente à passagem narial interna. Em 

Mesoeucrocodylia, a formação de um palato secundário faz com que o recesso caviconchal 

se apresente lateralmente ao tubo da passagem narial, sendo a abertura visível anteriormente 

aos pilares dos pré-frontais e às fenestras suborbitais (Fig. 12). Em formas atuais, não há 

uma separação óssea entre o recesso caviconchal e a parte anterior da passagem narial, 

ocorrendo uma abertura aproximadamente na metade do focinho, formada pelo processo 

anterior dos pterigóides e pelo vômer, que separa a porção posterior do tubo narial da 

abertura caviconchal, que segue lateralmente até alcançar as órbitas. Em geral, é formado 

pela parede medial dos maxilares, e pelo menos em Pabwehshi há evidência de um septo 

formado pelo vômer (Wilson et al. 2001). Em Baurusuchidae não é possível observar em 

qual altura ocorre essa separação entre a porção posterior do tubo narial e o recesso 

caviconchal. Pelo comprimento anterior do pterigóide, observado em MZSP-PV 814, 

presume-se que esta não se daria em um ponto muito anterior aos pilares dos pré-frontais. 

Não há evidência externa de vômer em nenhum exemplar de baurussuquídeo conhecido, 

porém em Stratiotosuchus DGM 1477-R, por esta parte se encontrar quebrada, é possível 

presenciar um provável pedaço do vômer entre os palatinos, um pouco anterior aos pilares 

dos pré-frontais (Riff, 2007). A parede mais posterior do recesso caviconchal forma a 

porção dorsal da parede lateral da fenestra suborbital. Em Pissarrachampsa é possível ver 

pelo menos uma fossa nesta parede, terminando em fundo cego (Fig. 6), que também está 

presente e é um caráter taxonômico relevante no gênero Crocodylus (Brochu 2000).  
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Coana e fenestra paracoanal: Em todos os baurussuquídeos, a coana (ou narina interna) 

possui formato triangular em vista ventral, com um vértice anterior e dois póstero-laterais, 

sendo formada anteriormente pelos palatinos, ântero-lateralmente pelos ectopterigóides e 

lateral e posteriormente pelos pterigóides (Fig. 5). Dentre os baurussuquídeos, pode-se 

observar duas conformações básicas de aberturas coanais (ver item 6.2 para mais detalhes): 

1) uma primeira presente apenas no gênero Baurusuchus (ainda que B. albertoi não possua 

coana totalmente preservada, é possível inferir), sem pneumatizações; e 2) uma segunda 

presente em Pissarrachampsa, Campinasuchus, MZSP-PV 814 e Stratiotosuchus URC R 

73, que envolve pneumatizações no ectopterigóide e pterigóide (ver descrição de cada um 

destes elementos). Esta condição em Stratiotosuchus DGM 1477-R é desconhecida.  

Os palatinos participam amplamente da porção anterior da margem ventral da coana 

na maioria dos táxons, formando uma concavidade anteriormente direcionada. Em MZSP-

PV 814, esta participação é muito reduzida porque os ectopterigóides possuem uma 

projeção medial convexa, arredondada em vista ventral, que torna a porção anterior da 

coana mais estreita, e tiram a maior parte do espaço para os palatinos. Estas projeções 

mediais estão presentes também nos demais táxons (ainda que menos desenvolvidas) exceto 

em Baurusuchus. Neste gênero, ao invés de projetar uma aba medial, há uma concavidade 

lateral, bastante evidente, tornando a porção anterior das coanas ainda mais aberta. Estas 

abas mediais presentes em todos os táxons (exceto Baurusuchus) são o assoalho para uma 

abertura pneumática medial dos ectopterigóides (ver descrição do ectopterigóide, no item 

6.2) (Figs. 13, 14 e 15). A lateral dos ectopterigóides em Baurusuchus, ao invés de formar 

uma superfície horizontalizada como nos demais táxons, é lateralizada, compondo uma 

ampla e côncava superfície que torna a coana muito ampla lateralmente. Esta concavidade 

lateral presente nos ectopterigóides de Baurusuchus se estende posteriormente até os 

pterigóides, que formam um teto muito largo e apenas levemente côncavo para as coanas. O 

mesmo não ocorre com os demais táxons, onde a superfície medial das asas dos pterigóides 

é plana e formam um V medial entre si, portanto, formando uma passagem mais estreita 

para as coanas posteriormente (Figs. 5 e 13). 
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O teto das coanas também é drasticamente diferente de B. pachecoi para os demais 

táxons. O corpo dorsal formado pelo processo anterior dos pterigóides é robusto e 

aproximadamente cilíndrico, com apenas um sulco sagital na metade anterior, e uma 

pequena crista rasa e larga na metade posterior. Esta pequena crista pode ser um vestígio de 

septo coanal, e possui duas concavidades laterais a ela. Posterior à essa crista, o pterigóide 

volta a se tornar côncavo de maneira uniforme. Já nos demais táxons, a parte anterior do 

teto das coanas é formada por duas paredes finas de osso, que formam as laterais do 

processo anterior do pterigóide. Estas paredes são oblíquas uma a outra, sendo que 

convergem dorsalmente. No meio, um profundo septo coanal, que divide as coanas em duas 

metades laterais, e pelo menos em MZSP-PV 814 está evidente que atinge a parede ventral 

da coana anteriormente (Figs. 13 e 14). Este septo é mais robusto anteriormente e vai se 

afilando posteriormente, até alcançar a parede posterior do V formado pelos pterigóides, 

que é altamente côncava (formando o que Montefeltro et al., 2011 chamam de sulcos 

coanais, termo que será adotado aqui). Em B. salgadoensis, esta porção não foi preservada, 

mas é possível delinear um septo coanal na pequena porção preservada (Vasconcellos & 

Carvalho 2007) (Fig.13). A despeito de ser muito fino lateralmente, o septo coanal possui 

uma superfície ventral plana em Pissarrachampsa e em MZSP-PV 814. Já em 

Stratiotosuchus URC R 73, o septo coanal possui um pronunciado sulco longitudinal, que 

se torna mais suave anteriormente, até desaparecer no interior do duto nasal. Este septo se 

preservou parcialmente em Stratiotosuchus DGM 1477-R, mas não há sulco na região 

preservada. 

A fenestra paracoanal trata-se de uma abertura arredondada, levemente elipsoide 

(com o eixo maior orientado ântero-posteriormente), que se forma nas laterais ântero-

dorsais das paredes das coanas, contatando as narinas internas com a cavidade lateral ao 

basicrânio, igualmente presente em Mariliasuchus, Caipirasuchus, e possivelmente em 

Simosuchus, Bretesuchus e Candidodon (Fig.13 e 14). As fenestras paracoanais em 

baurussuquídeos possuem a borda ântero-ventral composta pelo palatino, a borda póstero-

ventral composta pelo ectopterigóide, e a borda posterior e dorsal composta pelo pterigóide. 

Segundo Montefeltro et al. (2011) os palatinos formam apenas o quarto anterior da borda 

ventral das fenestras paracoanais em Pissarrachampsa. Já em Stratiotosuchus URC R 73, a 
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participação do palatino parece ser um pouco maior, cerca de metade da borda ventral da 

fenestra. Não é possível saber, pela preservação do espécime, se Baurusuchus pachecoi 

possuía fenestras paracoanais, mas em B. salgadoensis é nítido o contorno anterior da 

fenestra esquerda, ainda que esteja dorsalmente quebrada. É impossível precisar a presença 

da fenestra para Stratiotosuchus DGM 1477-R. Além das fenestras, os espécimes de 

Baurusuchidae (exceto Baurusuchus) possuem cerca de três fossas paracoanais em cada um 

dos sulcos coanais, as três localizadas no pterigóide exclusivamente. A primeira se 

posiciona posteriormente às fenestras paracoanais, sendo um profundo sulco dorsoventral 

na parede medial do pterigóide, sendo imediatamente posterior às cavidades pneumáticas e 

à sutura com o ectopterigóide. A segunda fossa paracoanal se situa mais dorsal que a 

primeira, e é medial à borda póstero-dorsal das fenestras paracoanais, sendo que a borda 

medial dessa fossa é inclusive confluente posteriormente com a borda posterior das 

fenestras paracoanais, se unindo a elas. Já a terceira fossa se situa próximo ao final 

posterior do septo coanal, sendo basicamente uma fina lâmina de osso que se projeta da 

parede posterior, cobrindo a parte dorsal dos dois sulcos coanais, e isolando esta parte da 

porção ventral da parede posterior da coana (Fig. 15).  

    

Fenestra mandibular externa: A fenestra mandibular externa é muito evidente, sendo maior 

que todas as aberturas cranianas em área, ocupando pouco menos que 50% da altura 

dorsoventral da mandíbula. Possui formato de folha, com os contornos dorsal e ventral da 

fenestra formando uma concavidade suave, sendo o eixo maior orientado no sentido ântero-

ventral para póstero-dorsal. O ângulo ântero-ventral possui um formato mais agudo, 

enquanto o ângulo póstero-dorsal é mais arredondado, formando um ângulo mais suave. Em 

B. albertoi e B. salgadoensis o formato de folha adquire aspecto de losango, com dois 

ângulos suaves bem visíveis na porção ântero-dorsal e póstero ventral da fenestra (Fig.16). 

É formada anteriormente pelo dentário, ventral e posteriormente pelo angular, e 

dorsalmente pelo surangular, com mínimas variações entre as espécies (ver itens 

“Dentário”, “Angular” e “Surangular”). 
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Sínfise mandibular: A sínfise mandibular de Baurusuchidae é muito alta, com a parte 

anterior da mandíbula elevada, formando um ângulo de 45° com o eixo principal da 

mandíbula (Sereno & Larsson, 2009; Montefeltro et al., 2011), característica também 

presente em alguns táxons alocados a Sebecidae (como Pehuenchesuchus) e em 

Kaprosuchus (Figs. 2 e 17). A sínfise é formada por dentários e espleniais, é côncava 

dorsalmente (pelo menos nas espécies em que isso é visível, B. pachecoi, B. salgadoensis, 

Stratiotosuchus DGM 1477-R e MZSP-PV 814), e forma um pequeno “peg”, ou 

protuberância, no seu limite posterior. A sutura entre as duas hemimandíbulas na região da 

sínfise é levemente saliente em sua porção dorsal, chegando a formar uma crista bastante 

saliente em B. pachecoi (Fig. 18). Os dentários formam cerca de dois terços da sínfise em 

vista dorsal, e aproximadamente a mesma fração em vista ântero-ventral. Ventralmente, a 

sínfise mandibular de Pissarrachampsa LPRP/USP 0018 possui duas depressões 

posteriores, uma na parte ornamentada, próximo da sutura entre esplenial e dentário, e outra 

na parte não ornamentada, já mais perto da parede posterior da sínfise (Montefeltro et al., 

2011) (Fig. 18). Esta segunda depressão é dividida em porção direita e esquerda, porque o 

contato dos espleniais não deprime, formando o “peg” posterior. A primeira depressão está 

claramente presente no baurussuquídeo DGM 1724-R, e a segunda é apenas delineada. A 

segunda depressão também está presente em Gondwanasuchus, Campinasuchus, MZSP-PV 

814 e talvez em Cynodontosuchus. Porém, em MZSP-PV 814, esta região é muito mais 

verticalizada, fazendo a depressão ser direcionada posteriormente, quase invisível em vista 

ventral (Fig. 18). A sínfise de Baurusuchidae se estende até o limite entre o nono e o 

décimo alvéolo, aproximadamente, com mínimas alterações individuais entre os táxons que 

possuem esta região preservada/preparada. 
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4.2. Crânio 

 

Pré-maxilar: O pré-maxilar em Baurusuchidae é parcialmente verticalizado, com a parte 

ventral mais lateral que a parte dorsal, e forma as bordas anterior e laterais das narinas 

externas. Abaixo das narinas, na porção ântero-medial, se forma um delgado processo ao 

longo do contato medial entre os dois pré-maxilares, que se projeta dorsalmente e termina 

em uma ponta aguda (Fig.19). Esta estrutura está bem espalhada dentro de 

Crocodylomorpha, estando presente desde nos esfenossúquios (Dibothrosuchus, 

Junggarsuchus), em Hsisosuchus, Protosuchus, e também em notossuquídeos (exemplo: 

Araripesuchus, Notosuchus, Mariliasuchus), esfagessaurídeos (Caipirasuchus), 

peirossaurídeos (Stolokrosuchus, Hamadasuchus, Peirosaurus), e sebecídeos (Bretesuchus, 

Iberosuchus). Em Peirosauridae, esta estrutura está direcionada mais ântero-dorsalmente, 

diferindo do direcionamento puramente vertical de Baurusuchidae (Larsson & Sues, 2007; 

Andrade et al., 2011) (Fig. 19).  

Existe uma fossa perinarial em baurussuquídeos, sem ornamentações, de formato 

côncavo. A concavidade é mais pronunciada dorsalmente, e ventralmente há uma 

suavização gradual, até o desaparecimento da concavidade quando atinge a área alveolar. 

Em alguns espécimes, como Gondwanasuchus, ou Campinasuchus CPP 1237, a fossa 

perinarial é mais rasa, sendo quase imperceptível. Já em MZSP-PV 814, ela é mais 

profunda, deixando uma margem bem evidente mesmo ventralmente, ainda que não seja 

claramente delimitada e profunda, como em Peirosauridae (Fig. 19).  

A narina externa possui três entalhes muito nítidos em suas bordas: um no limite 

póstero-ventral, bem na mudança de ângulo do pré-maxilar, de horizontal para vertical; um 

segundo na borda lateral, à meia altura, que é o mais profundo, e um terceiro que é no limite 

dorsolateral, que conta com a participação do nasal, formando a borda dorsal (Fig. 19). B. 

pachecoi, Campinasuchus CPP 1237, MPMA 62-0007/02 e MZSP-PV 814 possuem os três 

entalhes de forma muito clara, ainda que o entalhe ventral em B. pachecoi esteja muito 

danificado. Já em B. salgadoensis o entalhe dorsal é quase invisível, e em Stratiotosuchus, 

devido ao alongamento anteroposterior do pré-maxilar, o entalhe ventral é muito suave. Em 

Gondwanasuchus pelo menos os entalhes médio e ventral são muito nítidos. Pelo menos 
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um destes entalhes está presente em outros táxons, como Iberosuchus e Hamadasuchus 

(Fig. 19). 

Posterior à fossa perinarial, os pré-maxilares se alargam lateralmente na área 

alveolar. Por vezes se observa a presença de forâmens. Stratiotosuchus possui dois 

forâmens em cada pré-maxilar na região anterior, laterais um ao outro (sendo o forâmen 

mais lateral um pouco mais dorsal), na área do primeiro alvéolo. B. salgadoensis, 

Gondwanasuchus, MZSP-PV 814 apresentam um forâmen grande, logo abaixo da fossa 

perinarial, imediatamente anterior ao terceiro alvéolo, e um segundo forâmen, posterior e 

um pouco mais dorsal. B. pachecoi, Wargosuchus e Stratiotosuchus apresentam apenas o 

primeiro forâmen. Já Campinasuchus aparenta ter os dois, posicionados em um ponto 

levemente mais posterior. Wargosuchus, Campinasuchus CPP 1237 e MZSP-PV 814 

possuem um forâmen na borda dorsal da fossa perinarial. É possível que B. salgadoensis 

também possua este forâmen, mas é difícil observar com segurança este detalhe, podendo 

ser apenas um artefato de preservação. Wargosuchus ainda possui um terceiro forâmen, 

rodeando a borda medial da fossa perinarial. MZSP-PV 814 possui outros dois forâmens, 

alinhados verticalmente, exatamente dentro da fossa perinarial direita, próximos à borda 

lateral das narinas externas; já na fossa perinarial esquerda, apenas um forâmen está 

presente (Fig. 19). 

A porção posterior da área alveolar pode por vezes formar uma projeção ventral 

posterior, que forma a parte anterior do entalhe que abriga um grande dente caniniforme do 

dentário, mas que em alguns indivíduos é apenas uma constrição medial (ver item “entalhe 

pré-maxilar/maxilar”). A sutura entre pré-maxilar e maxilar tem forma de zigue-zague, e 

apresenta um forâmen diminuto em B. salgadoensis, Stratiotosuchus e MZSP-PV 814, 

sendo maior em B. pachecoi e Campinasuchus e muito maior em MPMA 62-0007/02 (Fig. 

11). Este forâmen é pertencente à linha de forâmens palatais presente no pré-maxilar e no 

maxilar, mas que está disposto lateralmente devido à deformação desta parte do crânio, para 

a abertura do entalhe pré-maxilar/maxilar. Existe um sulco que surge bem evidente na 

borda superior deste entalhe para um dente do dentário, e que corre no sentido ântero-

ventral, tornando-se cada vez mais raso até desaparecer na borda lateral (Cynodontosuchus, 

B. pachecoi, MSZP, Wargosuchus, Campinasuchus CPP 1236) ou na borda dorsolateral 



 

 

 

68

(Stratiotosuchus, B. salgadoensis) da fossa perinarial (Figs. 11 e 19). Está presente um 

processo póstero-dorsal em forma de cunha, igualmente presente em muitos 

crocodiliformes, que se encaixa entre o maxilar e o nasal. Porém, esta projeção em 

baurussuquídeos é muito mais curta do que em outros Notosuchia (como Araripesuchus, 

Anatosuchus, Chimaerasuchus, Bretesuchus, Hamadasuchus) e em Neosuchia, com 

exceção de Stratiotosuchus, que possui uma projeção póstero-dorsal mais expandida (Figs. 

2 e 11).  

A porção ventral dos pré-maxilares é ampla, e eles se contatam com os maxilares 

em uma sutura arqueada anteriormente, apenas levemente. Baurussuquídeos possuem 

forâmen incisivo, localizado no encontro entre os dois pré-maxilares e os dois maxilares 

(Figs. 5 e 20). Em Stratiotosuchus é um forâmen grande e oval, com o eixo maior 

direcionado sagitalmente. Já em B. pachecoi e MZSP-PV 814 o mesmo forâmen é redondo 

e mais discreto. No baurussuquídeo MPMA 62-0007/02 o forâmen incisivo é em formato 

de gota, com a parte mais aguda direcionada anteriormente. A preservação desta parte em 

B. salgadoensis impede que possa ser referido com precisão um forâmen para este táxon. 

Em Campinasuchus esta característica pode ser observada apenas no exemplar CPP 1236, 

mas a preservação/preparação impossibilita saber o formato do forâmen incisivo, mas é 

provável que seja arredondado, como o de MZSP-PV 814 (Fig. 20). Todos os 

baurussuquídeos possuem duas depressões alongadas na parte ventral do pré-maxilar, que 

são as áreas de encaixe do primeiro dente de cada dentário. Apesar de Carvalho et al. 

(2011) reportarem a localização dessas depressões (entre o primeiro e segundo dente pré-

maxilar) como uma característica única de Campinasuchus (CPP 1236, especificamente), a 

localização destas marcas em outros baurussuquídeos é exatamente igual (B. pachecoi, B. 

salgadoensis, Stratiotosuchus e MZSP-PV 814). No espécime MPMA 62-0007/02 ocorre 

uma peculiaridade: a marca gerada pelo primeiro dente do dentário direito é tão profunda 

que oblitera o alvéolo do primeiro dente pré-maxilar direito (Fig. 20). A posição destas 

marcas, portanto, varia de acordo com o tamanho e a direção de crescimento dos dentes do 

dentário, podendo qualquer diferença mínima ser apontada como variação individual. O 

pré-maxilar de Baurusuchidae em geral possui 4 dentes, com exceção de Stratiotosuchus e 

Pissarrachampsa, que possuem apenas 3, sendo o terceiro dente o mais hipertrofiado. 
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Wargosuchus não tem o pré-maxilar totalmente preservado, mas o último dente pré-maxilar 

é hipertrofiado, levando a crer que este táxon também possuía apenas 3 dentes no pré-

maxilar.  

 

Maxilar: Os maxilares de Baurusuchidae são praticamente verticais, com a parte ventral 

levemente mais lateral que a dorsal, sendo esta última levemente curva medialmente (Figs. 

2 e 3). Seu contorno bucal é ventralmente convexo (Clark, 1994; Montefeltro et al., 2011), 

e possuem uma série de forâmens neurovasculares que acompanham dorsalmente o 

contorno ventral do maxilar, restritos à porção alveolar dos maxilares, e aparentemente 

ausentes em Stratiotosuchus (Fig. 2) . A sutura dos maxilares com os nasais correm em uma 

linha quase reta, numa direção levemente inclinada, sendo mais lateralizados 

posteriormente, como visível em vista dorsal (Fig. 3). O maxilar forma uma ponta póstero-

dorsal em forma de cunha entre o nasal e o lacrimal, não tocando os pré-frontais, pelo 

menos não externamente. Este tríplice contato entre nasal, lacrimal e maxilar também conta 

com o palpebral anterior. Esta porção está preservada em B. salgadoensis, Stratiotosuchus 

DGM 1477-R, Pissarrachampsa, Gondwanasuchus e MZSP-PV 814 (Fig. 21). A sutura 

entre o maxilar e o lacrimal é verticalizada, com a parte dorsal levemente mais anterior que 

a parte ventral. Pode ser reta (B. pachecoi), levemente arqueada anteriormente 

(Gondwanasuchus, Campinasuchus CPP 1237), ou com um formato mais irregular 

(Stratiotosuchus, Pissarrachampsa) (Fig. 2). Na parte mais dorsal deste contato em MZSP-

PV 814, a sutura faz uma breve quina abrupta para trás, devido à extremidade final do 

processo póstero-dorsal do maxilar (Fig. 21).    

Abaixo do contato com o lacrimal, o maxilar contata o jugal, ficando excluído da 

margem das órbitas, tanto lateral quanto medialmente, um condição muito variante dentro 

de Notosuchia. O contato entre jugal e maxilar (assim como entre maxilar e lacrimal) se dá 

por sobreposição do primeiro sobre o segundo, e o formato da sutura varia muito para cada 

espécie. É praticamente reta e vertical em B. pachecoi, Pissarrachampsa, Campinasuchus e 

MZSP-PV 814, fazendo uma pequena curva posterior apenas na parte ventral; é arqueada 

anteriormente em B. salgadoensis; é levemente reta, mas inclinada, sendo a parte ventral 
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mais posterior que a parte dorsal em Gondwanasuchus; e inclinada no sentido oposto, a 

parte ventral muito mais anterior que a parte dorsal em Stratiotosuchus (Fig. 2). 

A superfície palatal dos maxilares é acentuadamente côncava em vista ventral, com 

as paredes mediais das margens alveolares praticamente verticais em B. pachecoi, B. 

salgadoensis, MZSP-PV 814 e Campinasuchus. Já em Stratiotosuchus e Pissarrachampsa 

esta superfície é muito mais plana, além de mais ampla lateralmente (Figs. 5 e 20). As 

margens alveolares, além da ornamentação possuem também alguns forâmens 

neurovasculares, bem evidentes em Campinasuchus, Pissarrachampsa e Stratiotosuchus. A 

maioria dos baurussuquídeos possuem 5 alvéolos em cada maxilar, e Pissarrachampsa e 

MZSP-PV 814 possuem apenas 4. O exemplar de Campinasuchus CPP 1236 possui 5 

alvéolos no maxilar esquerdo, e apenas 4 no direito, onde o primeiro alvéolo foi obliterado 

pelo tamanho aumentado do entalhe pré-maxilar/maxilar. Esta redução da fórmula dentária, 

que já tinha sido observada por Price (1945) e Riff & Kellner (2001), é compartilhada 

também com Sphagesauridae, Mariliasuchus e uma série de espécies não relacionadas, 

como Dakosaurus andiniensis, e também Chimaerasuchus, mas que tem sua dentição 

reduzida de forma totalmente diversa. Pissarrachampsa, B. salgadoensis, Campinasuchus e 

Stratiotosuchus possuem a margem alveolar maxilar lateral muito mais ventral do que a 

margem medial, como que formando um lábio ósseo (como observado por Montefeltro et 

al., 2011), enquanto em B. pachecoi e MZSP-PV 814, as duas margens possuem a mesma 

altura (Fig. 22). A preservação de Cynodontosuchus impede que esta característica seja 

visualizada. Uma depressão imediatamente medial à margem alveolar interna gerada pelo 

encaixe do nono dente hipertrofiado do dentário é muito evidente e profunda na área palatal 

dos maxilares, estando posicionada na altura do último alvéolo (B. salgadoensis, MZSP-PV 

814), ou entre o último e o penúltimo alvéolos (B. pachecoi, Pissarrachampsa, 

Stratiotosuchus, Campinasuchus) (Figs. 20 e 22). Na maioria dos baurussuquídeos, o 

último alvéolo está posicionado aproximadamente no mesmo nível anteroposterior, ou 

levemente anterior à borda anterior da fenestra suborbital. Porém, em Pissarrachampsa, o 

último alvéolo está muito mais anterior à margem das fenestras (Figs. 5, 20 e 22). Há uma 

rugosidade conspícua imediatamente posterior ao último alvéolo em todos os exemplares 
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com esta parte preservada, que Montefeltro et al. (2011) comenta que pode ser uma 

reminiscência de dentes posteriores, então ausentes (Figs. 5, 20 e 22).  

Os maxilares compõem toda a borda do ângulo anterior e pelo menos metade da 

borda lateral das fenestras suborbitárias, possuindo portanto um longo e estreito processo 

látero-ventral, sem dentes, e que contatam posteriormente o jugal e o ectopterigóide, 

formando uma sutura em forma de V, em que o maxilar se encaixa sob os dois ossos, 

formando uma pequena cunha. Já medialmente às fenestras suborbitais, o processo maxilar 

é curto, recebendo o processo anterior dos palatinos. A sutura com os palatinos é 

transversal, altamente interdigitada (ver item “Palatino”) (Figs. 5, 20 e 22).  

 

Nasal: Os nasais cobrem a superfície dorsal do rostro, formando anteriormente a parede 

dorsal das narinas externas. O processo anterior dos nasais é curto, e termina em uma ponta 

aguda, levemente arqueada ventralmente (Fig. 19). Este processo não toca efetivamente o 

processo ântero-ventral dos pré-maxilares em MZSP-PV 814, mas o faz em B. salgadoensis 

e em Campinasuchus CPP 1237, que inclusive parece ter o processo anterior dos nasais 

mais longo do que nos outros baurussuquídeos (Carvalho et al., 2011). Os nasais são 

levemente convexos dorsalmente, e são parcialmente pareados, sendo que a sutura que 

separa os dois é visível apenas na metade anterior do osso (Fig. 3). Nesta parte do osso, a 

ornamentação é composta por ranhuras orientadas principalmente no sentido 

anteroposterior. Posteriormente, os nasais se alargam gradualmente e se fusionam, e sua 

ornamentação se torna mais irregular. A porção posterior do nasal é deprimida com relação 

às porções mediana e anterior, perdendo a característica convexidade. Esta depressão é 

muito suave em B. salgadoensis e Stratiotosuchus, praticamente plana. Porém, em 

Pissarrachampsa, esta área chega a formar uma concavidade mais evidente. Em MZSP-PV 

814 e Gondwanasuchus além de bem evidente, esta depressão perde boa parte da 

ornamentação, tendo uma superfície levemente irregular, mas sem sulcos ou ranhuras bem 

marcadas (Fig.23). Montefeltro et al. (2011) cita que esta é uma característica que separa 

Baurusuchinae de Pissarrachampsinae (que teriam a depressão mais acentuada). 

 Os nasais, por serem levemente convexos, aparecem um pouco em vista lateral, mas 

em geral, estão restritos ao plano horizontal da superfície dorsal do crânio, especialmente a 
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parte anterior, já que a posterior possui a depressão conspícua já descrita (Fig. 2). Em 

alguns indivíduos, como MZSP-PV 814 e B. salgadoensis, a convexidade desta porção 

anterior é um pouco mais acentuada, o que os faz ter a porção lateral dos nasais levemente 

verticalizada. Contudo, esta característica pode ter sido acentuada por compressão 

diagenética. Já em Stratiotosuchus, ocorre o oposto, pois o alargamento posterior dos nasais 

neste táxon é muito mais desenvolvido, e a lateral dos nasais nesta porção são 

verticalizadas, participando da face lateral do crânio.  

Os limites póstero-laterais dos nasais passam por baixo da porção anterior dos 

palpebrais anteriores. Em espécimes em que o palpebral está ausente, ou deslocado, como o 

lado direito de MZSP-PV 814, é possível ver claramente que a sutura entre o nasal e o pré-

frontal se dá dentro da profunda depressão para o encaixe do osso palpebral (a partir de 

agora chamada de fossa palpebral anterior) (Fig. 24). Nos táxons em que esta porção está 

preservada, aparentemente os nasais contribuem pouco para o assoalho da depressão para o 

palpebral anterior (Pissarrachampsa, Gondwanasuchus), tendo apenas sua porção póstero-

lateral coberta pelo palpebral. Porém, em Stratiotosuchus, onde a porção posterior do nasal 

é mais desenvolvida lateralmente, a projeção anterior do palpebral chega a dividir o final 

póstero-lateral dos nasais em dois: uma projeção lateral verticalizada, e uma medial no teto 

craniano. A mesma condição presente em Stratiotosuchus é visível em menor escala em 

MZSP-PV 814, pois a projeção póstero-lateral dos nasais neste táxon são menos 

desenvolvidas (Fig. 21).  

A porção posterior dos nasais contata extensivamente os pré-frontais, em uma sutura 

interdigitada que geralmente possui forma de zigue-zague, devido a uma projeção anterior 

em forma de cunha em cada um dos pré-frontais (Figs. 3 e 23). Os nasais também projetam 

uma ponta posterior em direção ao contato dos dois pré-frontais, que variam dependendo do 

formato destes últimos (ver item “Pré-frontal”). Essa união medial dos pré-frontais impede 

o contato extensivo entre nasais e frontal, o que é uma sinapomorfias de Baurusuchidae, 

como já observado por Riff & Kellner (2011) e Montefeltro et al. (2011). O contato entre 

nasal e frontal chega a ocorrer de forma muito incipiente em MZSP-PV 814, Wargosuchus 

e Gondwanasuchus, mas isto talvez tenha alguma correlação com o estágio ontogenético 

dos indivíduos, já que nos espécimes maiores e mais ossificados (Stratiotosuchus, B. 
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salgadoensis, Pissarrachampsa), não há contato externo algum entre nasais e frontal. Da 

mesma forma, é difícil precisar o contato entre o nasal e os lacrimais em sua extremidade 

póstero-lateral na maioria dos táxons. Em MZSP-PV 814 este contato é mínimo, mas 

existente, e ocorre parcialmente na extremidade anterolateral da fossa palpebral, e um 

pouco anterior a esta. Já Stratiotosuchus DGM 1477-R, claramente este contato não ocorre 

externamente, mas poderia ocorrer por baixo do palpebral anterior, que é densamente 

suturado (Figs. 21 e 24). O alto grau de ornamentação impede a visualização desta 

característica em Pissarrachampsa.  

 

Lacrimal: Este osso possui, em quase todos os notossúquios, duas superfícies distintas: uma 

dorsal e outra lateral. Nos baurussuquídeos, a superfície dorsal do lacrimal não é visível, 

sendo coberta pelo extenso palpebral anterior (Fig. 21 e 24). A face lateral é dividida em 

duas: uma superfície anterior, lateralizada, verticalizada e ornamentada, e uma superfície 

posterior inclinada medialmente, sem ornamentações extensivas, e que compõe a parede 

anterior da órbita (Figs. 12 e 21).  

A superfície dorsal do lacrimal só pôde ser observada em Pissarrachampsa e 

MZSP-PV 814, nos quais o palpebral anterior foi removido (Fig. 21). Nestes dois táxons, a 

superfície dorsal é plana, mais ornamentada lateralmente do que medialmente, e o lacrimal 

forma praticamente a metade lateral da área horizontal da fossa palpebral anterior. Esta 

superfície possui uma projeção aguda em ambos exemplares, lateralmente expandida em 

sua porção dorsal. Graças a esta projeção, a superfície inferior da fossa palpebral adquire 

um formato de triângulo-retângulo, em que o ângulo reto seria a ponta lateral da projeção. 

Medialmente, o lacrimal contata o pré-frontal, em uma sutura reta que é orientada em um 

eixo anteroposterior em relação ao crânio. Ao menos em MZSP-PV 814, o lacrimal 

ultrapassa levemente o pré-frontal anteriormente.       

 A superfície lateral do lacrimal é côncava dorsalmente, graças à projeção lateral da 

região dorsal supracitada. O lacrimal contata o maxilar anteriormente, e a sutura é 

levemente arqueada anteriormente e inclinada, com a extremidade dorsal mais anterior que 

a extremidade ventral na maioria dos baurussuquídeos, sendo interrompida apenas pela 

fenestra ântero-orbital nos indivíduos que a possuem (ver item “Maxilar”). Stratiotosuchus 
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segue o mesmo padrão, mas tem um contorno um pouco mais irregular. Já em 

Pissarrachampsa esta sutura é reta, vertical e bastante interdigitada (Fig. 2 e 21). O contato 

ventral do lacrimal é com o jugal, e em todos os espécimes conhecidos, é uma sutura reta 

(ou levemente arqueada ventralmente), horizontal e pouco interdigitada, mais longa 

lateralmente que medialmente (ver item “Recesso caviconchal”). 

 A porção do lacrimal que compõe a parede interna da margem anterior da órbita é 

levemente côncava anteriormente, e sutura extensivamente com o processo descendente do 

pré-frontal em sua extremidade medial. Esta sutura é verticalizada e inclinada, com a parte 

ventral mais lateral que a dorsal, e é interdigitada em Stratiotosuchus URC R 73, apesar de 

lisa em MZSP-PV 814 (Fig. 12). Termina ventralmente na borda dorsolateral do recesso 

caviconchal, que a parede medial dos lacrimais ajuda a delimitar (ver item “Pré-frontal”). 

Na porção dorsal desta região é visível a abertura posterior do ducto naso-lacrimal, que 

contata as órbitas à cavidade nasal (Iordansky, 1973), preservado em Pissarrachampsa, 

Wargosuchus, Stratiotosuchus (ambos espécimes) e MZSP-PV 814. As paredes internas do 

ducto são inclinadas lateralmente, e a parede medial deste ducto chega a ter uma pequena 

contribuição do pré-frontal, mas não do palpebral. Este ducto possui um formato 

aproximado de fechadura, mas em Stratiotosuchus DGM 1477-R, contudo, a abertura do 

ducto possui formado oval, expandido látero-medialmente. Montefeltro et al. (2011) 

afirmam que o ducto lacrimal de Pissarrachampsa está posicionado mais lateralmente do 

que em demais táxons, ficando próximo do ângulo entre as superfícies dorsal e lateral do 

lacrimal. Realmente, o ducto parece posicionado mais  lateralmente do que em outros 

táxons, mas observando com mais detalhe percebe-se que o lacrimal do indivíduo está 

levemente comprimido dorso-ventralmente, pois a superfície lateral do osso está mais 

côncava que nos demais exemplares (Fig. 12). Além do mais, a sutura com o pré-frontal 

está posicionada no mesmo lugar nos demais táxons, levando a crer que o posicionamento 

do ducto lacrimal é apenas uma variação individual, auxiliada pela compressão diagenética. 

 

Pré-frontal: Os pré-frontais possuem duas faces principais: uma ampla e plana face dorsal, 

que cobre parte do teto craniano; e um processo descendente, que corre por dentro da 

margem anterior das órbitas. A face dorsal dos pré-frontais é triangular em vista dorsal, 



 

 

 

75

sendo que a face lateral é orientada no eixo anteroposterior, e as duas faces mediais 

convergem, se encontrando medialmente, impedindo quase ou totalmente o encontro do 

frontal com os nasais (ver item “Nasal”). Este formato dorsal dos pré-frontais foi uma das 

características que separou os dois clados encontrados em Baurusuchidae por Montefeltro et 

al. (2011). Segundo este trabalho, Pissarrachampsinae (Pissarrachampsa + Wargosuchus) 

se diferenciaria dos demais baurussuquídeos pela aproximação medial dos pré-frontais se 

dar apenas na região anterior. Contudo, esta projeção medial em Wargosuchus não é igual à 

presente em Pissarrachampsa, em que a projeção no primeiro é realmente mais anterior, 

enquanto a projeção no segundo é mais na porção média anteroposterior do osso (Figs. 23 e 

24). Uma projeção mais anterior também está presente em MZSP-PV 814, 

Gondwanasuchus, e parece estar presente em Stratiotosuchus URC R 73, pois apesar da 

porção anterior dos pré-frontais não estar preservada neste espécime, sua projeção posterior 

é longa, indicando que a projeção medial só poderia ocorrer na parte anterior do osso (Fig. 

3). A condição contrária, segundo Montefeltro et al. (2011), é a presente em B. 

salgadoensis e Stratiotosuchus DGM 1477-R, onde os pré-frontais se contatam 

medialmente ao longo de toda a margem anterior e média, divergindo apenas 

posteriormente. Novamente, por esta suturação mais densa estar presente nos dois 

indivíduos maiores e mais ossificados, levanta a hipótese de ser uma variação ontogenética. 

A margem anterior dos pré-frontais, como já citado no item “Nasal”, por vezes possui uma 

projeção anterior aguda em forma de cunha, como visto em Stratiotosuchus DGM 1477-R, 

B. salgadoensis e Pissarrachampsa. Contudo, esta projeção não existe em 

Gondwanasuchus e Wargosuchus, onde a porção anterior é aproximadamente plana 

transversalmente. Já em MZSP-PV 814, esta parte do osso é arqueada anteriormente (Figs. 

3 e 23).  

 O pré-frontal compõe quase que a totalidade da parede lateral da fossa palpebral 

anterior, excetuando apenas a extremidade anterior, composta pelos nasais (Fig. 24). A 

fossa palpebral possui um degrau bem marcado, com uma parede vertical, direcionada 

lateralmente, e orientada no eixo anteroposterior. Este degrau faz com que a porção dorsal 

dos pré-frontais fique com dois planos, um mais dorsal (o medial) e um mais inferior (o 

lateral). Este plano lateral é o que forma a metade medial do assoalho da fossa palpebral. 
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Em Stratiotosuchus URC R 73 e MZSP-PV 814, é observável também a formação de um 

forâmen arredondado, um pouco menor que o ducto naso-lacrimal, que se forma na junção 

entre pré-frontal e a superfície ventral do palpebral anterior, medial à sutura com o lacrimal 

(Fig. 12). Em Pissarrachampsa e em MZSP-PV 814, onde o palpebral foi desarticulado, 

percebe-se que este forâmen abre pra um sulco em forma de canaleta que corre pelo 

assoalho da fossa palpebral anterior, terminando um pouco anteriormente, não chegando à 

metade anteroposterior do elemento (Fig. 12 e 24). Este forâmen está ausente em 

Stratiotosuchus DGM 1477-R. 

A sutura dos pré-frontais com o frontal é reta (excetuando em MZSP-PV 814 e 

Stratiotosuchus URC R 73, que é bem irregular), iniciando-se anteriormente no ponto de 

aproximação medial entre os pré-frontais, e se expandindo lateralmente até a extremidade 

póstero-medial do palpebral anterior, formando um tríplice encontro. Ventralmente, a 

sutura com o frontal é arqueada posteriormente e altamente interdigitada (Fig. 25).  

 O processo descendente surge aproximadamente na porção média do comprimento 

anteroposterior do corpo dorsal do pré-frontal, fazendo com esta um ângulo de 90 graus. O 

pilar pré-frontal se constitui de uma lâmina levemente convexa posteriormente, direcionada 

póstero-lateralmente, uma orientação também vista em outros notossúquios e também em 

gobiossuquídeos, e que em crocodilos atuais tem função taxonômica (Iordansky, 1973). 

Esta lâmina é larga, e corre pela parte mais interna da margem anterior das órbitas. 

Dorsalmente, os pilares não se tocam medialmente, formando a metade inferior de uma 

pequena abertura circular, fechada dorsalmente pelo processo anterior do frontal, por onde 

passa o trato olfatório (Iordansky, 1973), que possui entalhes laterais, provavelmente para a 

passagem de nervos acessórios (Figs. 12, 21 e 25). Internamente à cavidade caviconchal, o 

bulbo olfatório forma duas depressões dorsais formadas pelo pré-frontal e nasal, separadas 

por uma crista sagital do frontal, como visto em Wargosuchus (Martinelli & Pais, 2008). 

No limite ventral desta abertura, os pilares se tocam medialmente, condição que se segue 

até o limite ventral dos pilares. Em MZSP-PV 814 a parede medial dos pilares é inclinada 

anteriormente, gerando uma fenda, que pode ou não ser um artefato de preservação, 

enquanto Pissarrachampsa parece ter a condição oposta (ou seja, a parede medial é 

inclinada posteriormente) (Fig. 12). Lateralmente, o limite ventral da sutura entre o pré-
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frontal e o lacrimal delimita a borda dorsal do recesso caviconchal, sendo que ventral à 

sutura os pilares afunilam medialmente, formando o limite dorso-medial da abertura 

posterior do recesso. Ventralmente, os pilares dos pré-frontais contatam a parte dorsal do 

processo anterior dos pterigóides, sem, no entanto, contatar os palatinos. 

 

Frontal: O frontal é um osso único, como em todos os mesoeucrocodilos, e sua 

ornamentação é menos conspícua do que nos demais ossos do teto craniano. Todos os 

frontais preservados da família possuem uma crista sagital, igualmente presente na maioria 

dos Notosuchia, que ocupa pelo menos a metade posterior do osso, mas podendo se 

estender até porções mais anteriores, como em Pissarrachampsa, Campinasuchus, MZSP-

PV 814 e Stratiotosuchus URC R 73 (Fig. 3 e 26). Essa crista é bastante suave em 

Stratiotosuchus DGM 1477-R e quase imperceptível em B. salgadoensis. Novamente, esta 

condição presente nos dois indivíduos maiores e mais ossificados da família pode sugerir 

uma variação ontogenética. Nos demais indivíduos, a crista é mais aguda e desenvolvida 

apenas na porção média, sendo mais abaulada, larga e rasa nas extremidades anterior e 

posterior. Exceto por esta crista sagital, o frontal dos baurussuquídeos é deprimido 

dorsalmente, fazendo com que, em vista lateral, a superfície dorsal do frontal fique mais 

ventral que a superfície dorsal dos pré-frontais (Figs. 2 e 26).   

 O processo anterior do frontal é em forma de cunha, se inserindo entre os pré-

frontais, e eventualmente contatando os nasais (ver item “Nasal”). Este processo é, 

previsivelmente, muito mais longo em espécimes onde a aproximação medial entre os pré-

frontais se dá apenas anteriormente, se alongando até alcançar a altura anteroposterior do 

terço anterior da fossa palpebral anterior, como em Stratiotosuchus URC R 73, MZSP-PV 

814, Wargosuchus, Campinasuchus e talvez Pissarrachampsa. Montefeltro et al. (2011) 

destacam que em Pissarrachampsa e Wargosuchus há uma evidente depressão sagital em 

forma de canaleta na porção anterior do frontal, por vezes se estendendo também para a 

parte posterior dos nasais. Esta depressão também está presente em Campinasuchus e 

Gondwanasuchus mas não pode ser afirmada com precisão para Stratiotosuchus URC R 73, 

e está presente de forma muito suave em MZSP-PV 814 (Fig. 23). Stratiotosuchus DGM 

1477-R e B. salgadoensis, em contrapartida, possuem o processo anterior do frontal muito 
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mais curto ântero-posteriormente e largo lateralmente (ver item “Pré-frontal”), e sua 

superfície dorsal não possui depressão alguma (Figs. 3, 23, 26). 

 Posteriormente, os frontais se alargam lateralmente através da sutura com os pré-

frontais em uma sutura irregular até contatar a extremidade posterior do processo póstero-

medial do palpebral anterior. Posteriormente a este encontro, formam um contorno lateral 

medialmente côncavo (B. salgadoensis, Pissarrachampsa, MZSP-PV 814) ou reto 

(Stratiotosuchus URC R 73), que formam a margem dorsal das órbitas, e também a margem 

medial das fenestras supraorbitárias. Esta área em B. salgadoensis é muito mais reduzida do 

que nos demais táxons, enquanto a área de contato do frontal com o palpebral anterior é 

muito mais extensa ântero-posteriormente (Fig. 10). Como único baurussuquídeo conhecido 

a não possuir tais fenestras, em Stratiotosuchus DGM 1477-R o contorno lateral da região 

supraorbitária do frontal é lateralmente convexo, como que preenchendo uma fenestra 

supraorbitária prévia, suturando fortemente com os palpebrais anterior e posterior (Figs. 3, 

10, 26).  

 As suturas do frontal com os pós-orbitais ocorrem no terço posterior deste elemento, 

sendo mais laterais em sua extremidade anterior, e ficando cada vez mais mediais até a 

extremidade posterior do frontal. O tríplice encontro entre pós-orbital, frontal e parietal se 

dá ainda no teto do crânio, exatamente no limite da fenestra supratemporal externa. Assim, 

o frontal é excluído dessa fossa, exceto em Pissarrachampsa, aonde uma ponta laterodorsal 

do frontal chega a formar uma pequena parte em forma de cunha da parede ântero-medial 

da fossa supratemporal. Esta área do encontro dos três ossos faz parte das bordas elevadas 

dorsalmente convexas da fenestra supratemporal (ver item “Fenestra e fossa 

supratemporal”), e o frontal é portanto muito mais grosso dorsoventralmente nesta região 

(Fig. 3 e 8). Anteriormente a estas bordas elevadas, se forma a área deprimida do frontal. 

Essas elevações arredondadas se encontram na linha sagital, formando um sulco, que se 

estende anteriormente por poucos milímetros, porque logo anteriormente se inicia a crista 

sagital. Stratiotosuchus DGM 1477- R não possui este sulco separando as elevações 

supratemporais da crista sagital, que como já foi dito, é muito rasa. Estas características 

também são muito difíceis de distinguir em B. salgadoensis (Fig. 26). A sutura com o 

parietal é interdigitada, transversalmente orientada e reta, com apenas uma inclinação 



 

 

 

79

posterior leve nas extremidades laterais (inclinação um pouco mais acentuada em 

Pissarrachampsa, porque os frontais chegam a entrar na fossa supratemporal). Apenas 

Stratiotosuchus DGM 1477-R possui esta sutura diferenciada, em formato de V suave, com 

o vértice apontado posteriormente (Fig. 3).  

 As paredes ventrais do frontal são inclinadas, sendo mais ventrais medialmente e 

mais dorsais lateralmente. Como já comentado antes, na parte ventral do frontal ocorre a 

passagem para o trato olfatório. Sendo assim, ventralmente, e por toda a extensão sagital do 

frontal há uma canaleta dorsalmente côncava. As paredes desta canaleta são bem fechadas, 

mas não chegam a se encontrar medialmente. A parte média da canaleta é um pouco mais 

acinturada, sendo que as extremidades são um pouco mais alargadas, especialmente na 

porção posterior, onde, atrás dos laterosfenóides, abriga a parte anterior dos hemisférios 

cerebrais (Fig. 25).                    

 

Palpebrais: A família possui dois palpebrais, um anterior e um posterior, sendo o primeiro 

muito mais desenvolvido que o segundo. Ambos os elementos são muito ornamentados 

dorsalmente e lateralmente, mas com uma ornamentação muito discreta na superfície 

ventral (Figs. 3, 10, 26 e 27).  

Como já descrito posteriormente (ver itens “Fenestra supraorbital”, “Nasal”, “Pré-

Frontal” e “Frontal”), aproximadamente três quartos anteriores do corpo principal do 

palpebral anterior repousam dentro de uma concavidade extensa que aqui foi chamada de 

fossa palpebral anterior, formada pré-frontal, lacrimal, e um pequeno pedaço do nasal. É um 

osso plano, dorsal e ventralmente, e sua espessura dorsoventral corresponde à altura da 

fossa palpebral. O palpebral anterior possui um formato dorsal triangular, com uma ponta 

anterior que vai se alargando posteriormente. A margem medial, que é a que se encaixa na 

fossa palpebral anterior é alinhada no eixo anteroposterior do crânio, enquanto a margem 

lateral é expandida lateralmente, cobrindo dorsalmente as órbitas. Posteriormente, o 

palpebral anterior possui duas projeções: uma medial e uma lateral (Figs. 10 e 27). A 

projeção medial é curta e se forma posteriormente à fossa palpebral, delimitada pela parede 

lateral do frontal, formando uma superfície levemente expandida ventralmente, que contata 

o pré-frontal medialmente, em um contato muito rugoso. Já a projeção lateral é muito mais 
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desenvolvida, e se estende posteriormente quase até o nível dos pós-orbitais, terminando em 

uma ponta arredondada, que toca o palpebral posterior. O formato do contorno posterior do 

palpebral anterior é anteriormente côncavo, sendo que esta parte compõe a borda anterior e 

boa parte da borda lateral da fenestra supraorbital, e em Gondwanasuchus chega a compor 

até a parte anterior da borda medial da fenestra (Figs. 3 e 10). Em B. salgadoensis a fenestra 

supraorbital é muito diminuta, e a área de contato entre o processo póstero-medial do 

palpebral anterior e a lateral do frontal é muito mais ampla ântero-posteriormente que em 

outros táxons (ver item “Fenestra supraorbital”), e a borda posterior do palpebral anterior é 

menos côncava anteriormente, sendo que graças a esta condição, o processo póstero-lateral 

não é muito mais desenvolvido posteriormente do que a borda póstero-medial do osso 

(Figs. 10 e 26). Em Stratiotosuchus DGM 1477-R, onde a fenestra supraorbital é ausente, a 

projeção póstero-lateral continua sendo muito mais posterior que a projeção póstero-medial. 

Porém, toda a borda póstero-medial do osso sutura extensivamente o frontal, em uma sutura 

aproximadamente reta, possuindo apenas uma concavidade direcionada lateralmente na 

porção média (ântero-posteriormente) da sutura (Figs. 3, 8 e 26). Esta pode ter sido a área 

da fenestra supraorbital neste indivíduo, que teria sido obliterada pela idade, preenchida 

pelo crescimento lateral do frontal. Em sua face ventral, encontra-se pelo menos um 

diminuto forâmen na área média (Pissarrachampsa, MZSP-PV 814). 

 O palpebral posterior é muito menor que o anterior, e possui um formato trapezoidal 

em vista dorsal, com a borda lateral sendo o lado maior. Este elemento é abaulado, 

condição perceptível em vista posterior, onde a extremidade lateral é muito mais ventral 

que o restante do osso, formando como que uma extensão do recesso ótico, cobrindo a parte 

posterior das órbitas, enquanto que as porções mediana e medial são mais dorsais. Graças a 

este abaulamento, a superfície dorsal deste elemento é convexa dorsalmente, e a superfície 

ventral é côncava (Figs. 10 e 27). Ântero-lateralmente o palpebral posterior contata o 

processo póstero-lateral do palpebral anterior, em uma junção que pode ser um mero 

contato (como em MZSP-PV 814, Stratiotosuchus URC R 73, B. albertoi, 

Gondwanasuchus) ou uma sutura mais extensa e compacta (B. salgadoensis, 

Stratiotosuchus DGM 1477-R). A porção ântero-medial do palpebral anterior compõe a 

borda póstero-lateral da fenestra supraorbitária, possuindo um contorno côncavo em vista 
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dorsal. Esta porção do osso é muito reduzida em B. salgadoensis, já que a própria fenestra 

supraorbitária é muito menor neste indivíduo. Já em Stratiotosuchus DGM 1477-R, como 

não há fenestra supraorbitária, a porção ântero-medial do palpebral posterior continua 

possuindo um formato côncavo, mas sutura integralmente com o limite póstero-lateral do 

frontal (Fig. 8). A face póstero medial do palpebral posterior sutura amplamente com a 

porção anterolateral do pós-orbital. Esta sutura possui dois planos em vista dorsal: um 

anterior, que é mais curto, cerca de um terço do tamanho total da sutura, e está orientado no 

eixo anteroposterior, e um plano posterior mais longo (cerca de dois terços do tamanho total 

da sutura), que é inclinado no sentido ântero-medial para o póstero-lateral. O plano anterior 

desta sutura é um pouco mais longo em B. salgadoensis, chegando quase à metade do 

comprimento total da sutura. A sutura posteriormente segue pela faceta lateral do pós-

orbital, até acabar na projeção lateral do palpebral, que como dito, cobre a porção posterior 

da órbita dorsalmente (Figs. 3, 8 e 10). O limite lateral do palpebral posterior em vista 

dorsal pode ser levemente convexo lateralmente. Assim como ocorre com os palpebrais 

anteriores, há um diminuto forâmen na porção média da região ventral do palpebral 

posterior (Fig. 27).  

 

Parietal: O parietal de Baurusuchidae, assim como o frontal, também forma um osso único, 

que compõe a barra intertemporal do teto do crânio, bem como as paredes ântero-mediais, 

mediais e a metade medial das paredes posteriores das fossas e fenestras supratemporais 

(Fig. 3). É um osso muito estreito lateralmente, e sua margem dorsal é muito ornamentada, 

possuindo um sulco sagital, consequência da elevação das margens supratemporais 

(Montefeltro et al., 2011). A face dorsal do parietal é mais estreita anteriormente, se 

alargando levemente posteriormente, formando a cobertura dorsal da borda póstero-medial 

da fossa supratemporal (ver item “Fenestra e fossa supratemporal”) (Fig. 9). 

Posteriormente, o sulco sagital prossegue até o final do osso (MZSP-PV 814, 

Stratiotosuchus URC R 73), ainda que eventualmente de forma muito mais rasa 

(Pissarrachampsa). Em Stratiotosuchus DGM 1477-R, o sulco sagital desaparece um 

pouco anteriormente à margem posterior das fenestras supratemporais. Em B. salgadoensis 

o sulco sagital é quase invisível em toda a extensão do parietal, apenas levemente sugerido 
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na metade anterior do osso, sendo a porção posterior do parietal dorsalmente plana (Figs. 3, 

8 e 26).     

A porção posterior dos parietais é lateralmente alargada, até encontrar a extremidade 

lateral dos esquamosais, mais ou menos na altura média da largura látero-medial das 

fenestras supratemporais. Posteriormente, os parietais contatam o supraoccipital, ficando de 

fora da área occipital do crânio. Em MZSP-PV 814 os esquamosais também ajudam 

lateralmente a impedir a participação do parietal na área occipital (ver item “Esquamosal”). 

Em todos os espécimes de Baurusuchidae a superfície dorsal posterior do parietal é 

levemente convexa, condição quebrada apenas pelo sulco sagital. Em MZSP-PV 814, 

contudo, o parietal não é orientado horizontalmente segundo a linha horizontal, tendo sua 

parte posterior mais dorsal que a anterior, formando uma linha reta inclinada em vista 

lateral (Fig. 2 e 9). Ao final posterior, a superfície dorsal do parietal forma duas altas e 

globosas superfícies infladas dorsalmente e ricamente ornamentadas, não vistas em nenhum 

outro espécime da família (Figs. 9 e 26). Essas estruturas são desenvolvidas a ponto de se 

projetarem ântero-lateralmente sobre as fossas supratemporais, e também posteriormente, 

sendo que metade da parede descendente posterior é formada pelos supraoccipitais (ver 

item “Supraoccipital”). Em B. salgadoensis e Pissarrachampsa, esta porção do parietal é 

plana (Fig. 28). A sutura com o supraoccipital é interdigitada em todos os táxons, sendo 

transversalmente reta (Stratiotosuchus, Pissarrachampsa, Campinasuchus) ou apenas 

levemente arqueada anteriormente (B. salgadoensis) na maioria dos táxons. Em MZSP-PV 

814 esta sutura tem forma de “V”, com o vértice apontado anteriormente, dando à 

superfície dorsal ornamentada do parietal um formato de “Y” em vista dorsal (Fig. 3). 

A porção mais ventral do parietal é a que compõe parte da fossa supratemporal, 

sendo portanto não-ornamentada e medialmente côncava. Como já descrito anteriormente 

(ver item “Fenestra e fossa supratemporal”), a parede posterior das fossas supratemporais 

são mais inclinadas, ficando portanto mais expostas dorsalmente, e sua metade medial é 

totalmente formada pelo parietal. O parietal se verticaliza na porção média das fossas, e 

volta a se inclinar látero-posteriormente em sua porção anterior (Figs. 3 e 8). 

Anteriormente, o parietal sutura com o frontal (ver item “Frontal”) e sutura com o pós-

orbital dentro da fossa supratemporal, sutura que corre ventralmente até encontrar o 
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laterosfenóide, na borda da fenestra supratemporal interna. A partir daí, a sutura corre 

posteriormente em uma linha horizontal por todo o comprimento anteroposterior do 

laterosfenóide, alcançando o quadrado posteriormente, formando um contato triplo na 

região média da parede posterior da fenestra supratemporal interna. Neste ponto, a sutura 

volta a se verticalizar, contatando o esquamosal em um ponto levemente mais dorsal, e 

segue contatando este elemento até atingir o teto do crânio (Fig. 9). A sutura com o 

esquamosal dentro da fossa supratemporal pode formar um desenho em zigue-zague, com 

uma ponta ventral voltada medialmente, e uma ponta mais dorsal voltada lateralmente 

(MZSP-PV 814, Stratiotosuchus URC R 73), mas nem sempre possui este formato, 

podendo ser exatamente o oposto (Stratiotosuchus DGM 1477-R, B. salgadoensis, B. 

pachecoi) (Fig.9 e 26).  

Na região da sutura entre parietal e esquamosal, dentro da fossa supratemporal, um 

pouco ventral ao teto do crânio, existe o forâmen têmporo-orbital anterior. Seu formato 

oval, com o eixo maior orientado transversalmente, e em alguns táxons chega a ser um 

pouco mais estreito dorsoventralmente na porção mais medial (B. salgadoensis, 

Pissarrachampsa, Stratiotosuchus URC R 73), onde ocorre a formação de um sulco medial. 

A abertura deste forâmen é direcionada ântero-dorsalmente, e Stratiotosuchus DGM 1477-

R possui a abertura do forâmen têmporo-orbital significativamente maior que nos outros 

táxons. Apesar de estar situado no encontro dos dois ossos, a maior parte do forâmen 

têmporo-orbital está localizada no esquamosal, o parietal contribuindo apenas com a porção 

mais medial, e em Stratiotosuchus DGM 1477-R, ele está situado totalmente no esquamosal 

(Fig. 8, 9 e 26). 

 

Esquamosal: O esquamosal forma a porção látero-posterior do teto do crânio, bem como a 

mesma porção das fenestras e fossa supratemporais, e também a metade posterior das partes 

dorsal e posterior do recesso ótico. A superfície dorsal é densamente ornamentada, com 

sulcos mais profundos do que os presentes nos ossos próximos, bem como protuberâncias 

arredondadas ou irregulares. Esta superfície possui formato de L em vista dorsal, com uma 

projeção mais larga direcionada anteriormente, com leve inclinação medial, formando um 

ângulo um pouco menor que 90° com uma extensão póstero-medial, muito mais delgada, 
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sendo fina ântero-posteriormente, e mais curta que a projeção anterior (Fig. 8). O formato 

medial deste ângulo entre os dois processos é bastante arredondado na maioria dos táxons, 

sendo mais agudo apenas em Pissarrachampsa e Stratiotosuchus DGM 1477-R. O processo 

anterior compõe aproximadamente a metade posterior da borda lateral da fenestra 

supratemporal, e encontra anteriormente o pós-orbital em uma sutura muito interdigitada, 

orientada perpendicularmente à borda lateral da fenestra. Sua superfície dorsal é levemente 

convexa, e sua borda lateral é inclinada ventralmente, formando parte da borda dorsal do 

recesso ótico. Já o processo póstero-medial compõe a metade lateral da borda posterior da 

fenestra supratemporal externa, e é orientado transversalmente ao eixo sagital em alguns 

táxons (Pissarrachampsa, Stratiotosuchus, Campinasuchus), e levemente inclinado 

anteriormente em outros, cujo o contorno posterior do crânio em vista dorsal é levemente 

arqueado, como B. pachecoi, B. salgadoensis e MZSP-PV 814 (ver item “Supraoccipital”). 

O processo póstero-medial sutura com o parietal e com o supraoccipital, sendo que na 

maioria dos táxons o contato entre os três ossos se dá no limite lateral do parietal, enquanto 

em MZSP-PV 814, o esquamosal possui uma projeção que corre por trás da parede 

posterior do parietal brevemente, contatando o supraoccipital mais medialmente (Figs. 3 e 

8).  

A porção ântero-medial do esquamosal de Baurusuchidae forma a plataforma 

póstero-lateral da fossa supratemporal, e a mesma borda da fenestra supratemporal interna. 

Como já citado no item “Fenestra e fossa supratemporal”, a porção dorsal mais extensa da 

fossa supratemporal é exatamente o canto póstero-lateral, que é formado inteiramente pelo 

esquamosal. Esta área da fossa, menos verticalizada, pode ser tão desenvolvida em alguns 

táxons (MZSP-PV 814, Stratiotosuchus URC R 73, Pissarrachampsa e Campinasuchus) 

que a área ornamentada do processo póstero-medial se torna tão delgada que chega a ser 

meramente uma crista transversal, especialmente na porção lateral (Fig. 8). Já em outros 

táxons onde a porção póstero-lateral da fossa supratemporal é dorsalmente menos 

desenvolvida, como B. pachecoi e B. salgadoensis, a superfície ornamentada da projeção 

póstero-medial é um pouco mais larga (Fig. 3 e 8). Uma exceção é Stratiotosuchus DGM 

1477-R, em que mesmo tendo a porção póstero-lateral da fossa bem inclinada e 

desenvolvida, ainda mantém uma clara superfície dorsal ornamentada no processo póstero-
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medial do esquamosal, ainda que estreita. Em quase todos os táxons de Baurusuchidae a 

parte esquamosal da fossa é dividida em dois planos: um medial ao processo anterior do 

esquamosal, mais verticalizado, medialmente convexo e pouco visível em vista dorsal; e 

um plano anterior ao processo póstero-medial do esquamosal, que é mais inclinado ântero-

posteriormente, e portanto mais visível em vista dorsal (ver item “Parietal”). Estes dois 

planos são separados por uma curva arredondada no canto póstero-lateral da fossa, cujo 

contorno é mantido até a mesma porção da borda da fenestra supratemporal interna. Porém, 

em Pissarrachampsa, a porção esquamosal da fossa supratemporal parece ter um plano 

apenas, inclinado no sentido póstero-lateral para ântero-medial, sendo esta área mais plana 

do que em outros táxons. A área da fossa supratemporal que contata o parietal apresenta a 

outra metade do forâmen têmporo-orbital (ver item “Parietal”), e MZSP-PV 814 possui um 

pequeno sulco lateral à abertura do forâmen (Fig. 26). Ventralmente o esquamosal forma, 

como já dito, a borda póstero-lateral da fenestra supratemporal interna, contatando a 

projeção dorsal do quadrado em uma sutura horizontal que acompanha a borda da fenestra. 

Carvalho et al. (2011) narram que o quadradojugal chega a contatar o esquamosal na parte 

interna da fenestra supratemporal, mas fica evidente em Campinasuchus CPP 1235 que o 

quadrado separa o quadradojugal do esquamosal na parte interna da fenestra, como nos 

demais baurussuquídeos (Fig. 29). 

O esquamosal de todo crocodiliforme possui uma projeção póstero-lateral, e em 

muitos táxons ela é ventralmente inclinada (Peirosauridae, Araripesuchus, Mariliasuchus, 

Caipirasuchus). Porém, em Baurusuchidae sua orientação é totalmente vertical, fazendo um 

ângulo de praticamente 90° com o processo anterior. Com esta verticalização o esquamosal 

compõe a porção dorsolateral da região occipital do crânio, formando uma área plana e sem 

ornamentações, que contata o supraoccipital medialmente, o processo paroccipital médio-

ventralmente, e o quadrado ventralmente (Figs. 2 e 28). Na parte mais medial da área 

occipital do esquamosal, o contato com o supraoccipital corre ventralmente até formar a 

parede da passagem pós-temporal (ver item “Supraoccipital”). Lateralmente a esta 

passagem, a sutura com o supraoccipital corre inclinada no sentido látero-ventral, até que o 

esquamosal contate o processo paroccipital. Nesta área, a sutura deixa de ser reta, e forma 

uma convexidade ventral, que lateralmente forma uma sutura horizontal, margeando a parte 
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ventral da área occipital mais ampla do esquamosal. Lateralmente, a sutura curva-se 

novamente no sentido ventral, formando a área de contato entre o processo paroccipital e o 

processo póstero-lateral do esquamosal. Ventralmente a isto, ocorre o tríplice encontro 

externo entre esquamosal, processo paroccipital e quadrado, um pouco lateral à passagem 

crânio-quadrado (ver item “Processo Paroccipital”). A sutura com o quadrado é horizontal e 

muito curta em vista posterior (Fig. 28). Já em vista lateral, a sutura com o quadrado é 

extensa, saindo da margem inferior do processo póstero-lateral, corre ântero-dorsalmente, 

passando dorsalmente pela abertura ótica e terminando no ponto em que encontra com o 

pós-orbital (Fig. 2 e 30). O esquamosal sobrepõe dorsalmente o pós-orbital de forma suave, 

sendo a sutura de contato transversal, que corre ventralmente, passando por dentro do 

recesso ótico, passa pela lateral verticalmente e atinge o teto do crânio. Em muitos 

crocodiliformes, como Eusuchia e Peirosauridae, o esquamosal possui um processo anterior 

que corre ventral ao pós-orbital, e este processo está ausente em Baurusuchidae, onde a 

sutura ventral entre os dois ossos é transversal (Fig. 30). O formato sutura entre pós-orbital 

e esquamosal em vista lateral varia dentro de Baurusuchidae, sendo que no gênero 

Baurusuchus ela é convexa anteriormente, enquanto nos demais táxons ela é reta e 

levemente inclinada, com a parte dorsal mais anterior que a ventral (Nascimento & Zaher, 

2011) (Fig. 2).  

O esquamosal em vista lateral também tem formato de L, devido à deflexão ventral 

do processo póstero-lateral. A superfície lateral dos dois planos é muito fina látero-

medialmente, separada por um entalhe côncavo direcionado ântero-ventralmente (Fig. 30). 

Anterior a este entalhe o esquamosal forma a metade posterior do meato auditivo, tendo sua 

superfície ventral côncava e sem ornamentações, uma borda lateral com contorno 

ventralmente arqueado em vista lateral. Já abaixo deste entalhe, o processo póstero-lateral 

do esquamosal possui uma aba lateral que forma a porção posterior do meato auditivo 

externo e do recesso ótico. A face posterior desta aba é direcionada póstero-lateralmente, 

sendo levemente convexa posteriormente no eixo látero-medial, terminando ventralmente 

em uma projeção arredondada, que se liga com o quadrado medialmente. Já a superfície 

anterior desta aba é côncava em todos os táxons. Uma exceção aparente a esta regra é B. 

albertoi, que parece ter a superfície posterior côncava e a anterior convexa a plana 
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(Nascimento & Zaher, 2010). Esta conclusão, porém, pode ser alvo de alguma controvérsia, 

pois esta parte neste táxon foi comprimida e se soltou da lateral do crânio. Contudo, o lado 

na qual a peça se encaixaria está óbvio, e apesar da desarticulação, a peça em si não 

apresenta marcas de quebra ou deformações diagenéticas (Fig. 31). Tanto a aba lateral 

vertical quando a margem lateral do processo ântero-dorsal possuem uma faceta lateral, que 

é levemente convexa, tanto em seu contorno lateral quanto em seu contorno anterior, e é 

levemente ornamentada. Na aba lateral vertical, há uma crista dorsoventral arredondada e 

larga que separa a margem lateral da faceta póstero-lateral. Todas estas características 

indicam uma área de inserção da musculatura da aleta ótica (Shute & Bellairs, 1955). Tanto 

a convexidade da borda ventral/anterior dos processos do esquamosal em vista lateral 

quanto o entalhe que separa os dois estão presentes em outros notossúquios, como 

Mariliasuchus, Caipirasuchus, Yacarerani, e incipientemente desenvolvidos em 

Notosuchus e Armadillosuchus.                 

 

Pós-orbital: Este elemento também tem uma forma de L em vista posterior, possuindo dois 

corpos principais: um dorsal, que forma a metade anterior da barra supratemporal lateral, e 

a parede dorsal da metade anterior do meato auditivo (Figs. 3, 8, 26 e 29); e um corpo 

descendente, medial ao corpo dorsal, muito delgado látero-medialmente, que medialmente 

forma o canto anterior e a metade anterior da borda lateral da fossa supratemporal, e 

lateralmente forma a parede medial da metade anterior do meato auditivo, além de parte do 

contorno da fenestra infratemporal, e a metade superior da barra pós-orbital (Figs. 2, 7 e 

30). 

O corpo dorsal do pós-orbital é contínuo com a mesma porção do esquamosal, 

mantendo a mesma orientação, sendo portanto, a porção anterior um pouco mais medial que 

a porção posterior (Figs. 2 e 8). Porém, no que diz respeito à ornamentação, mesmo esta 

área também sendo contínua, não possui sulcos e protuberâncias tão profundos como no 

esquamosal. Anteriormente, o pós-orbital se curva um pouco mais acentuadamente para o 

sentido medial, formando o vértice anterior da fenestra supratemporal interna, e medial a 

este vértice, contata o parietal em uma sutura vertical que se estende até a borda a fenestra 

supratemporal externa (ou ainda dentro da fossa, em Pissarrachampsa), onde ocorre o 
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tríplice contato entre pós-orbital, parietal e frontal (ver item “Frontal”). Em MZSP-PV 814 

a extremidade ântero-medial do pós-orbital possui um formato de cunha, se inserindo entre 

o parietal e o laterosfenóide, formando uma ponta aguda medialmente (Fig. 32). Esta área é 

mais espessa dorsalmente, possuindo formato convexo, que compõe parte das bordas 

elevadas da fenestra supratemporal externa, como descrito por Montefeltro et al. (2011) 

(ver item “Frontal”). O contato com a porção póstero-lateral do frontal se dá em uma sutura 

inclinada, com a porção posterior mais medial que a anterior, e termina na porção lateral do 

frontal. Nessa área, como já descrito, na maioria dos táxons o pós-orbital forma a borda 

póstero-medial da fenestra supraorbital (ver item “Fenestra supraorbital”) (Figs. 3 e 10). A 

porção anterolateral do pós-orbital sutura com o palpebral posterior, de forma já descrita 

(ver item “Palpebrais”). Em indivíduos onde o palpebral posterior foi desarticulado (B. 

pachecoi, B. albertoi, Pissarrachampsa, MZSP-PV 814, Campinasuchus CPP 1235) é 

possível perceber uma faceta de encaixe no pós-orbital para este elemento, extremamente 

ornamentada com ranhuras, côncava medialmente e convexa lateralmente, onde ocorre uma 

pequena e aguda projeção ventral (Fig. 33). Esta projeção forma lateralmente o limite 

dorsolateral da barra pós-orbital. Posterior a isto, a superfície lateral do pós-orbital segue 

ornamentada, e em vista lateral é possível ver que forma a metade anterior da área do 

recesso ótico. Porém, devido à forma diferenciada da sutura com o esquamosal, convexa 

anteriormente (ver item “Esquamosal”), em Baurusuchus ocorre a falsa impressão de que o 

pós-orbital é muito mais curto que o esquamosal (Figs. 2, 30 e 33). B. albertoi apresenta um 

forâmen na porção lateral, imediatamente anterior à sutura com o esquamosal, o que está 

ausente nos demais táxons (Fig. 33).  

A superfície ventral côncava da porção dorsal do pós-orbital, e a superfície lateral 

do processo descendente formam os limites anterior e anterolateral do recesso ótico. A 

concavidade ventral do pós-orbital é muito profunda, e esta participação extensiva do pós-

orbital no recesso ótico é vista em todos os notossúquios, e de forma convergente em alguns 

neossúquios, enquanto nos demais mesoeucrocodilos, o pós-orbital participa apenas 

posteriormente, ou nem participa do recesso ótico. A superfície anterior do pós-orbital é lisa 

e côncava, formando a porção póstero-dorsal da órbita. Esta área é mais larga látero-

medialmente em sua porção dorsal, porque fecha a porção anterior do recesso ótico, sendo 
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que sua parte ventral se estreita medialmente, formando a parte dorsal da barra pós-orbital 

(Fig. 33). Esta barra possui formato cilíndrico, e se liga com o jugal em uma sutura quase 

horizontal, apenas levemente inclinada, com a parte anterior mais dorsal que a posterior. A 

sutura com o jugal ocorre um pouco abaixo do vértice dorsal da fenestra infratemporal. O 

processo medial descendente do pós-orbital, posteriormente à barra pós-orbital, forma 

portanto toda a borda do canto superior da fenestra infratemporal, bem como uma boa parte 

da borda posterior, suturando com o quadradojugal em uma linha vertical, até encontrar o 

esquamosal dorsalmente, sendo que a participação do pós-orbital na borda posterior da 

fenestra infratemporal pode variar (ver item “Fenestra infratemporal”) (Figs. 2, 7, 30 e 33). 

Há um contato por sobreposição medial com o processo mais dorsal do quadrado na altura 

da fenestra supratemporal interna claramente visível em MZSP-PV 814 e B. albertoi (Figs. 

29 e 32).  

           

Jugal: O jugal é densamente ornamentado em sua superfície externa, e como em todo 

crocodiliforme, é trirradiado, com uma projeção dorsal, que forma a parte inferior da barra 

pós-orbital; uma projeção posterior, que forma a barra inferior da fenestra infratemporal, e 

uma projeção anterior, que forma a borda inferior da órbita, e é dividida entre porção dorsal 

e ventral (Fig. 2). Como ocorre em muitos notossúquios, a projeção anterior se estende 

muito anteriormente à órbita, gerando uma área ântero-orbital, porém, em Baurusuchidae, e 

em alguns Peirosauridae (como Hamadasuchus e Montealtosuchus), a porção ântero-orbital 

é ainda mais alta dorsoventralmente do que a porção infraorbital (Figs. 2 e 34). O corpo 

principal anteroposterior do jugal como um todo possui um formato aproximadamente 

cilíndrico, levemente comprimido látero-medialmente, mas que se comprime na porção 

mais anterior, até o elemento ficar totalmente achatado látero-medialmente na região 

ântero-orbital. Em vista ventral ou dorsal, é possível ver que o jugal é inclinado em relação 

ao plano sagital, no sentido ântero-medial para póstero-lateral, pois faz a ligação entre o 

focinho, mais estreito, e a porção temporal, que é mais larga (Figs. 3 e 5).  

A projeção anterior do jugal é mais alta dorsoventralmente do que a projeção 

posterior, como acontece em todos os mesoeucrocodilos, e a região ântero-orbital chega a 

ter mais de duas vezes a altura da região infratemporal. Em grande parte, isto se deve a uma 
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projeção ventral presente na região anterior, que começa na posição anterior ao processo 

ascendente, e corre ventralmente no sentido anterior, dando ao jugal um contorno ventral 

convexo nesta região. Esta projeção ventral é bem achatada látero-medialmente, diferente 

da área dorsal, que como já foi citado, é subcilíndrica. Graças a esta diferença de espessura, 

ocorre uma depressão longitudinal separando a parte dorsal da projeção ventral, que 

Montefeltro et al. (2011) chama de depressão infraorbital do jugal. Esta projeção ventral é 

levemente inclinada lateralmente na maioria dos táxons, mas em Stratiotosuchus DGM 

1477-R esta inclinação é tão pronunciada que esta porção do osso chega a ser horizontal 

(Figs. 2 e 34). A projeção ventral do jugal é mais desenvolvida nos indivíduos mais velhos, 

como B. pachecoi, B. salgadoensis, B. albertoi, Stratiotosuchus DGM 1477-R, 

Campinasuchus CPP 1235 e Pissarrachampsa, já em exemplares menores e 

presumivelmente mais jovens, como MZSP-PV 814 e Gondwanasuchus, esta projeção é 

menos profunda, bem como a depressão infraorbital é menos conspícua (Figs. 2 e 34). 

Medialmente, esta área ventral achatada contata o ectopterigóide em uma sutura oval, com 

o eixo maior orientado ântero-posteriormente. Este contato é visível em vista lateral, e 

forma uma crista saliente e ornamentada, como destaca Montefeltro et al. (2011) para 

Pissarrachampsa, mas ela também parece ocorrer em quase todos os demais táxons, com 

exceção de B. salgadoensis (em B. pachecoi esta área está erodida) (Figs. 34 e 35). Dorsal a 

esta crista, muitas vezes o jugal apresenta diversos forâmens que acompanham a borda 

ventral do processo ventral, como em B. albertoi, Stratiotosuchus DGM 1477-R, 

Pissarrachampsa e MZSP-PV 814, ainda que estes forâmens variem um pouco de posição 

em cada espécime. A transição posterior da projeção ventral para o corpo principal do jugal 

muitas vezes se dá com um entalhe, presente em Pissarrachampsa, B. albertoi, MZSP-PV 

814, Campinasuchus e Stratiotosuchus, mas que está definitivamente ausente em B. 

salgadoensis e Gondwanasuchus. Em B. pachecoi, apesar de parecer não haver entalhe 

algum, nesta área há uma reconstrução artificial, sendo que a informação original foi 

perdida. Neste entalhe ocorre um sulco ventral, curto, longitudinal e bem evidente em 

Pissarrachampsa e MZSP-PV 814 (Fig. 35). Já a porção dorsal do processo anterior do 

jugal, como dito anteriormente, é subcilíndrica, e sua superfície lateral é normalmente 

convexa dorsoventralmente, mas que vai ficando levemente aguda anteriormente. 
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Montefeltro et al. (2011) chamam esta área mais aguda de crista infraorbital do jugal, e está 

presente em Pissarrachampsa, Campinasuchus, Gondwanasuchus, B. pachecoi e B. 

albertoi. Em Stratiotosuchus DGM 1477-R, B. salgadoensis e MZSP-PV 814 esta área é 

meramente convexa, não possuindo este formado um pouco mais agudo (Fig. 34). O jugal 

contata o maxilar anteriormente (ver item “Maxilar”) e o lacrimal ântero-dorsalmente (ver 

item “Lacrimal”) (Fig. 2 e 34).  

A margem ventral das órbitas é côncava na maioria dos táxons (ver item “Órbita”), e 

posteriormente é formada pelo processo ascendente do jugal. Este processo é cilíndrico, não 

esculpido, orientado verticalmente, ou inclinado posteriormente, e contata o pós-orbital 

dorsalmente (ver item “Pós-orbital”). Ventral e anteriormente ao processo ascendente, surge 

uma depressão longitudinal curta, que termina posteriormente no canto ântero-ventral da 

fenestra infratemporal. Esta estrutura foi chamada de depressão dorsal do jugal por 

Montefeltro et al. (2011), e está presente de forma visível em B. pachecoi, 

Pissarrachampsa, Campinasuchus, e de forma muito suave em B. salgadoensis, B. albertoi 

e Stratiotosuchus DGM 1477-R. Contudo, em Stratiotosuchus URC R 73 e MZSP-PV 814 

esta depressão está ausente, e sequer parece delineada de alguma forma. Em 

Gondwanasuchus o que parece é que esta depressão une a borda orbital à borda da fenestra 

infratemporal do jugal, tornando o processo ascendente medialmente separado da lateral 

ornamentada do jugal, o que é uma característica presente em muitos notossúquios 

(Adamantinasuchus, Anatosuchus, Caipirasuchus, Mariliasuchus, Pepesuchus) e diversos 

neossúquios, mas inédita em Baurusuchidae (Figs. 2, 33, 34 e 36). Na borda póstero-ventral 

do processo ascendente do jugal se abre o forâmen para a entrada do ramo maxilar do nervo 

trigêmeo craniano (Holliday & Witmer, 2007). A superfície medial da área infraorbital 

também possui alguns forâmens ântero-posteriormente alinhados, sendo 3 em 

Pissarrachampsa e B. pachecoi, 5 em MZSP-PV 814. Em B. albertoi é difícil precisar 

devido às condições de preservação do espécime, mas aparentemente são 4 forâmens.  

A projeção posterior do jugal é reta, e possui uma ornamentação menos conspícua 

que a da projeção anterior. Porém, chama atenção a presença de dois a muitos sulcos 

transversais na superfície dorsal, que estão presentes em todos os táxons, ainda que em B. 

salgadoensis eles estejam quase invisíveis devido à preservação (Fig. 36). Os contornos 
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dorsal e ventral da barra infratemporal são paralelos, ainda que em alguns espécimes 

(Stratiotosuchus DGM 1477-R, B. albertoi, Gondwanasuchus) possa haver um pequeno 

acinturamento dorsoventral na região média da barra. O comprimento e a espessura 

dorsoventral da barra infratemporal parece variar pouco dentro de Baurusuchidae, apesar da 

barra de B. pachecoi ser mais curta e alta que a dos demais Baurusuchus (resultando 

consequentemente em uma fenestra infratemporal mais curta ântero-posteriormente), e a de 

Stratiotosuchus URC R 73 ser mais grossa dorsoventralmente que a barra do outro 

espécime de Stratiotosuchus, e também de Pissarrachampsa, MZSP-PV 814 e 

Gondwanasuchus e Campinasuchus (Figs. 2, 34 e 36). O jugal sutura com o quadradojugal 

posteriormente, em uma sutura muito interdigitada e verticalizada, com mínimas variações 

entre os táxons.  

 

Quadradojugal: O quadradojugal forma, como já citado previamente, parte da margem 

posterior da fenestra infratemporal (em proporções variáveis dependendo do táxon, ver item 

“Fenestra infratemporal”) e o vértice póstero-ventral da fenestra infratemporal, exceto em 

B. salgadoensis, Stratiotosuchus DGM 1477-R e Pissarrachampsa, em que o jugal forma a 

porção ventral do vértice. É um elemento curto ântero-posteriormente, composto por um 

corpo ventral robusto e um processo ascendente. Há um forâmen na sua superfície medial, 

posicionado na média distância anteroposterior e na altura dorsoventral da borda inferior da 

fenestra infratemporal, como visível em Stratiotosuchus URC R 73, MZSP-PV 814 e B. 

albertoi. 

 O corpo ventral é ornamentado em sua face lateral, mas apenas no limite mais 

anterior, onde a ornamentação é contínua com a do jugal, sendo que em MZSP-PV 814 esta 

ornamentação ainda segue apenas pelo limite ventral até a região posterior do osso (Figs. 2 

e 36). Na porção mais posterior, a ornamentação é composta basicamente por estrias ântero-

posteriormente direcionadas, todas se afastando da ornamentação anterior e se abrindo 

posteriormente em um leque. A sutura com o jugal é bastante sólida, sendo muito 

interdigitada e percorrendo toda a circunferência da barra infratemporal mais ou menos na 

mesma altura anteroposterior, não havendo um processo ântero-medial do quadradojugal, 

como ocorre em muitos notossúquios (Araripesuchus, Simosuchus, Peirosauridae, 
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Sphagesauridae), neossúquios (Rhabdognathus, Bernissartia, Iharkutosuchus) e 

talatossúquios (Pelagosaurus, Steneosaurus) (ver discussão). O contorno ventral do 

quadradojugal anteriormente acompanha o contorno ventral do jugal, mas posteriormente 

forma um abaulamento ventral, um pouco antes de encontrar com o quadrado, onde termina 

o abaulamento, formando um entalhe na região da sutura. Este abaulamento ventral do 

quadradojugal e o posterior entalhe estão muito marcados em Pissarrachampsa 

(Montefeltro et al., 2011), mas é possível perceber que também estão presentes de forma 

mais suave em Stratiotosuchus DGM 1477-R, MZSP-PV 814, Campinasuchus e B. 

albertoi. Em B. salgadoensis esta região está quebrada do lado direito e desgastada do lado 

esquerdo, onde é possível ver que seu contorno é convexo ventralmente, mas não é possível 

afirmar a presença do entalhe. Já em B. pachecoi esta área está reconstruída artificialmente, 

e a informação original foi perdida (Fig. 2). Esta área abaulada posteriormente compõe uma 

projeção póstero-ventral curta do quadradojugal, que contata posteriormente o quadrado, 

em uma sutura vertical, que corre por toda a extensão posterior do osso. Esta sutura tem a 

metade ventral muito interdigitada, e corre dorsalmente levemente inclinada anteriormente, 

podendo ou não fazer parte da área da depressão lateral do quadrado (ver item “Quadrado”) 

(Figs. 2 e 31). O quadradojugal sofre um abaulamento lateral na base do processo 

ascendente, e nesta altura, a sutura com o quadrado também se torna convexa 

posteriormente, devido à borda ventral da abertura ótica (ver item “Quadrado”) (Figs. 2, 7, 

33 e 36). Esta parte ainda é estriada, e pode indicar a região de inserção do m. levator bulbi 

(Larsson & Sues, 2007; Montefeltro et al., 2011). 

 O processo ascendente é muito fino látero-medialmente, e inclinado anteriormente, 

não possuindo qualquer ornamentação. A sutura com o quadrado corre dorsalmente, sendo 

que ela é levemente saliente lateralmente, porque já faz parte da borda anterior da abertura 

ótica, sendo o recesso ótico côncavo anterior e posteriormente a esta sutura. Montefeltro et 

al. (2011) afirmam que o quadradojugal impede o contato do quadrado com o pós-orbital 

(obrigatoriamente, portanto, contatando o esquamosal) em Pissarrachampsa, e que forma 

uma parte da borda lateral da fenestra supratemporal interna. Em MZSP-PV 814, contudo, o 

que se observa é que o quadradojugal é separado do esquamosal por uma projeção dorsal do 

quadrado, que contata o pós-orbital anteriormente (ver item “Pós-orbital”), mesma condição 
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presente em Campinasuchus e Stratiotosuchus DGM 1477-R. (Fig. 29). Em B. albertoi esta 

porção do quadradojugal não se preservou, mas a presença do contato quadrado-pós-orbital 

indica que o quadradojugal seguramente não contatava o esquamosal. Nos demais táxons 

esta área está quebrada ou mal preparada. A margem anterior do processo ascendente 

contata o pós-orbital dorsalmente (ver item “Fenestra infratemporal”), e ventralmente forma 

a borda posterior da fenestra infratemporal. Esta região é anteriormente convexa e 

ventralmente côncava. Esta convexidade anterior foi interpretada por Riff (2003) como uma 

incipiente spina quadratojugalis para Stratiotosuchus DGM 1477-R. Porém, isto não está 

presente em outros táxons, e o que Riff interpretou como spina pode ser apenas uma quebra 

da porção anterior do quadradojugal e do final póstero-ventral do pós-orbital. A 

concavidade ventral da borda infratemporal do quadradojugal é tão destacada em B. 

salgadoensis que o formato da fenestra infratemporal se torna quase trapezoidal, ao invés 

de ser tipicamente triangular (Fig. 7). Já em B. albertoi, a porção da borda da fenestra 

infratemporal do processo ascendente é reta.   

 

Quadrado: O quadrado em baurussuquídeos é verticalizado, assim como ocorre em muitos 

notossúquios (Comahuesuchus, Mariliasuchus, Libycosuchus, entre outros). Pode ser 

dividido em três partes: a projeção ventral, que forma a área de articulação do crânio com a 

mandíbula; a projeção medial, que forma uma parte látero-ventral do basicrânio; e a 

projeção ântero-dorsal, que forma a parte póstero-ventral da área temporal, além do 

assoalho e paredes anterior e posterior da cavidade ótica. Não possui ornamentações, exceto 

por ranhuras e cicatrizes derivadas de inserção muscular, que serão detalhadas abaixo. Os 

côndilos do quadrado são localizados aproximadamente no mesmo nível dorsoventral que a 

fileira de dentes. 

 A extremidade ventral dos quadrados forma dois côndilos de articulação com a 

mandíbula, sendo um côndilo lateral convexo e arredondado, orientado horizontalmente; e 

outro côndilo medial, orientado médio-ventralmente, com formato lanceolado, que termina 

ventralmente em uma ponta ântero-posteriormente convexa, e látero-medialmente 

afunilada. O côndilo medial é muito mais ventral que o côndilo lateral, e apenas a sua 

superfície lateral articula-se com a mandíbula, sendo a superfície medial reta e vertical. Os 
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côndilos são separados por um sulco intercondilar anteroposterior. O corpo ventral do 

quadrado é aproximadamente duas vezes mais largo látero-medialmente do que ântero-

posteriormente, possuindo um formato aproximadamente quadrangular na porção mais 

ventral. Porém, em um ponto um pouco mais dorsal a face medial expande-se lateralmente, 

formando uma superfície direcionada póstero-medialmente, que termina dorsalmente em 

um contato com o otoccipital, constringindo a faceta em sua porção dorsal (Figs. 28, 37 e 

38). Sendo assim, a faceta posterior é mínima ou quase inexistente em alguns táxons (ver 

abaixo), adquirindo um formato triangular, devido à constrição dorsal. As duas facetas 

(medial e posterior) são separadas uma da outra por uma crista muito suave, que contém 

uma leve depressão lateral, que corre no sentido ventral-dorsal do sulco intercondilar (mais 

medial) até a abertura crânio-quadrada (mais lateral) (Fig. 37). Dentro desta depressão (ou 

um pouco medial a esta), um pouco dorsal à superfície condilar abre-se o forâmen aëreum, 

que em formas viventes é a abertura sifonial posterior, que conecta as cavidades 

pneumáticas do quadrado à cavidade pneumática do articular (Iordansky, 1973), sendo por 

isso, direcionado ventralmente. A superfície póstero-medial é separada da face anterior por 

uma crista orientada dorsoventralmente que Nascimento & Zaher (2010) chamam de crista 

ventromedial. Esta crista é bem marcada em sua porção mais ventral, saindo da margem 

ântero-medial do côndilo medial do quadrado, e vai tornando-se mais suave dorsalmente 

próximo do tríplice contato entre quadrado, otoccipital e basioccipital. Apenas em B. 

albertoi esta crista mantém-se muito clara e proeminente na sua porção dorsal (Fig. 38). Já 

a faceta anterior é muito bem marcada em toda a sua extensão, sendo levemente côncava e 

dorsalmente faz uma curva medial, onde vai formar a projeção medial do quadrado (ver 

abaixo). A faceta lateral do processo ventral do quadrado é levemente arredondada 

ventralmente, se tornando suavemente côncava em sua porção dorsal, que vai formar o 

processo ântero-dorsal do quadrado. Esta faceta é separada da faceta anterior do processo 

ventral do quadrado por uma crista que surge da porção anterolateral do côndilo lateral do 

quadrado e torna-se cada vez mais pronunciada dorsalmente até atingir a margem póstero-

ventral do quadradojugal, com a qual sutura anteriormente (ver item “Quadradojugal”) 

(Figs. 2, 38 e 39). Já a separação entre a faceta lateral e posterior se dá por uma crista 

dorsoventral não muito acentuada, que surge na extremidade póstero-lateral do côndilo 
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lateral do quadrado e termina dorsalmente na abertura posterior da passagem crânio-

quadrado (ver item “Otoccipital”). Esta crista forma uma pequena rugosidade em sua 

extremidade ventral, talvez uma marca de aponeurose, e dorsalmente ela se torna muito 

mais saliente, formando uma verdadeira projeção lateral, que contata a ponta ventral da 

superfície medial do processo póstero-lateral do esquamosal (ver item “Esquamosal”) (Fig. 

37). Esta projeção lateral é muito mais acentuada em Pissarrachampsa que nos demais 

táxons, sendo inclinada posteriormente neste táxon. Já faceta lateral do quadrado é 

inclinada póstero-lateralmente em Stratiotosuchus DGM 1477-R, fazendo com que a crista 

que separa a faceta lateral da posterior igualmente se transforme em uma crista posterior 

(Figs. 28 e 37). Sendo assim, a faceta posterior da projeção ventral do quadrado 

praticamente inexiste nestes táxons. Em Stratiotosuchus DGM 1477-R o forâmen aëreum 

se abre em uma porção contínua da parede, sem uma crista medial que separe as facetas, 

ainda que a leve depressão lateral ainda exista, enquanto ambos, crista e depressão, são 

muito acentuadas em Pissarrachampsa (como já citado acima).   

 O processo ântero-dorsal do quadrado insere-se entre o esquamosal e o 

quadradojugal, formando em sua extremidade dorsal as margens inferior e laterais da 

cavidade ótica, e sua projeção mais dorsal forma parte da borda póstero-lateral da fenestra 

supratemporal interna. A cavidade ótica, também chamada de cavidade timpânica, possui 

contorno levemente elíptico, com o eixo maior direcionado ântero-posteriormente, mas 

levemente inclinado, com a parte anterior mais dorsal que a posterior, e em sua parte 

interior é inserida a columela em formas viventes. Na margem interna ventral e anterior 

desta cavidade (também chamada de cavidade periótica) há uma fenestração, assim como 

ocorre em muitos notossuquídeos e esfagessaurídeos (Notosuchus, Mariliasuchus, 

Caipirasuchus) e em alguns crocodiliformes basais. Nos espécimes de Baurusuchidae que 

possuem esta porção preservada estão presentes quatro aberturas. A maior delas está 

localizada na parede ventral, sendo elíptica (com o eixo maior sendo anteroposterior), onde 

se pode distinguir internamente pelo menos mais 4 forâmens internos, podendo chegar a 7 

em MZSP-PV 814 (Fig. 40). Outras duas aberturas estão localizadas na parede anterior da 

cavidade periótica, sendo uma muito diminuta, mais ventral e outra mais arredondada e 

maior, um pouco mais dorsal. A quarta abertura está situada mais dorsalmente, no limite 
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entre a margem anterior e dorsal da cavidade periótica. Esta abertura é orientada 

lateralmente, e possui aproximadamente o mesmo tamanho que a maior das aberturas da 

parede anterior. Duas destas aberturas são a saída sifonial anterior e a saída anterior da 

passagem crânio-quadrada (Iordansky, 1973), ainda que seja muito difícil precisar quais. 

Montefeltro et al. (2011) também comentam que apenas em Pissarrachampsa essa 

fenestração e possível de ser vista lateralmente, sendo uma sinapomorfias da tribo 

Pissarrachampsinae, por eles erigida. Contudo, a abertura mais dorsal é exposta 

lateralmente em táxons baurussuquíneos também (B. albertoi, Stratiotosuchus). A margem 

ântero-dorsal do quadrado, insere-se portanto entre o quadradojugal e o esquamosal, 

contatando apenas levemente o pós-orbital em vista lateral (ver item “Pós-orbital” e 

“Quadradojugal”), enquanto Montefeltro et al. (2011) dizem que em Pissarrachampsa este 

contato não ocorre. Porém, medialmente o quadrado, nesta porção, expande-se por 

sobreposição anteriormente, contatando a margem medial do pós-orbital amplamente, e 

impedindo o contato entre o quadradojugal e o esquamosal (Fig. 29). Esta margem encerra-

se anteriormente em um processo em forma de cunha, formado ventralmente pela porção 

mais dorsal do quadradojugal, e acomoda-se em uma depressão na margem medial do pós-

orbital, no nível da borda lateral da fenestra supratemporal interna.     

 A borda ventral da abertura timpânica é muito saliente lateralmente, saliência esta 

que se reflete nas margens lateais do quadradojugal (ver item “Quadradojugal”). Ventral a 

esta margem saliente, baurussuquídeos possuem uma depressão dorsalmente semicircular, 

que ocupa quase toda a superfície lateral do processo ântero-dorsal, que é mais profunda 

dorsalmente e vai se atenuando ventralmente, até sumir na faceta lateral do processo ventral 

do quadrado. Esta depressão conspícua pode ser uma área de ancoragem muscular, já que 

possui algumas ranhuras dorsoventralmente orientadas. Como crocodilos atuais não 

possuem músculos ancorados nesta região, especula-se que possa ser uma projeção anterior 

do m. depressor mandibulae (Riff, 2003; Nascimento & Zaher, 2011), ou mesmo do m. 

adductor mandibulae externus superficialis (Riff, 2003). A margem dorsal, que é mais 

profunda e possui formato semicircular é inclinada ântero-dorsalmente, seguindo o eixo 

principal do processo ântero-dorsal do quadrado. Porém, Pissarrachampsa possui uma 

depressão muito mais inclinada anteriormente, sendo que sua margem anterior chega a ser 
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formada pelo quadradojugal, característica ausente nos demais baurussuquídeos, e também 

é muito mais ampla ântero-posteriormente do que nos demais táxons, condição 

compartilhada apenas por B. pachecoi, e mais profunda que em qualquer outro táxon (Fig. 

39). Esta depressão em Stratiotosuchus DGM 1477-R é muito profunda, mas não chega a 

atingir o quadradojugal, fazendo apenas com que a sutura entre os dois ossos seja levemente 

cristada nesta região. A margem posterior desta depressão é delimitada pela crista lateral do 

processo ventral que sutura com o processo póstero-lateral do esquamosal, já citado.  

Crocodilos atuais possuem duas cristas bem marcadas em sua superfície ventral para 

a aponeurose de tendões da musculatura adutora, que são identificadas por letras 

(Iordansky, 1964). Nos baurussuquídeos a crista A, mais lateral, posicionada muito próxima 

ao contato com o quadradojugal, é muito marcada e saliente, e corre pela margem ântero-

medial do processo ântero-dorsal do quadrado. Esta crista possui uma sinuosidade muito 

suave na maioria dos táxons (não é possível precisar para Campinasuchus), com a porção 

mais ventral arqueada medialmente e a porção mais dorsal arqueada lateralmente. Porém, 

esta sinuosidade é muito acentuada em Pissarrachampsa, formando um S muito claro em 

vista ventral (Fig. 38). A crista B em Baurusuchidae é muito desenvolvida e divide o corpo 

ântero-medial do quadrado em duas faces: uma póstero-ventral e outra face dorsolateral 

(Figs. 30 e 41). A crista B prossegue anteriormente dividindo as projeções póstero-laterais 

do pterigóide em duas faces também (ver item “Pterigóide”). Esta crista limita medialmente 

o ramo anterior do m. adductor mandibulae posterior em formas atuais (Holliday & 

Witmer, 2007), e sua projeção destacada em alguns táxons (como B. salgadoensis) indicam 

que pode ser também a área de ancoragem do tendão do mesmo músculo. Esta crista B 

extremamente desenvolvida e dividindo os ossos em dois planos está presente também em 

alguns crocodiliformes basais (Sichuanosuchus), em mesoeucrocodilos basais 

(Hsisosuchus), e em outros Notosuchia (Notosuchus, Mariliasuchus, Simosuchus). 

A parede dorsolateral do corpo ântero-medial do quadrado sutura com o pterigóide 

anteriormente e contata com o laterosfenóide em sua extremidade anterior, que é levemente 

inclinada dorsalmente. Neste contato, forma o assoalho do forâmen trigêmeo (ver item 

“Laterosfenóide”) (Fig. 42). Já a face póstero-ventral do processo ântero-medial do 

quadrado é levemente côncava, possuindo formato aproximadamente retangular, suturando 
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com o pterigóide na metade lateral de sua extremidade anterior, com o basisfenóide na 

metade medial de sua extremidade anterior, e com o basioccipital em sua margem medial, 

sem contudo, fazer parte da túbera basal. Chega a formar a parede anterolateral das 

aberturas laterais de Eustáquio (ver item “Basioccipital”) (Fig. 43).  

 

Laterosfenóide: Os laterosfenóides formam a parte anterior e lateral da parede ventral da 

caixa craniana em crocodiliformes (Romer, 1956; Iordansky, 1973). Os dois elementos 

contatam dorsalmente o frontal em sua porção anterior, onde formam as bordas laterais e 

ventral da passagem para o trato olfatório (ver item “Frontal”), que se abre anteriormente 

(Fig. 42). A sutura com o frontal corre lateralmente, em direção ao processo capitado, que é 

afunilado e possui a extremidade levemente arredondada, e que se encaixa em uma parte 

levemente côncava da porção póstero-medial da extremidade dorsal da barra pós-orbital 

(Fig. 25). Posteriormente ao processo capitado, o laterosfenóide é côncavo, formando a 

borda anterolateral da fenestra supratemporal interna, contatando dorsalmente o parietal em 

uma sutura horizontal. O processo capitado possui uma parede ventral muito saliente, 

formando uma crista que divide o laterosfenóide em uma superfície anterior e outra lateral. 

Esta crista, chamada de crista cotilar por Holliday & Witmer (2009) está presente em todos 

os crocodiliformes e sua superfície lateral é o local de inserção do m. pseudotemporalis 

superficialis. 

 Posteriormente, o laterosfenóide encontra o quadrado, em uma sutura verticalizada, 

levemente inclinada anteriormente. Na porção mais ventral deste contato há uma grande 

abertura semicircular com a parte convexa dorsalmente direcionada, formada inteiramente 

pelo laterosfenóide, e uma parte reta ventral formada pelo quadrado, por onde passa o ramo 

mandibular do nervo trigêmeo (V), chamado de forâmen ovale por Iordansky (1973) e 

forâmen trigêmeo por Holliday & Witmer (2009) (Fig. 42). É provável que o proótico esteja 

presente, medialmente a este forâmen, como ocorre em crocodilos atuais (Iordansky, 1973), 

mas ele está oculto em Baurusuchidae. Anterior a esta abertura, ocorre o tríplice encontro 

com a parte dorsal do processo anterior do pterigóide. A sutura corre ântero-dorsalmente até 

o final dorsal do pterigóide. Este pedaço do laterosfenóide que é levemente inclinado 

lateralmente está delimitado ventralmente pelo forâmen trigêmeo, e dorsalmente por uma 
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profunda depressão arredondada. Esta área é chamada de ponte lateral do laterosfenóide 

(Holliday & Witmer, 2009), que em formas atuais chega a formar uma verdadeira ponte, 

enquanto nas formas não-crocodíleas forma apenas uma saliência. A depressão arredondada 

dorsal abriga pelo menos três forâmens, que provavelmente são o forâmen oftálmico, o 

forâmen oculomotor, e o forâmen abducens (Fig. 42). Dorsalmente a esta depressão há um 

forâmen isolado. Ântero-medialmente a esta depressão ocorre o limite ântero-ventral do 

laterosfenóide, onde o processo cultriforme do basisfenóide passa medialmente, separando 

os dois elementos (ver item “Basisfenóide”). Dorsal ao processo cultriforme, os 

laterosfenóides formam as paredes laterais e dorsal de uma passagem para a passagem da 

artéria carótida interna, que sai da porção anterior do basisfenóide (ver item 

“Basisfenóide”). Dorsal a esta passagem, os laterosfenóides se encontram medialmente, em 

uma sutura vertical e reta, que dorsalmente se projeta anteriormente, para formar a borda 

ventral da passagem para o trato olfatório.  

 

Supraoccipital: O supraoccipital em Baurusuchidae está posicionado exatamente posterior 

ao parietal, e possui aproximadamente a mesma largura lateral também, sendo apenas um 

pouco mais largo em todos os táxons, com exceção de MZSP-PV 814, em que o 

supraoccipital é um pouco mais estreito que o parietal. Possui uma estreita superfície dorsal 

e uma ampla superfície vertical posterior, que forma parte da parede occipital do crânio, 

além de contribuir com a maior parte das paredes da abertura pós-temporal (Figs. 3, 28 e 

44). A superfície dorsal é muito estreita ântero-posteriormente, sendo apenas uma pequena 

faixa posterior, ornamentada da mesma forma que o parietal. Esta faixa é transversalmente 

reta na maioria dos táxons que possui esta área preservada (Pissarrachampsa, 

Stratiotosuchus, Campinasuchus), mas é levemente arqueada anteriormente em B. 

salgadoensis, e possui forma de V muito aberto em MZSP-PV 814, com o vértice 

direcionado anteriormente, seguindo o mesmo padrão da margem posterior do parietal (ver 

item “Parietal”) (Fig. 3 e 8). Esta área dorsal do supraoccipital é levemente arqueada de 

cada lado em todos os táxons, como ocorre também com o parietal (Fig. 44). Porém, 

MZSP-PV 814 possui duas protuberâncias dorsais no parietal (já descritas), e o 

supraoccipital forma a metade póstero-ventral dessas estruturas, sendo portanto bastante 
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inclinado dorsalmente (a porção anterior mais dorsal que a posterior), totalmente visível em 

vista posterior e formando um sulco em V na região sagital, que fica entre as duas 

protuberâncias.   

 A superfície posterior do supraoccipital nos baurussuquídeos não possui 

ornamentação. A transição da superfície dorsal para a superfície occipital se dá na maioria 

dos táxons na forma de um ângulo reto, ainda que em Stratiotosuchus URC R 73 ocorra 

uma margem arredondada, levemente saliente posteriormente. Contudo, a compleição desta 

região em MZSP-PV 814 é diversa dos outros táxons. As peculiares protuberâncias dorsais 

se estendem para trás, formando uma superfície globosa posterior, que ultrapassa 

posteriormente o processo posterior vertical do supraoccipital, formando então um sulco 

profundo côncavo direcionado anteriormente entre a superfície ornamentada e a posterior 

lisa do supraoccipital. Em vista posterior, estes sulcos são arqueados dorsalmente, 

separados um do outro por uma crista sagital direcionada posteriormente, que se estende 

ventralmente até aproximadamente o nível dorsoventral das aberturas pós-temporais (Fig. 

44). Esta crista sagital posterior está presente nos outros baurussuquídeos, e também é uma 

característica bem presente em vários ramos de crocodiliformes. Porém, em MZSP-PV 814 

esta crista sagital é muito mais desenvolvida, formando uma ponta aguda direcionada 

posteriormente, com dois profundos sulcos laterais. A superfície occipital em todos os 

táxons possui inúmeras ranhuras orientadas dorsoventralmente, posicionadas lado a lado, 

que são a área de inserção dos feixes mediais do m. depressor mandibulae (Schumacher, 

1973) e do m. occipito cervicalis medialis (Anderson, 1936). Como observou Riff (2003), 

em Stratiotosuchus (e pode-se aqui estender para todos os baurussuquídeos) essas ranhuras 

são muito mais acentuadas do que em formas viventes (Figs. 28 e 44). 

 As margens laterais da porção vertical do supraoccipital contatam o esquamosal em 

uma sutura diagonal (a porção medial mais ventral que a porção lateral) e apenas um pouco 

ventral ao teto do crânio, formam as paredes medial, ventral, e talvez parte da dorsal da 

abertura pós-temporal. As demais margens são formadas pelo esquamosal, e talvez, 

medialmente, pelo parietal. Em Baurusuchidae esta abertura é tecnicamente fechada, 

possuindo um formato de fenda horizontal, a ponta lateral um pouco mais ventral que a 

ponta medial. Em crocodilos atuais é preenchida com cartilagem (Iordansky, 1973), e a 



 

 

 

102

superfície rugosa da margem ventral indica que o mesmo deveria acontecer com os 

baurussuquídeos. A margem ventral da abertura é levemente mais posterior que a margem 

dorsal, e é visível ainda que muito incipientemente, em todos os táxons que possuem esta 

parte preservada (Figs. 29 e 44). Montefeltro et al. (2011) comentam que não é possível 

visualizar uma abertura pós-temporal em Pissarrachampsa. Contudo, não há nenhum bom 

motivo para acreditar que esta fenestra estivesse ausente neste táxon, e é mais provável que 

seja um artefato na preservação do espécime. Lateralmente o supraoccipital contata os 

esquamosais, até o limite lateral das aberturas pós-temporais, onde contata o processo 

paroccipital em uma sutura horizontal, que corre ventralmente às aberturas pós-temporais, 

até inclinar-se ventralmente em sua porção medial, correndo desta forma até encontrar a 

linha sagital medialmente (Figs. 28 e 44). Por este motivo, a porção mais ventral do 

supraoccipital forma uma sutura em V, com o vértice no contato entre os dois exoccipitais 

(ver item “Otoccipital”), na linha sagital, estando o supraoccipital excluído do forâmen 

magno. Em todos os táxons a superfície ventral do processo vertical do supraoccipital não 

possui ornamentações, e é levemente côncava. Pinheiro et al. (2008) interpretam que o 

supraoccipital de Stratiotosuchus URC R 73 é não fusionado, devido a um estágio 

ontogenético inicial do indivíduo, baseado em uma divisão dorsoventral que existe. Porém 

esta divisão, até por sua irregularidade e excentricidade, foi interpretada neste trabalho 

como uma quebra.  

 

Otoccipital: Em répteis em geral, os exoccipitais formam a porção póstero-lateral da caixa 

craniana, enquanto os opistóticos formam a parte póstero-medial da parede óssea da orelha 

interna, lançando também um processo posterior que fecha a parte lateral da superfície 

occipital do crânio (e portanto a superfície posterior da orelha interna): o processo 

paroccipital (Iordansky, 1973; Romer, 1956). É muito comum em répteis a fusão entre estes 

dois elementos (Romer, 1956), sendo uma das sinapomorfias do clado apical Archosauria 

para Gauthier et al. (1988) (ver item 1.2.3 da Introdução), que recebe por vezes o nome de 

otoccipital (Clark & Sues, 2002), que será utilizado aqui. Como dito anteriormente, os 

otoccipitais formam as paredes laterais e dorsal do forâmen magno, fazendo um contato 

medial dorsalmente a este forâmen, em uma sutura reta e vertical na linha sagital, excluindo 



 

 

 

103

o supraoccipital da borda do forâmen. Lateralmente os elementos se expandem 

dorsoventralmente, formando os processos paroccipitais, que suturam com o supraoccipital 

dorsalmente e com os esquamosais dorso-lateralmente, ocorrendo um contato por 

sobreposição com os esquamosais e com os quadrados nos limites lateral e látero-ventral 

(Figs. 28 e 31). O processo paroccipital é plano ou levemente côncavo na superfície 

occipital, totalmente orientado posteriormente, sendo que em sua extremidade látero-ventral 

ele possui uma crista muito ornamentada, transversalmente orientada e oblíqua, sendo mais 

dorsal lateralmente e mais ventral medialmente (Fig. 28). Em formas viventes a crista 

existe, mas não é tão ornamentada, e não parece ser a área de inserção de nenhum músculo 

específico (Holliday et al., 2013). Pode ser que em baurussuquídeos ocorresse aí algum 

feixe acessório para o m. occipito transversalis lateralis (Anderson, 1936) ou para o m. 

depressor mandibulae (Schumacher, 1973; Holliday et al., 2013), mas esta é uma hipótese 

que precisaria ser testada com maiores observações. Esta crista está presente em 

hileocampsídeos, onde é bem desenvolvida, porém neste grupo esta crista é quase vertical.  

Os otoccipitais da maioria dos mesoeucrocodilos possuem dois planos, um dorsal, 

geralmente direcionado posteriormente, e um ventral, direcionado póstero-ventralmente, 

que forma parte da superfície ventral do basicrânio. Estes dois planos são separados por 

uma verdadeira crista horizontal, que liga a passagem crânio-quadrado à porção dorsal ao 

forâmen magno, é muito visível em notossuquídeos como Mariliasuchus (Figs. 43 e 45). 

Em Baurusuchidae, no entanto, esta crista é meramente uma curvatura arredondada. 

Lateralmente, termina na borda medial da passagem crânio-quadrado. Esta passagem é 

arredondada e se abre um pouco medial ao encontro com o esquamosal, que não participa 

da abertura, formada apenas pelo otoccipital dorsalmente e pelo quadrado ventralmente, 

como acontece na maioria dos mesoeucrocodilos (Figs. 37, 38, 43 e 45). Esta curvatura que 

separa os dois planos do otoccipital é reta na maioria dos táxons, mas dorsalmente convexa 

em MZSP-PV 814 e Stratiotosuchus URC R 73 (Fig. 28). Medialmente, a curvatura do 

otoccipital termina em uma projeção peduncular, posteriormente convexa que compõe 

medialmente a parede lateral do forâmen magno. A extremidade ventral desta projeção é 

arredondada, compondo as bordas laterodorsais do côndilo occipital (Figs. 28, 41, 43 e 45).  
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A sutura por sobreposição com o quadrado se torna uma sutura de contato medial à 

abertura da passagem crânio-quadrado, correndo anteriormente em forma diagonal, 

direcionada medialmente. Mais ou menos na metade anteroposterior do processo pterigóide 

do quadrado ocorre o tríplice contato entre otoccipital, quadrado e basioccipital (Figs. 5, 38, 

43 e 45). Neste ponto, a sutura corre medialmente de forma arqueada, formando a parte 

posterior da túbera basal, uma estrutura rugosa e saliente (ver item “Basioccipital”), ainda 

que esta participação não esteja muito clara em Pissarrachampsa. Medialmente, a sutura 

curva-se posteriormente para formar a parte lateral do côndilo occipital. Em Stratiotosuchus 

DGM 1477-R a sutura entre otoccipital e basioccipital está invisível e esta parte está muito 

danificada, e a porção ventral do otoccipital é muito mais horizontalizada, sendo invisível 

em vista posterior. Isto pode ser uma característica individual, mas é mais provável que seja 

um artefato de preservação, devido ao achatamento dorsoventral do espécime. Já em B. 

salgadoensis esta área é muito mais verticalizada, sendo totalmente visível em vista 

posterior (Fig. 28).  

Nesta área ventral estão presentes três forâmens relevantes, visualizados claramente 

nos dois otoccipitais de MZSP-PV 814, e no otoccipital direito de Stratiotosuchus URC R 

73 e de B. pachecoi (que só tem o direito preservado). Em Pissarrachampsa apenas dois 

forâmens são visíveis, enquanto em B. salgadoensis apenas um é distinguível. Nestes casos, 

é mais prudente pensar que se trata de um artefato de preservação, uma vez que a área 

occipital destes dois últimos táxons não está tão bem preservada quanto nos dois primeiros 

(Figs. 43 e 45). Os três forâmens estão em uma área côncava medial da superfície póstero-

ventral dos otoccipitais, e os três se abrem lateralmente. Estão mais ou menos alinhados 

horizontalmente, sendo que o mais medial é um pouco mais afastado dos outros dois, e 

levemente mais dorsal e de tamanho maior que o forâmen do meio; o forâmen do meio é o 

menor e está bem próximo do forâmen mais lateral, que tem tamanho aproximadamente 

igual ao do forâmen mais medial. Em crocodilos atuais há três forâmens nesta região: um 

mais medial, pequeno, por onde passa o nervo craniano XII; o forâmen vago, que é o mais 

desenvolvido, e em cujo interior se abrem diversos forâmens menores, por onde passam os 

nervos cranianos VII, IX, X e XI; e um forâmen grande mais ventral, o forâmen carótico 

posterior, que permite a entrada da artéria carótida na cavidade auditiva (Iordansky, 1973). 
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Simosuchus possui quatro forâmens nesta área, que foram interpretados por Kley et al. 

(2010) como (do mais medial para o mais lateral): saída da raiz posterior do nervo XII 

(chamado hipoglossal); saída anterior do mesmo nervo; saída pros nervos IX+X; e forâmen 

carótico posterior (Fig. 43). Desta forma, baurussuquídeos possuíam uma organização de 

saída de nervos e artérias cranianos diferente da presente em Simosuchus. O forâmen do 

meio é o menor, é mais provável que dele saísse apenas o nervo IX, sendo este o forâmen 

metóptico (Clark, 1994; Ortega et al., 2000), e então pelo forâmen vago passariam apenas 

os nervos X e XI. Já o forâmen mais medial é levemente maior que o do meio, e 

provavelmente seja a passagem para o nervo craniano XII. O forâmen mais lateral é 

seguramente o maior, e pelo menos em MZSP-PV 814 é visível que o mesmo se divide em 

dois internamente. Sendo assim, pode ser que em baurussuquídeos o forâmen vago e a saída 

carótida posterior compartilhem a mesma abertura externa, algo que parece acontecer em 

outros notossúquios, como Caipirasuchus (Pol et al., 2014). Pinheiro et al. (2008) referem 

a abertura posterior para a carótida em uma abertura entre o quadrado e o basioccipital de 

Stratiotosuchus URC R 73.Porém, esta abertura não foi encontrada em nenhum outro 

espécime da família, e será interpretada aqui como um artefato de preservação (Fig. 43).  

Em MZSP-PV 814 é possível ver por dentro do forâmen magno a superfície 

convexa arredondada das paredes mediais da bula auditiva. A parede destas estruturas é 

muito fina e delicada (Fig. 28). 

 

Basioccipital: O basioccipital forma quase a totalidade do côndilo occipital, exceto pela 

porção laterodorsal, que é formada pelos otoccipitais (já citado). Este elemento forma uma 

faixa estreita sagital do assoalho do forâmen magno e da caixa craniana. Ventralmente ao 

forâmen magno, forma também uma parte central do basicrânio chamada de placa 

basioccipital (Iordansky, 1973), orientada póstero-ventralmente (com exceção para 

Stratiotosuchus DGM 1477-R, em que é orientada ventralmente, mas isto pode ser um 

artefato diagenético, como já citado no item “Otoccipital”), e com uma pequena faixa 

ventral, em sua borda mais anterior. O basioccipital em geral não é ornamentado (exceto 

pela túbera basal – ler abaixo). O côndilo occipital em baurussuquídeos é arredondado e 

inclinado póstero-ventralmente, com um sulco profundo ventral, separando o côndilo do 
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corpo do basioccipital, o chamado “pescoço” (Pol et al., 2013). O basioccipital possui 

processos laterais em forma de cunha, e ântero-ventralmente forma um corpo semicircular. 

A porção posterior deste processo lateral contata os otoccipitais (como já citado), enquanto 

a porção semicircular contata ântero-lateralmente os quadrados e anteriormente o 

basisfenóide (Fig. 43). 

 Exatamente anterior ao “pescoço” do côndilo occipital há um sulco sagital, que 

termina em um forâmen na parede póstero-ventral. Este forâmen está presente em muitos 

táxons de crocodiliformes, e alguns táxons apresentam mais de um (Fig. 38, 43, 45 e 46). 

Na porção posterior do processo lateral se formam as túberas basais, superfícies 

protuberantes e muito ornamentadas que estão presentes em quase todos os répteis e servem 

de ponto de ancoragem dos músculos subvertebrais (Romer, 1956), mais precisamente dos 

tendões do m. basioccipitovertebralis (ou m. rectus capitis anterior) e do m. 

occipitotransversalis profundus (ou m. longissimus capitis) (Iordansky, 1973). Como já 

citado, a margem mais posterior das túberas basais são formadas pelos otoccipitais (ver 

item “Otoccipital”), mas a porção central e anterior forma uma protuberância saliente e 

inclinada medialmente, tomando quase a superfície total do processo lateral do 

basioccipital. Em B. salgadoensis as túberas são muito mais pronunciadas e salientes do 

que nos demais táxons, enquanto em Stratiotosuchus DGM 1477-R, Pissarrachampsa, 

Campinasuchus, elas são muito baixas e quase imperceptíveis (Figs. 43, 45 e 46). Já em B. 

pachecoi, as túberas basais aparentam estar deslocadas muito ventralmente, posicionadas no 

limite mais anterior da placa basioccipital, formando duas grandes convexidades 

direcionadas ventralmente. Medialmente, a metade ventral da placa basioccipital possui 

uma pequena crista sagital. Esta crista é posteriormente aguda, com extremidade levemente 

romboide na maioria dos táxons. Porém, em B. pachecoi esta crista adquire um formato 

globoso, formando uma enorme e redonda protuberância, levemente enrugada, que ocupa 

toda a área ventral e média da porção medial da placa basioccipital, desaparecendo apenas 

dorsalmente, onde forma-se a concavidade que delineia o “pescoço” do côndilo occipital. 

Stratiotosuchus DGM 1477-R parece ter um estado intermediário, sendo que a crista é 

visível, delineada sobre uma protuberância arredondada e levemente rugosa (Fig. 43). 
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 O limite anterior da placa basioccipital possui uma mudança brusca de orientação, 

tornando-se totalmente ventral, formando uma superfície muito estreita ântero-

posteriormente. As duas superfícies são separadas por uma crista transversal, levemente 

inclinada (com a parte lateral mais posterior que a parte medial), e a superfície anterior 

possui um formato côncavo em suas porções que fazem contato com o quadrado. Nestas 

áreas, formam a totalidade ou pelo menos a margem posterior, lateral e medial das aberturas 

laterais de Eustáquio, que possuem formato elíptico, sendo bem alongadas (Fig. 43 e 46). 

Medialmente, a superfície torna-se plana ou convexa, e no ponto sagital o basioccipital 

forma as paredes laterais e posterior da abertura de Eustáquio média (ou forâmen 

intertimpânico), que é sempre redonda. Como esta área do basioccipital é em formato 

semicircular, o forâmen intertimpânico é mais anterior que as aberturas de Eustáquio 

laterais, como é comum em formas que possuem o basicrânio mais horizontalizado. As 

aberturas laterais são maiores que a central em todos os táxons, exceto por B. salgadoensis 

e Stratiotosuchus DGM 1477-R, em que a abertura central é significativamente maior. As 

aberturas laterais de Eustáquio em Pissarrachampsa, MZSP-PV 814, Stratiotosuchus URC 

R 73 e B. salgadoensis possuem a parede anterior (formada pelo basisfenóide) mais dorsal 

que a parede posterior, fazendo esta abertura orientar-se levemente anteriormente (Figs. 43 

e 46). Já B. pachecoi possui as aberturas laterais muito mais afastadas da abertura medial do 

que nos demais táxons, porque elas são separadas pelas túberas basais, que são 

posicionadas muito ventralmente. Assim, as aberturas laterais de Eustáquio estão 

posicionadas lateralmente às túberas basais, sendo quase verticais, e totalmente voltadas 

posteriormente, e o quadrado forma a maior parte da parede anterior da abertura, enquanto o 

basisfenóide apenas margeia uma pequena ponta medial, lembrando a condição presente em 

formas viventes (Fig. 41 e 43).  

 

Basisfenóide: O basisfenóide é um osso estreito em mesoeucrocodilos, com uma pequena 

exposição ventral. Forma a parte ântero-ventral da cavidade cerebral, e possui um processo 

anterior laminar vertical, que se projeta entre os laterosfenóides e dorsal aos pterigóides 

(ver itens “Laterosfenóide” e “Pterigóide”). Em Baurusuchidae, assim como em muitos 

notossúquios, a porção exposta do basisfenóide também é orientada póstero-ventralmente, e 
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não posteriormente como em formas viventes, e nem ventralmente como em 

“protossúquios”. Em geral possui forma de delta, com as extremidades laterais direcionadas 

posteriormente, e com uma espessura anteroposterior variável, podendo ser mais longo, 

como em MZSP-PV 814 e B. pachecoi, ou mais estreito como em B. salgadoensis e 

Stratiotosuchus URC R 73 (Figs. 41 e 43). Posteriormente, o basisfenóide contata apenas o 

basioccipital, lateralmente contata a extremidade anterior do processo pterigóide do 

quadrado, e anteriormente, contata os pterigóides, todos os contatos com suturas muito 

interdigitadas. Forma na linha sagital a margem anterior do forâmen intertimpânico, e 

forma nas partes laterais a margem ântero-medial das aberturas laterais de Eustáquio. O 

basisfenóide em baurussuquídeos é sempre mais estreito lateralmente do que o 

basioccipital, ainda que tenha quase a mesma largura em B. pachecoi (que tem processos 

laterais do basisfenóide mais alongados), ou seja muito mais estreito em MZSP-PV 814, 

onde o basisfenóide tem quase a metade da largura do basioccipital (Fig. 43).   

 A porção sagital do basisfenóide é cristada, se projetando mais ventralmente, 

enquanto as projeções laterais são mais dorsais, dando um aspecto de V à parte exposta do 

elemento, em vista posterior. Esta crista varia de forma em cada táxon. Em B. salgadoensis, 

Stratiotosuchus URC R 73 e em MZSP-PV 814 ela é triangular, sendo o vértice mais 

estreito apontado anteriormente, próximo dos pterigóides, e se alargando posteriormente, 

terminando um vértice de cada lado do forâmen intertimpânico. Um pequeno forâmen se 

abre posteriormente do topo desta crista (impossível de determinar em B. salgadoensis), 

muito próximo ao forâmen intertimpânico. Este forâmen pode ser uma abertura anterior do 

forâmen intertimpânico, interpretado por Riff (2003) mas descartado pelo mesmo, por esta 

área estar danificada em Stratiotosuchus DGM 1477-R; contudo, confirmada por Pinheiro 

et al. (2008), que chama de “forâmen acessório do basisfenóide”, e que seria uma reversão 

de um padrão ancestral arcossauro. Riff (2003) também comenta que esta parte, por estar 

quebrada, permite ver que há dois tubos correndo lateralmente por dentro do basisfenóide, 

aparentemente vindos das cavidades timpânicas, que se uniriam em um só (Figs. 5 e 38). O 

mesmo pode ser visto em uma área igualmente quebrada em MZSP-PV 814, que também 

possui uma cavidade anterior (bifurcada em Stratiotosuchus) (Fig. 43). Já em 

Pissarrachampsa e B. pachecoi, não há uma crista triangular ventral. Nestes táxons, há 



 

 

 

109

duas cristas parassagitais, levemente inclinadas lateralmente na porção posterior, com uma 

plataforma saliente entre as duas cristas. Esta plataforma é lisa em B. pachecoi, mas em 

Pissarrachampsa ela é afundada medialmente, possivelmente com um forâmen na parte 

mais profunda, que não é possível afirmar com certeza devido à preservação do indivíduo. 

A porção mais próxima do pterigóide, nos dois táxons, traz uma depressão também, 

direcionada ventralmente, que também aparenta possuir um forâmen. Em B. pachecoi esta 

região é sagitalmente sulcada, acompanhando o mesmo formato do pterigóide 

anteriormente (ver item “Pterigóide”), condição que também está presente em 

Armadillosuchus. Já a superfície das projeções laterais do basisfenóide são ântero-

posteriormente côncavas em todos os táxons, sendo a concavidade mais proeminente em 

Pissarrachampsa. A parede anterior desta região em Pissarrachampsa, B. pachecoi e B. 

salgadoensis é proeminente na área da sutura, formando uma área rugosa que é mais 

conspícua no pterigóide (ver item “Pterigóide”) (Fig. 43).     

 O processo cultriforme não está preservado ou não é possível distinguir em nenhum 

dos táxons, exceto em MZSP-PV 814. Trata-se de um processo curto, diferente do presente 

em formas viventes, não avançando muito anteriormente em relação aos laterosfenóides 

(Figs. 41 e 42). Seu contorno anterior exato não é possível de determinar por estar com as 

extremidades quebradas, mas é visível que a porção ventral é mais anterior que a porção 

dorsal. Há a presença de um forâmen na superfície laterodorsal do processo cultriforme, 

provavelmente para a saída anterior do nervo craniano VI; e dorsalmente, pela passagem 

entre os laterosfenóides, passa a artéria carótida interna (Holliday & Witmer 2009; 

Iordansky, 1973). 

 

Palatino: Os palatinos de Baurusuchidae são tubulares, formando a parte posterior do palato 

secundário, e bifurcam posteriormente, formando a margem ventral e parte das laterais das 

coanas. Formam as paredes mediais das fenestras suborbitais, sem no entanto alcançar a 

margem anterior destas, formada pelos maxilares (Figs. 5 e 6). A sutura com os maxilares é 

transversal em todos os táxons (ver item “Maxilar”), sendo levemente biconvexa 

anteriormente (com a linha sagital separando as duas convexidades). A porção tubular dos 

palatinos possui margens laterais retas (as mesmas que formam as bordas mediais das 
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fenestras suborbitais), levemente convergentes posteriormente, devido a um acinturamento 

um pouco posterior à região mediana, bastante evidente na maioria dos táxons (ver item 

“Fenestras suborbitais”). Este acinturamento, contudo, não está presente em 

Pissarrachampsa nem em Stratiotosuchus URC R 73, onde as paredes laterais dos 

palatinos são paralelas. A sutura sagital ventral entre os palatinos é saliente em todos os 

táxons que possuem esta parte preservada (exceto em Cynodontosuchus), sendo que 

posteriormente, a partir da metade anteroposterior do osso, esta saliência deixa de 

acompanhar a sutura e se bifurca, passando a acompanhar a margem lateral dos processos 

posteriores dos palatinos, que são bifurcados. Em táxons onde o acinturamento mediano 

dos palatinos é bem marcado, esta bifurcação posterior acompanha posteriormente a 

margem lateral dos palatinos. Já em Pissarrachampsa e Stratiotosuchus URC 1477-R, que 

não possuem o acinturamento, ocorre algo peculiar: as porções laterais da parte anterior dos 

palatinos são levemente infladas, formando então dois sulcos bem marcados parassagitais, 

que se formam entre a área da sutura (que é saliente, como já citado) e essas áreas laterais 

infladas. O sulco acaba posteriormente porque a área da sutura deixa de ser saliente e passa 

a acompanhar o contorno do osso, enquanto as margens laterais infladas se bifurcam e 

formam as cristas laterais. Apenas Campinasuchus e o exemplar LPRP/USP 0018 de 

Pissarrachampsa apresentam uma condição híbrida entre estes dois tipos apresentados, ou 

seja, onde há um acinturamento dos palatinos, e mesmo assim se formam os sulcos 

parassagitais. Esta talvez seja a única diferença comparável entre os dois espécimes de 

Pissarrachampsa descritos (Fig. 6). A porção preservada dos palatinos em 

Cynodontosuchus mostra ausência de sulcos, e uma crista presente já na porção anterior na 

porção mediana látero-medialmente (não próxima da linha sagital, como nos demais 

táxons), e que é inclinada, a parte posterior alcançando a margem lateral dos palatinos. Isto 

pode ser uma característica relacionada ao estágio ontogenético do exemplar (Fig. 5). Os 

sulcos parassagitais dos palatinos de Pissarrachampsa, Campinasuchus e Stratiotosuchus 

URC R 73 apresentam inúmeros forâmens em sua calha, alinhados ântero-posteriormente. 

Estes forâmens parecem estar presentes na mesma área de B. salgadoensis e MZSP-PV 814, 

mas em ambos os táxons é difícil afirmar com certeza, pois a superfície do primeiro está 

muito modificada por processos de preservação, além de estar cheia de quebras, e no caso 
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de MZSP-PV 814, a superfície ventral dos palatinos está claramente bioturbada, mostrando 

alterações por aspecto tafonômico (Figs. 5 e 6).  

Na região posterior, onde ocorre a bifurcação, os palatinos contatam amplamente a 

projeção ântero-medial dos ectopterigóides, em uma sutura muito interdigitada e 

perpendicular ao eixo desta parte do osso. Posterior a esta bifurcação os palatinos formam a 

margem ventral (ou anterior) e a parte ventral das margens laterais das coanas (ver item 

“Coana e fenestra paracoanal”). A sutura com os ectopterigóides passa por dentro da 

margem lateral da coana e sai pela margem ventral da fenestra paracoanal (Figs. 13 e 14).  

A porção dorsal dos palatinos é difícil de visualizar na maioria dos táxons.  Em 

MZSP-PV 814 fica claro, dorsal à margem das fenestras paracoanais, que os palatinos 

contatam amplamente a margem ventral do processo anterior dos pterigóides, em uma 

sutura reta e inclinada, sendo mais ventral posteriormente e mais dorsal anteriormente. Não 

há como saber se anteriormente, mais próximo dos maxilares, ele chega a contatar o vômer 

(ver item “Recesso caviconchal”). Em MZSP-PV 814 fica claro que os palatinos terminam 

anteriormente juntamente com o final anterior do pterigóide, contatando o maxilar em uma 

sutura vertical, formando uma diminuta parte medial da borda ventral do limite posterior do 

recesso caviconchal (ver item “Pterigóide”).  

 

Ectopterigóide: Como já notado por Price (1945), o ectopterigóide de Baurusuchidae é 

muito peculiar entre os crocodiliformes, porque faz parte da borda das coanas. Pode ser 

dividido em três processos: um processo dorsolateral, um processo dorso-medial (ambos 

inclinados anteriormente), e um processo póstero-ventral. É ornamentado com saliências, 

mas sem ranhuras muito profundas em quase toda a sua totalidade, menos na região da 

haste do processo dorsolateral.  A porção anterior do processo dorsolateral e a porção lateral 

do processo dorso-medial formam uma superfície posteriormente côncava que compõem a 

parte posterior da fenestra suborbital, incluindo metade da borda lateral e um pequeno 

pedaço da borda medial (ver item “Fenestra suborbital”) (Fig. 5).     

 O processo dorsolateral do ectopterigóide possui a extremidade elíptica, com o eixo 

maior orientado no sentido ântero-medial/póstero-lateral, que contata a superfície medial da 

projeção ventral do processo anterior do jugal (ver item “Jugal”). A ponta anterior desta 
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extremidade elíptica também contata a extremidade póstero-ventral do processo lateral do 

maxilar (ver item “Maxilar”) (Fig. 35). A linha de sutura forma uma crista na maioria dos 

táxons, como já descrito por Montefeltro et al. (2011) e citado no item “Jugal”. Em B. 

albertoi o ectopterigóide está desarticulado do jugal, e é possível ver a superfície de 

contato, que é reta e extremamente ornamentada com pequenas cristas e sulcos agudos (Fig. 

47). Ventral à área de contato, o processo sofre um acinturamento uniforme, um pouco mais 

acentuado na porção anterior, que forma uma haste mais fina, igualmente elíptica, e 

direcionada póstero-ventralmente. Esta haste se afunila aos poucos à medida que vai 

ficando mais ventral (e também se bifurca, ver mais abaixo), contatando amplamente a asa 

do pterigóide em sua superfície posterior. Aqui forma-se o processo póstero-ventral do 

ectopterigóide, que possui formato aproximado de ponta de seta em vista anterior, por causa 

do contato com os dois processos dorsais. O contato com a asa do pterigóide se dá por toda 

a superfície posterior, e a ponta mais ventral é afunilada e ricamente ornamentada, por ser a 

região mais anterior da inserção do m. pterygoideous anterior (Schumacher, 1973) (Figs. 2, 

13, 15 e 47). A ponta ventral do ectopterigóide não chega até o limite ventral da asa do 

pterigóide, ficando levemente mais dorsal que esta em todos os táxons exceto em 

Pissarrachampsa, onde o ectopterigóide se estende um pouco mais até o limite ventral da 

asa do pterigóide, curvando-se levemente para trás. A forma do processo póstero-ventral 

varia entre os baurussuquídeos, e tem total relação com a forma da coana (ver item “Coana 

e fenestra paracoanal”). Em Pissarrachampsa, Stratiotosuchus URC R 73, Campinasuchus 

e MZSP-PV 814, é um processo mais robusto, mais espesso, com a superfície oposta ao 

contato com a asa do pterigóide voltada ântero-medialmente. Esta superfície forma uma 

ampla plataforma levemente côncava, que se estende de maneira uniforme até o final 

anterior do processo dorso-medial, sendo esta superfície inclinada, pois posteriormente o 

ectopterigóide se torna mais ventral (Figs. 13, 14 e 15). Já nas três espécies do gênero 

Baurusuchus, esta superfície mais larga sofre uma rotação nítida, de forma que fica 

direcionada totalmente lateralmente, sendo profundamente mais côncava, especialmente na 

parte mais dorsal, próxima da borda da coana. Esta porção do osso neste gênero, ao 

contrário dos demais, é uma fina lâmina de osso (Figs. 5 e 13).  O processo dorso-medial é 

horizontalizado e sutura com o palatino anteriormente, em uma sutura muito interdigitada e 
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levemente saliente em todos os táxons, e que dorsalmente passa por dentro da fenestra 

paracoanal (ver item “Coana e fenestra paracoanal”). O processo ântero-medial e sua área 

de contato com o processo póstero-ventral forma a borda anterolateral das coanas dos 

baurussuquídeos, sendo que as diferenças de morfótipo de coanas exigem uma descrição 

mais detalhada desta parte. No gênero Baurusuchus é meramente uma região 

profundamente côncava. Esta concavidade se estende pela superfície medial do processo 

dorso-medial dos ectopterigóides, fazendo este processo ter uma forma de rim em corte 

transversal (lateralmente convexo e medialmente côncavo). Esta concavidade desaparece no 

contato com os palatinos, e esta barra, nos palatinos, torna-se cilíndrica (Fig. 13). Já nos 

demais táxons de baurussuquídeos, não há concavidade neste processo, sendo que a barra 

com o palatino é ântero-posteriormente expandida. A expansão medial do processo dorso-

medial (ver item “Coana e fenestra paracoanal”) serve de assoalho para a margem medial 

do ectopterigóide dentro da coana (Figs. 13 e 15). Em vista medial, esta região nestes 

táxons possui uma área ampla, de formato subtriangular, pois a porção posterior é muito 

mais espessa que a porção anterior, formando como que uma ponta anterior e duas pontas 

posteriores (Fig. 14). Dorsalmente, o primeiro lado desta área subtriangular delimita a parte 

ventro-posterior da fenestra pericoanal, posteriormente formando um assoalho de contato 

com o pterigóide; já o segundo lado desta área forma um amplo contato vertical com o 

pterigóide, interno à borda medial das coanas, chegando a pegar um pedaço da primeira 

fossa paracoanal; e o terceiro lado é o ventral, que possui a projeção medial já citada, sendo 

mais ventral posteriormente e mais dorsal anteriormente, encontrando novamente com o 

vértice anterior do “triângulo”. Dentro desta área triangular ocorrem aberturas pneumáticas, 

com pelo menos dois canais distintos: um anterior e outro posterior. Estes canais se 

mostram bifurcados em seu interior, mas aparentam manter-se apenas no ectopterigóide, 

sem alcançar os palatinos ou pterigóides (Figs. 13, 14 e 15).  

 

Pterigóide: O pterigóide é um osso complexo, que em Baurusuchidae está totalmente 

fusionado, assim como ocorre em todos os mesoeucrocodilos, ainda que a participação do 

pterigóide no palato secundário em Eusuchia gere uma sutura sagital secundária anterior às 

coanas. Possui basicamente três partes: 1) dois processos laterais direcionados póstero-
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ventralmente chamados de asas; 2) um processo anterior longo que forma toda a parede 

dorsal das coanas e a parte ventral do espaço interorbital; 3) e um corpo posterior muito 

curto, que forma uma pequena porção pós-coanal bifurcada lateralmente e a parede ântero-

ventral do basicrânio (Figs. 2, 5, 41 e 42).  

As asas do pterigóide são estruturas afuniladas em sua extremidade ventral, e apenas 

esta área apresenta ornamentação, que são as cicatrizes da inserção do m. pterygoideus 

(Schumacher, 1973), e formam entre si um V direcionado ventralmente, com o vértice no 

ponto sagital. Porém, e como já citado no item “Coana e fenestra paracoanal”, a amplitude 

deste V é diferente dependendo do táxon. Em Baurusuchus, as asas do pterigóide são 

lâminas finas orientadas ântero-posteriormente, que rumando em direção dorsal se 

encontram medialmente em uma superfície muito ampla e levemente côncava, fazendo um 

V muito aberto (Fig. 43). Já nos demais táxons, a asa do pterigóide é mais robusta látero-

medialmente, e mais estreita ântero-posteriormente, formando uma estrutura muito menos 

laminar e um V muito mais fechado entre ambas. Pontos de quebra presentes em 

Pissarrachampsa, MZSP-PV 814 e Stratiotosuchus URC R 73 indicam uma pneumatização 

clara desta parte do osso (Fig.48). Montefeltro et al. (2011) consideram que duas 

depressões profundas existentes na margem póstero-dorsal das asas do pterigóide sejam 

uma autapomorfia do gênero, semelhante ao que ocorre no peirossaurídeo Hamadasuchus. 

Porém, aqui esta interpretação será posta em dúvida, pois apesar de estarem localizadas na 

mesma posição nas duas asas, estas depressões não possuem bordas com uma superfície 

que indiquem continuidade com a parede externa, podendo ser uma quebra que aconteceu 

nos dois lados por esta ser uma região mais delicada do osso, com parede mais fina e 

pneumatização interna mais intensa. O fato de esta área estar quebrada nos demais táxons 

que possuem este morfótipo (Stratiotosuchus URC R 73, MZSP-PV 814), mas em partes 

diferentes para cada espécime, indica que estas depressões no pterigóide de 

Pissarrachampsa podem ser um artefato de preservação, com implicações mais 

tafonômicas do que anatômicas (Fig. 14 e 48). Porém, a má preservação desta área no fóssil 

impede que esta caraterística seja afirmada ou descartada com certeza como autapomorfia, e 

portanto, neste trabalho não será considerada.  
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A área de convergência das duas asas do pterigóide dorsalmente é a porção da 

coana, que já foi descrita no item “Coana e fenestra paracoanal”. Posterior a esta área, em 

vista ventral, o pterigóide se bifurca, formando outro V, que contata os quadrados 

lateralmente e o basisfenóide (que tem formato de delta, como já descrito) se encaixa 

medialmente, no vértice do V (Figs. 5, 43 e 46). Sagitalmente, posterior à coana, o 

pterigóide forma duas estruturas salientes e rugosas, e que formam um sulco sagital entre si. 

Estas estruturas estão muito diferentes em cada um dos táxons. Em B. pachecoi, elas são 

látero-medialmente orientadas, e formam uma curva posterior em sua porção mais lateral, já 

na base das asas do pterigóide, e o sulco sagital é muito profundo e contínuo com o mesmo 

sulco do basisfenóide (ver item “Basisfenóide”) (Fig. 43). Já no corpo posterior do 

pterigóide, que em B. pachecoi é mais verticalizado que nos demais táxons, sendo 

direcionado póstero-ventralmente, ocorre a formação de outra protuberância muito peculiar, 

junto ao pedaço ventro-lateral da sutura com o basisfenóide. Esta protuberância é muito 

saliente, e extremamente rugosa, sendo levemente alongada no sentido látero-medial. Em 

Pissarrachampsa não há estas projeções posteriores à coana, e não ocorre a formação de 

um sulco sagital no pterigóide (apenas no basisfenóide). Porém, uma saliente e rugosa 

superfície se estende por praticamente toda a área de contato com o basisfenóide, sendo 

mais saliente nas laterais, formando partes verdadeiramente bulbosas, ao invés de formar 

apenas duas protuberâncias laterais como ocorre em B. pachecoi (Fig. 43). Já 

Stratiotosuchus URC R 73 possui os dois tipos de protuberância presentes em B. pachecoi: 

uma transversalmente orientada, na base do V entre asas do pterigóide, com um sulco 

sagital, e duas protuberâncias que acompanham a sutura com o basisfenóide.  Porém, neste 

espécime as duas protuberâncias se encontram medialmente, pois as protuberâncias 

imediatamente pós-coanais são levemente inclinadas posteriormente em sua parte medial, e 

as paredes elevadas do sulco sagital são as paredes mediais da protuberância mais posterior, 

na divisa com o basisfenóide. Lateral a estas duas protuberâncias se forma uma acentuada 

depressão, em um ângulo agudo medialmente, que é o ponto de encontro das duas 

protuberâncias. Já em MZSP-PV 814 ocorre condição bastante semelhante à presente em 

URC R 73, mas as protuberâncias pós-coanais são bastante curvas, sendo orientadas 

lateralmente na porção anterior, e curvando-se posteriormente, formando um sulco sagital 
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muito aberto entre elas. Porém, esta protuberância desaparece na sutura com o basisfenóide, 

e a região da sutura é apenas levemente saliente, sem uma protuberância posterior. O 

mesmo parece ocorrer em B. salgadoensis, mostrando que talvez a presença ou ausência 

dessa estrutura não esteja relacionada com o estágio ontogenético do indivíduo, uma vez 

que um é um adulto jovem (MZSP-PV 814), enquanto B. salgadoensis é seguramente um 

adulto avançado. Porém, esta protuberância poderia estar presente em B. salgadoensis em 

uma área mais ventral, que está erodida no espécime. O processo quadrado do pterigóide 

contata posteriormente o processo pterigóide dos quadrados, em uma sutura muito 

interdigitada e perpendicular à margem lateral dos ossos. A superfície desta área é 

levemente côncava látero-medialmente, sendo acentuadamente côncava apenas em 

Stratiotosuchus URC R 73 (Figs. 43 e 46). 

A transição da porção ventral para a face lateral dos pterigóides é separada por uma 

crista anteroposterior em todos os táxons, que é mais pronunciada exatamente na área de 

sutura com o quadrado (crista B, sensu Iordansky, ver item “Quadrado”). Lateralmente, o 

contato do pterigóide com o quadrado se dá em uma sutura inclinada anteriormente, que se 

estende dorsalmente e contata o laterosfenóide em seu terço dorsal, e sua extremidade 

dorsal serve de assoalho ao processo cultriforme do basisfenóide (ver item “Basisfenóide” e 

“Laterosfenóide”) (Figs. 41 e 42). Anteriormente a este ponto ocorre a formação do 

processo anterior do pterigóide, que possui o ponto sagital como o mais dorsal, e paredes 

laterais lisas e retas, inclinadas látero-ventralmente, formando como que um telhado dorsal 

para a coana. Esta estrutura estende-se anteriormente e toca dorsalmente as extremidades 

ventrais dos pilares dos pré-frontais.  Anterior a este encontro, o processo anterior do 

pterigóide prossegue e termina em uma ponta aguda, no mesmo nível anteroposterior que a 

margem posterior do recesso caviconchal. Em formas atuais, esta ponta margeia a abertura 

anterior da passagem coanal, quando as narinas internas se unem ao recesso caviconchal, 

separadas apenas por tecido conectivo. Ventralmente, esta ponta aguda contata os palatinos 

em uma sutura inclinada, a extremidade dorsal mais anterior que a extremidade ventral, e a 

sutura segue até a borda dorsal das fenestras paracoanais (Fig. 14). A partir da borda ventral 

desta fenestra, a sutura passa a ser feita com os ectopterigóides, e ventral a isto, formam-se 

as asas do pterigóide. A porção ventral do processo anterior do pterigóide é a área da coana, 
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da qual o pterigóide forma quase a totalidade das bordas. Forma também todo o septo 

coanal, os sulcos coanais e as três fossas paracoanais dos táxons que os possuem (ver item 

“Coana e fenestra paracoanal”) (Figs. 5, 13, 14 e 15). 
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4.3. Mandíbula 

 

Dentário: Os dentários formam a parte externa de toda a região anterior da mandíbula, 

como em praticamente todos os Amniota (Romer, 1956), e compõem a quase totalidade das 

margens alveolares em baurussuquídeos, salvo pequenos pedaços (ver item “Esplenial”). 

Ao contrário do que ocorre em esfagessaurídeos e notossuquídeos, os alvéolos do dentário 

em baurussuquídeos são claramente separados um do outro (Fig. 18). Além da região 

sinfiseal, o dentário forma a porção anterior externa dos ramos mandibulares, e também a 

borda anterior e parte da dorsal da fenestra mandibular externa (Figs. 16 e 17). Os dentários 

são elementos estreitos látero-medialmente e mais altos dorsoventralmente, sendo 

totalmente verticalizados. Sua parte externa é ricamente ornamentada, na forma de 

pequenas rugosidades muito próximas na área sinfiseal, tanto por fora quanto por dentro da 

sínfise, separadas por depressões em forma de furo na região anterior e ventral, e forma 

sulcos mais longos e saliências mais espaçadas na área do ramo mandibular. Um sulco em 

específico parece estar presente em todos os táxons que possuem esta área preservada: 

surge na extremidade anterior da fenestra mandibular externa, e corre horizontalmente pela 

borda lateral do dentário, próximo à margem ventral, até o nível do limite anterior do 

surangular (Figs. 16 e 17). Em torno da área alveolar as ornamentações se assemelham com 

as presentes nos alvéolos superiores: uma série de sulcos curtos perpendiculares é borda do 

alvéolo, por toda a sua extensão. Em MZSP-PV 814 também são visíveis diversos forâmens 

alinhados nas margens labiais dos alvéolos, do primeiro até o oitavo (Fig. 18). 

A região da sínfise formada pelos dentários é muito robusta, sendo uma parte 

compacta e aproximadamente de igual altura, comprimento e largura. A porção mais 

anterior é estreita lateralmente, e vai se alargando posteriormente, até alcançar a largura 

máxima na área do 4° alvéolo, que é o mais hipertrofiado. Posterior a este alvéolo, os 

dentários voltam a se comprimir lateralmente de forma gradativa até a região do sétimo e 

oitavo alvéolo, que lateralmente acomoda um dente hipertrofiado do maxilar (Fig. 18). 

Posterior a esta área, os dentários voltam a se alargar lateralmente, divergindo levemente 

um do outro, formando uma área reta até o final posterior do osso. A porção anterior da 

sínfise já foi descrita no item “Sínfise mandibular”. Em vista lateral, a área alveolar dos 
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dentários é aproximadamente horizontal, sofrendo uma expansão dorsal apenas na área dos 

dois alvéolos hipertrofiados, sendo uma maior na área do 4° alvéolo, e uma menor na área 

do 9° alvéolo (Fig. 17). Posterior à área alveolar os dentários se expandem dorsalmente de 

forma suave e contínua até seu final posterior. O contorno posterior dos dentários é 

inclinado, com a parte ventral mais anterior que a parte dorsal. Contata o angular em seu 

limite ventral, até a borda anterior da fenestra mandibular externa. Dorsal a isto, forma toda 

a estreita ponta anterior da fenestra, ou pelo menos a sua porção dorsal, compõe a metade 

anterior de sua borda dorsal, e prosseguindo dorsalmente, contata o surangular em uma 

sutura que varia entre os táxons (ver item “Surangular”) (Fig. 16). Esta variação se dá tanto 

pelo formato da sutura, quando pela altura desta ponte de osso formada pelo dentário e 

surangular. Muito desta variação está relacionada com a forma da fenestra mandibular, que 

varia entre espécimes (ver item “Fenestra mandibular externa”). O dentário contata o 

surangular e o angular por sobreposição lateral, portanto, as suturas com ambos os 

elementos são mais posteriores lateralmente do que medialmente, havendo um longo 

contato medial do dentário com estes dois elementos (ver item “Angular” e “Surangular”) 

(Figs. 4 e 49). 

 

Esplenial: Os espleniais formam o terço posterior da sínfise mandibular, bem como a 

parede medial da porção anterior dos ramos mandibulares. Os espleniais também são planos 

medialmente, verticais, e sua ornamentação restringe-se à porção dorsal (sinfiseal e 

alveolar) e ventralmente à área de contato com os dentários, sendo totalmente liso no 

restante de sua superfície, exceto em Pissarrachampsa, cujos espleniais também são 

ornamentados em toda a área sinfiseal ventral, quase atingindo a área medial (Figs. 18 e 

49). A sutura entre os espleniais e os dentários são inclinadas ântero-medialmente, 

formando uma ponta afunilada tanto dorsal quanto ventralmente, e a extremidade anterior 

da sutura atinge o nível do sexto para o sétimo alvéolo. Posteriormente as suturas 

continuam divergindo, sendo levemente convexas lateralmente, formando a margem interna 

dos três últimos alvéolos dentários. Posterior à sínfise, a sutura acompanha em linha reta o 

contorno lateral das hemimandíbulas posteriormente. O contato com o dentário ocorre 

dorsalmente até a distância média entre o último alvéolo e o limite anterior da fenestra 
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mandibular externa, quando o esplenial passa a contatar lateralmente a projeção anterior do 

surangular (ver item “Surangular”) (Fig. 4). Ventralmente, aproximadamente na mesma 

altura, o mesmo se passa com o angular (Fig. 49).  

A superfície medial dos espleniais acompanha o contorno do ramo mandibular, 

sendo mais estreita dorsoventralmente na porção anterior do que na porção posterior. Muito 

próximo à sínfise, mais ou menos no nível do último alvéolo dentário, e sendo apenas um 

pouco mais ventral que a meia altura dorsoventral desta porção do osso, abre-se o forâmen 

intramandibularis oralis. Este forâmen possui uma forma elíptica, com seu eixo maior 

orientado ântero-posteriormente (Fig. 50). Posteriormente, os espleniais possuem um 

processo dorsal muito mais longo que o processo ventral, e ambos são separados por uma 

superfície côncava que forma a borda anterior da fenestra mandibular interna (ou fossa 

adutora, ou cavidade de Meckel). Esta borda é muito mais anterior que a mesma borda da 

fenestra mandibular externa, se posicionando aproximadamente na mesma posição 

anteroposterior em que o esplenial e o dentário param de se tocar dorsalmente (Fig. 50). 

Ventralmente a esta borda, o esplenial estende-se muito pouco, fazendo uma sutura 

inclinada com o angular, que se dirige ântero-ventralmente até alcançar a margem ventral 

da mandíbula, onde há o contato com o dentário. Não há um forâmen intramandibularis 

caudalis, como ocorre em “Protosuchia” e Neosuchia na sutura do esplenial com o angular. 

Dorsalmente à borda da fossa adutora, o processo dorsal do esplenial estende-se até o nível 

anteroposterior da borda anterior da fenestra mandibular externa, ou um pouco posterior a 

este. O final póstero-dorsal do esplenial está bem preservado apenas em MZSP-PV 814, 

onde dorsalmente termina de forma arredondada, e ventralmente forma uma sutura 

inclinada direcionada póstero-ventralmente, que contata amplamente o surangular 

lateralmente. A superfície ventral do processo póstero-dorsal do esplenial forma uma 

canaleta látero-medialmente côncava, que é o teto posterior da cavidade de Meckel (Fig. 

49).  

 

Angular: O angular, como na maioria dos Crocodyliformes, forma a margem ventral da 

porção posterior dos ramos mandibulares, e dorsalmente forma uma calha, que dá ao 

elemento um formato de U em corte transversal (Figs. 17, 49 e 50). Sua margem lateral 
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forma a quase totalidade da borda ventral e posterior da fenestra mandibular externa, além 

de formar também a cobertura lateral do processo retro-articular. A porção lateral que 

margeia a fenestra é convexa e ricamente ornamentada com sulcos e saliências na porção 

anterior que forma a parte inferior da fenestra, e com protuberâncias mais arredondadas e 

depressões irregulares em sua porção posterior à fenestra. A porção ventral à fenestra não 

raro também possui uma série de forâmens ântero-posteriormente alinhados, presentes em 

B. pachecoi e B. albertoi, e pelo menos um é visível em Stratiotosuchus URC R 73 (Figs. 

16 e 17). Posterior à borda ornamentada que margeia a porção posterior da fenestra 

mandibular ocorre uma depressão pronunciada, paralela à margem posterior da fenestra, e a 

partir dela não há mais ornamentação na superfície lateral do angular posteriormente, salvo 

pela superfície lateral do processo retro-articular, que possui uma série de ranhuras retas, 

orientadas perpendicularmente em relação à borda posterior do osso (Figs. 16, 17 e 49). 

Esta depressão bem marcada na superfície lateral do angular (que em alguns táxons pega 

uma pequena parte do surangular) é para a inserção do m. pterygoideus posterior, uma das 

características mais marcantes de Baurusuchidae (Nascimento & Zaher, 2011). Este 

músculo conecta as asas do pterigóide e a projeção ventral do ectopterigóide à mandíbula, 

sendo um importante feixe da musculatura adutora (Schumacker, 1973; Iordansky, 2000), 

mas em formas atuais limita-se à superfície posterior do angular, não alcançando a margem 

lateral. B. salgadoensis, o maior dos indivíduos a ter esta parte preservada, possui até uma 

torção da parte inferior da mandíbula no sentido medial, talvez uma característica 

ontogenética resultante da força que este músculo exercia na adução da mandíbula. Esta 

depressão lateral no angular para inserção deste músculo foi observada também em 

Libycosuchus e em alguns Thalattosuchia (Clark, 1994) (Fig. 17).  

A superfície dorsal do angular possui forma de calha (gerando o formato de U 

citado acima), e anteriormente compõe o assoalho da cavidade de Meckel, se inserindo 

entre o dentário e o esplenial e seguindo anteriormente até o mesmo nível da extremidade 

anterior do surangular. Externamente, em vista lateral, a sutura com o dentário coincide 

com o limite anterior da fenestra mandibular externa, e em vista ventral a inserção do 

angular entre dentário e esplenial forma uma sutura em forma de V (Figs. 17 e 49). Dentro 

da cavidade de Meckel a parede lateral da calha é dorsalmente mais alta do que a medial, 
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condição que se inverte na porção da borda inferior da fenestra mandibular, em que a 

parede medial gradualmente de eleva e a lateral se reduz (Figs. 17 e 50). Exatamente no 

meio do comprimento da fenestra, esta parede medial alcança sua altura máxima, formando 

uma superfície levemente côncava medialmente, que corresponde à margem torosa, uma 

área que sofre o atrito com a asa do pterigóide, e em formas viventes possui uma cartilagem 

protetora (Figs. 4, 16, 17 e 50). É também nesta região que o assoalho da calha apresenta de 

um a cinco forâmens, alinhados ântero-posteriormente, presentes em todos os táxons que 

possuem esta parte preservada (em B. pachecoi esta área foi reconstruída, e a informação 

original foi perdida) (Figs. 50 a 51). A expansão dorsal da margem torosa não é muito longa 

ântero-posteriormente, e posteriormente, ao final da fenestra mandibular externa, a parede 

medial da calha volta à altura dorsoventral que possuía no interior da cavidade de Meckel. 

Posterior à margem torosa é a parede lateral da calha do angular que cresce dorsalmente, 

formando a margem posterior da fenestra e também toda a metade látero-ventral da 

mandíbula, sobrepondo-se lateralmente ao surangular nesta área (ver item “Surangular”). 

Ao final posterior do osso, a calha abriga a projeção anterior do articular, sendo que a 

parede medial vai diminuindo posteriormente até desaparecer no nível anteroposterior da 

fossa glenóide (e portanto o angular perde o formato de calha nesta parte) (Figs. 51 e 52), 

restando apenas a parede lateral que mantém sua altura muito mais dorsal e cobre a 

superfície lateral do processo retro-articular e a porção póstero-ventral do surangular. Em 

vista ventral (ou medial dependendo do táxon, ver abaixo), este “desaparecimento” da 

parede medial da calha forma uma sutura inclinada com o articular, que é mais medial 

anteriormente e mais lateral posteriormente, onde a parede lateral torna-se a única existente. 

A porção lateral do angular, posterior à fenestra mandibular externa, varia de 

formato entre os táxons de Baurusuchidae. Como já citado, ela é extremamente inclinada 

medialmente em sua parte ventral em B. salgadoensis, sendo que a porção que cobre 

lateralmente o processo retro-articular nem poderia ser chamada de lateral, já que neste 

táxon esta parte é totalmente ventral (Fig. 53). Já em outros táxons, esta porção possui uma 

faixa longitudinal lateralmente convexa e muito ampla, que divide esta parte do angular em 

ântero-dorsal (totalmente vertical, que inclui a área de inserção pro m. pterygoideus) e 

póstero-ventral (pouco visível em vista lateral), como em MZSP-PV 814 e B. pachecoi 
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(Figs. 17 e 53). Já em Stratiotosuchus URC R 73 e Campinasuchus, esta faixa convexa é 

mais ventral, e a quase totalidade do angular acaba ficando na superfície dorsal vertical. Em 

B. albertoi esta faixa convexa é muito suave, e quase não altera a inclinação posterior do 

angular, mantendo tanto a parte ântero-dorsal à faixa quanto a parte póstero-ventral à faixa 

orientadas lateralmente (Fig. 17). A porção mais posterior do angular é uma fina parede de 

osso, de contorno posterior arredondado, como ocorre em outros Notosuchia como 

Mariliasuchus e Caipirasuchus. E MZSP-PV 814 ela chega a fazer uma pequena 

concavidade ventral, cobrindo a parede lateral da projeção ântero-ventral do processo retro-

articular (ver item “Articular”) (Figs. 17, 49 e 53).  

 

Surangular: O surangular forma toda a região dorsal da parte posterior do ramo mandibular, 

possuindo um processo anterior, que compõe a borda dorsal da fenestra mandibular externa, 

e um processo posterior, que forma a metade dorsal da mandíbula nesta parte. É um 

elemento achatado látero-medialmente (ainda que levemente cilíndrico na parte que 

compõe a barra superior à fenestra mandibular), verticalizado e inclinado em vista lateral, 

com a parte anterior mais dorsal que a parte posterior. Em vista lateral, seu contorno é 

levemente arqueado dorsalmente, especialmente na porção anterior e posterior, sendo mais 

reto na porção média (Fig. 17 e 52). Possui rica ornamentação lateral composta 

principalmente por rugosidades arredondadas separadas por pequenos sulcos e depressões, 

mas na área mais próxima do dentário a ornamentação é composta principalmente por 

sulcos anteroposteriores. Já medialmente o osso não possui ornamentações, ainda que 

pequenas rugosidades no limite dorsal possam estar relacionadas com a posição do possível 

coronóide (ver abaixo). O surangular possui um processo anterior muito longo e fino látero-

medialmente, que se projeta entre o dentário e o esplenial, até aproximadamente a metade 

do caminho entre a borda anterior da fossa adutora e o último alvéolo. Esta projeção é 

muito comum em mesoeucrocodilos, mas em Baurusuchidae, ao contrário dos demais 

táxons, esta projeção é características por não alcançar a margem do último alvéolo (Fig. 4; 

18, 50, 51 e 52). Este processo fino e achatado vai alargando-se dorsoventralmente na 

direção posterior, até formar um ponto máximo dorsal, que coincide com o final posterior 

do dentário. O surangular também possui uma pequena projeção látero-ventral, “abraçando” 
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anteriormente a extremidade posterior do dentário, formando uma sutura que em vista 

lateral é anteriormente convexa na parte ventral, e côncava na parte dorsal (Figs. 16 e 17). 

Posterior ao contato com o dentário, o surangular forma a barra dorsal da fenestra 

mandibular, que é mais larga dorsoventralmente na parte anterior do que na parte posterior. 

Posteriormente, o surangular forma a quase totalidade da curva póstero-dorsal da fenestra, 

quando encontra o angular ventralmente (Fig. 16). A metade lateral da espessura látero-

medial do surangular contata o angular em uma sutura horizontal que possui formato 

irregular e variável em todos os táxons, podendo ser desde aproximadamente reta até 

levemente sinusoidal (Fig. 17). Já a metade medial da largura látero-medial do surangular 

possui uma projeção ventral laminar extensa, que contata a superfície medial do angular 

extensamente, formando praticamente toda a margem posterior do lado medial da fenestra 

mandibular externa. Esta projeção ventral termina no limite ventral da margem posterior da 

fenestra em uma ponta aguda anteriormente, e segue de forma inclinada póstero-

dorsalmente, até alcançar o final posterior do surangular (Figs. 4, 51, 52 e 54). Desta forma, 

em vista lateral, a parede posterior da mandíbula é composta majoritariamente pelo angular, 

com a sutura entre os dois localizada na posição médio-dorsal. Já medialmente, a altura 

desta parte da mandíbula é composta majoritariamente pelo surangular. Este efeito é menos 

perceptível em espécimes que possuem a margem ventral do angular muito curva 

medialmente, como B. salgadoensis (ver item “Angular”). 

A porção posterior do surangular se encaixa medialmente ao articular, e se estreita 

dorsoventralmente de forma gradual, até terminar e uma ponta posterior. Esta ponta 

posterior pode ser afunilada e curvada dorsalmente (como em B. albertoi) (Figs. 17 e 54), 

arredondada e curvada dorsalmente (como em B. salgadoensis e MZSP-PV 814), ou 

arredondada mas sem esta curvatura dorsal, mantendo a orientação contínua com o osso 

(como em B. pachecoi, Stratiotosuchus URC R 73, Campinasuchus) (Fig. 17). B. pachecoi, 

B. albertoi e Stratiotosuchus URC R 73 possuem um ou dois forâmens na superfície lateral 

do surangular, um pouco anterior à fossa glenóide (Fig. 17). Já B. albertoi e MZSP-PV 814 

possuem um forâmen na mesma região, porém na superfície medial (Fig. 52).  

Não há um coronóide identificável em Baurusuchidae, e o mesmo ocorre em muitos 

Notosuchia (Araripesuchus, Caipirasuchus, Notosuchus, Mariliasuchus, Peirosauridae, 
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entre outros). Mas a superfície medial da projeção anterior do surangular posterior ao final 

do esplenial lembra a faceta de articulação para o ramo póstero-dorsal do coronóide em 

formas viventes. Esta parte, como já citado, é o ponto mais alto dorso-ventralmente da 

projeção anterior do surangular, e medialmente esta superfície é levemente côncava, e 

possui uma cicatriz rugosa, limitada a pequenas estrias anteroposteriores (Figs. 50, 51 e 52). 

Zaher et al. (2006) levantam a hipótese de o coronóide ser fusionado ao surangular em 

Mariliasuchus, mas ele pode ser um elemento simplesmente ausente nos Notosuchia 

conhecidos. 

 

Articular: O articular em baurussuquídeos forma a totalidade da fossa glenóide, que é a área 

de articulação com os côndilos do quadrado, e possui um processo anterior afunilado e um 

processo retro-articular bastante peculiar (Figs. 52 e 55). A fossa glenóide possui uma 

superfície muito lisa, geralmente de cor ou textura diferenciada do resto do osso, onde há 

uma superfície côncava lateral que encaixa no côndilo lateral do quadrado, assim como 

ocorre em Peirosauridae e formas atuais, mas não como ocorre em notossuquídeos e 

esfagessaurídeos, em que há uma ampla superfície anteroposterior por onde os côndilos do 

quadrado podem se articular. Esta superfície ampla em demais táxons indica algum 

movimento mandibular mastigatório (Ősi, 2013), e o encaixe anteroposterior justo entre 

côndilo do quadrado e superfície glenóide em baurussuquídeos indica que não havia muita 

possibilidade de uma movimentação mandibular ântero-posteriormente ou lateralmente. A 

superfície de contato para o côndilo medial do quadrado é reta e inclinada ventralmente, 

tendo inclinação médio-dorsal, devido à forma do côndilo (ver item “Quadrado”), e possui 

contorno semicircular em vista medial (Figs. 52 e 55). As duas superfícies de contato da 

fossa glenóide são separadas apenas pela mudança de ângulo entre si, gerando uma larga 

convexidade anteroposterior (Fig. 55). Posterior à superfície de articulação lateral, mas 

ainda fazendo parte da área da fosse glenóide, há uma região ântero-posteriormente estreita, 

muito rugosa, onde provavelmente ocorria o encaixe de alguma cartilagem relacionada à 

articulação mandibular, como ocorre em formas viventes, ou segundo Nascimento & Zaher 

(2011) sugerem, uma área de ancoragem do m. depressor mandibulae (Figs. 4, 52 e 55). A 

margem posterior da fossa glenóide é vertical, e separada do processo retro-articular por 
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uma crista látero-medial. O contato da parede posterior da fossa glenóide com a parede 

medial do processo retro-articular varia em alguns táxons (ver adiante).  

O processo anterior do articular insere-se na superfície dorsal em forma de calha do 

angular (ver item “Angular”), contatando a parede lateral do angular látero-ventralmente, e 

o processo médio-ventral do surangular em sua parte laterodorsal. É uma estrutura 

pontiaguda, que se inicia posteriormente nas margens anteriores da fossa glenóide, e vai se 

afunilando anteriormente no sentido lateral e dorsal, até terminar em uma ponta, 

aproximadamente no canto póstero-ventral da fenestra mandibular externa. Este é 

aproximadamente o mesmo ponto em que termina a ponta médio-ventral do surangular (ver 

item “Surangular”). A superfície deste processo anterior é arredondada, sendo ântero-

posteriormente convexa por toda a estrutura na maioria dos táxons (Figs. 4, 51, 52 e 55). 

Porém, em B. pachecoi, B. albertoi e MZSP-PV 814 há uma crista que surge da margem da 

fossa glenóide, no ponto medial da concavidade para o côndilo lateral do quadrado, e que 

percorre toda a extensão do processo, terminando anteriormente na ponta afunilada. Esta 

estrutura, chamada de crista ântero-medial do articular por Nascimento & Zaher (2010), 

divide o processo anterior em uma superfície horizontal dorsal e uma superfície orientada 

médio-ventralmente (Fig. 52). Quebras presentes nesta estrutura em B. albertoi, B. pachecoi 

e MZSP-PV 814 indicam ser uma área muito pneumatizada. Em Campinasuchus não foi 

possível observar esta estrutura. 

O processo retro-articular em Baurusuchidae é bastante diferente de quase todos os 

demais crocodiliformes, possuindo duas projeções: uma póstero-dorsal, bastante ampla, e 

uma ântero-ventral, bem diminuta, formando em vista medial um formato semelhante a 

uma orelha (Figs. 52 e 55). A borda posterior da projeção póstero-dorsal é muito delgada, 

tendo origem na margem póstero-lateral da fossa glenóide, contatando medialmente a 

extremidade posterior do surangular em uma sutura muito interdigitada. A partir daí, 

projeta-se póstero-dorsalmente, formando uma margem arredondada, que se inclina 

anteriormente em sua margem ventral, contatando a diminuta projeção ântero-ventral. Esta 

projeção é arredondada e extremamente rugosa, e Nascimento & Zaher (2011) comentam 

que pode ser uma superfície de ancoragem adicional da aponeurose articular do m. 

pterygoideus posterior. Anteriormente, esta projeção ântero-ventral une-se à superfície 
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ventral do articular, no nível da fossa glenóide, e anteriormente a partir daí já se forma o 

processo anterior, inserido na calha do angular (Figs. 52, 53 e 55). Esta projeção ântero-

medial do processo retro-articular também está presente em outros notossúquios, como 

Mariliasuchus e Caipirasuchus, porém, nestes táxons, esta projeção não se inclina 

ventralmente, sendo medialmente direcionada, e muito mais achatada látero-medialmente 

(ou dorso-ventralmente, dependendo da inclinação da estrutura).  

Como a margem póstero-ventral do angular se curva medialmente em muitos táxons 

de Baurusuchidae, a projeção póstero-dorsal em geral é orientada lateralmente e a projeção 

ântero-ventral é orientada medialmente, exceto em B. albertoi, onde ambas se mantém 

aproximadamente verticais (ver item “Angular”) (Figs. 17, 54 e 55). A parede que conecta a 

margem posterior da fossa glenóide até a margem posterior do processo retro-articular é 

contínua e levemente côncava na maioria dos táxons que possuem esta parte 

preservada/preparada, exceto em MZSP-PV 814 e mais acentuadamente em B. albertoi, 

onde esta parede é côncava, e forma duas superfícies, uma vertical posterior à fossa 

glenóide, e outra posterior, paralela à projeção póstero-dorsal do processo retro-articular, 

fazendo com que esta projeção seja laminar nestes táxons (Figs. 52 e 55). Quebras nesta 

área em B. albertoi e MZSP-PV 814 mostram que também a fossa glenóide e o processo 

retro-articular possuem uma pneumatização bem desenvolvida (Figs. 53 e 55). Nos táxons 

que possuem esta porção preservada pode-se distinguir um sulco, cuja parede anterior é a 

margem ventral da faceta medial de articulação, e cuja parede posterior é uma crista que 

surge do ponto médio anteroposterior da superfície medial da projeção ântero-ventral do 

processo retro-articular, e corre dorsalmente, afunilando o sulco, que termina na parede 

posterior da fossa glenóide, aproximadamente na altura da crista intercondilar (Fig. 55). 

Neste ponto, ocorre a abertura mandibular do forâmen aëreum, um orifício redondo e 

direcionado póstero-dorsalmente, sendo o de Campinasuchus maior e mais alongado que o 

dos demais. Esta conformação anatômica onde ocorre a abertura do forâmen aëreum 

mandibular é muito semelhante à presente em Simosuchus. Como em todos os 

crocodiliformes, não há um pré-articular identificável. 
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4.4. Dentição 

 

Baurussuquídeos apresentam uma redução na fórmula dentária, ou seja, não mais 

que 10 dentes em cada hemimandíbula (superior ou inferior) (Price, 1945; Riff & Kellner, 

2001), uma característica compartilhada com Sphagesauridae, Mariliasuchus e uma série de 

espécies não relacionadas, como Dakosaurus andiniensis, e também Chimaerasuchus, mas 

que tem sua dentição reduzida de forma totalmente diversa. Apesar desta redução 

certamente ter relação com o encurtamento do focinho (principalmente em esfagessaurídeos 

e Mariliasuchus), esta não pode ser a única justificativa, uma vez que Simosuchus, 

Libycosuchus e Araripesuchus possuem focinhos igualmente curtos, e não apresentam 

redução da fórmula dentária. Da mesma forma, sebecídeos e peirossauros, que 

compartilham com Baurusuchidae caracteres relacionados à oreinirrostria, e que possuem 

dentes de compleição similar aos baurussuquídeos, igualmente não possuem redução na 

fórmula dentária. Isto faz com que a pouca quantidade de dentes nos táxons de 

Baurusuchidae seja uma característica única e que merece ser avaliada melhor (ver itens V e 

VI). 

Ao contrário do que ocorre em muitos notossúquios, não há uma especialização 

dentária muito marcante em Baurusuchidae, restringindo-se apenas a uma diferença de 

tamanho, da mesma forma que ocorre nos atuais crocodilóideos. Os dentes pré-maxilares 

são cônicos, levemente curvos posteriormente, e não possuem nenhum achatamento ou 

nenhum sinal de carena no esmalte (Figs. 2, 5, 11, 18 e 19). Já os demais dentes possuem 

achatamento lábio-lingual e duas carenas, correndo sempre em lados opostos, que seguem 

pelas bordas mais alongadas dos dentes, acompanhando portanto a margem lábio-lingual 

(morfologia zifodonte, segundo Prasad & de Broin, 2002). A carena é denticulada, com os 

dentículos todos de tamanho similar e igualmente espaçados (Pinheiro et al., 2008) 

(Fig.56). 

O pré-maxilar da maioria dos táxons possui 4 dentes, sendo os dois mais anteriores 

muito parecidos entre si, o terceiro levemente maior que os dois anteriores, e um quarto 

muito diminuto, muitas vezes inclinado para trás devido ao entalhe pré-maxilar/maxilar 

(ver este item no tópico “Características gerais”), como em B. salgadoensis. É este quarto 
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dente que está ausente em Stratiotosuchus DGM 1477-R e Pissarrachampsa, os únicos 

táxons aqui relatados a apresentar apenas três dentes pré-maxilares (Fig. 20).  

A maioria dos táxons apresenta 5 dentes maxilares, sendo o primeiro e último os 

menores, e o terceiro o mais hipertrofiado, com o segundo e quarto em tamanhos 

intermediários. Esta compleição forma uma “onda” ventralmente direcionada em vista 

lateral, como ocorre em crocodilos atuais (Fig. 2). Pissarrachampsa e MZSP-PV 814 

possuem apenas quatro dentes no maxilar, e segundo a fórmula dentária citada acima, é o 

primeiro dente que está ausente nestes táxons, fazendo com que, nestes casos, o maior dente 

do maxilar seja o segundo (Figs. 20 e 22). A carena anterior do primeiro dente maxilar de 

MZSP-PV 814 é mais curta que nos demais dentes, partindo do ápice do dente, mas 

terminando na metade do comprimento da coroa (Fig. 56). Cynodontosuchus aparece como 

uma notável exceção, possuindo 5 dentes maxilares, mas tendo o segundo dente como o 

mais hipertrofiado de todos (Fig. 2). Esta condição pode indicar uma autapomorfia do 

táxon, ou pode ser uma diferença gerada pelo estágio ontogenético do indivíduo, claramente 

juvenil. 

Já o dentário possui dez dentes em todos os táxons, sendo os três primeiros 

pequenos e aproximadamente iguais em tamanho, cuja oclusão ocorre posteriormente aos 

dentes pré-maxilares, como demonstram as marcas existentes nestes elementos (ver item 

“Pré-maxilar”). Os primeiros dentes também são levemente inclinados anteriormente, sem 

serem, no entanto, efetivamente procumbentes (Fig. 56). O quarto dente é o maior de todos 

os dentes da mandíbula, extremamente hipertrofiado, sendo exatamente este dente que se 

encaixa no entalhe entre pré-maxilar e maxilar já descrito. Os dentes posteriores ao quarto 

são progressivamente menores até o sétimo dente, que é o menor de todos. O nono dente é 

também hipertrofiado, mas não tanto quanto o quarto, igualmente deixando uma fossa de 

oclusão na região palatal do maxilar (ver item “Maxilar”). Já o oitavo dente possui um 

tamanho intermediário entre o sétimo e o nono, e o décimo dente tem aproximadamente o 

mesmo tamanho que o oitavo (Figs. 4 e 18). Ou seja, a mandíbula também possui duas 

“ondas” dentais, direcionadas dorsalmente, em que os dentes são sucessivamente maiores 

ou menores, com exceção dos três primeiros (Figs. 4, 17 e 18).  
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Estas “ondas” dentais superior e inferior são alternadas, com a onda de dentes 

maxilares se encaixando entre as duas ondas de dentes mandibulares. Além disso, há um 

sistema de “interlock” como uma tesoura, já que os primeiros dentes do pré-maxilar se 

sobrepõem labialmente aos primeiros dentes do dentário, situação que se inverte com o 

quarto dente da mandíbula, que se encaixa entre os dentes do pré-maxilar/maxilar, e logo 

posterior a isso há uma constrição lateral da mandíbula para o encaixe do dente 

hipertrofiado do maxilar, fazendo uma alternância de dentes superiores ou inferiores que 

são visíveis com a boca fechada. Este padrão, como já dito, está presente em crocodilóideos 

atuais, e é chamado por alguns autores de “festooned” (Fig. 17).  

Já a variação de fórmula dentária entre os táxons de Baurusuchidae precisa ser vista 

com muito cuidado. Esta variação ocorre apenas no pré-maxilar (último dente) e no maxilar 

(primeiro dente), dentes sempre pequenos, e envolvidos na zona de oclusão com o quarto 

dente do dentário. Há evidências de que estas ausências possam ter relação com a variação 

individual, decorrência da forma com que houve o crescimento do dente oposto. Já foi 

citado o caso do espécime MPMA 62-0007/02 (ver item “Pré-maxilar”) em que o primeiro 

dente pré-maxilar direito simplesmente inexiste, devido à oclusão com o primeiro dente do 

dentário direito, que deve ter crescido mais anteriormente, fazendo colapsar o alvéolo 

oposto (Fig. 20). O exemplar de Campinasuchus CPP 1236 também possui uma alteração: 

cinco dentes no maxilar esquerdo e quatro no direito, em que o primeiro dente do maxilar 

não existe, e nem vestígio algum de seu alvéolo (Fig. 20). Neste mesmo indivíduo, em 

contrapartida, o quarto alvéolo do pré-maxilar esquerdo é apenas vestigial, enquanto o 

mesmo alvéolo no pré-maxilar direito é plenamente desenvolvido. Seguramente esta 

alteração se deve ao fato do dente hipertrofiado do dentário ter crescido de forma 

assimétrica neste indivíduo, talvez um pouco mais posterior no lado direito, e anterior no 

lado esquerdo. Estas diferenças de simetria mostram que alvéolos na área de oclusão podem 

ser colapsados. MZSP-PV 814 possui o quarto alvéolo pré-maxilar extremamente reduzido 

(Fig. 20), onde os dentes nestes alvéolos se partiram, mas é possível ver sua base. Como se 

trata deu um indivíduo adulto jovem, caso tivesse sobrevivido até idades mais avançadas o 

quarto alvéolo do pré-maxilar poderia ser totalmente colapsado, sem deixar vestígios. 

Porém, o mesmo não ocorre com B. salgadoensis, um indivíduo seguramente mais velho. 
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Estas evidências mostram que a variação dentária dentro de Baurusuchidae pode ser um 

fator taxonômico, mas pode também ser o resultado de uma variação individual, e ter uma 

relação com a ontogenia de cada indivíduo. 
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V – Resultados da Análise Filogenética  

 

5.1 – Comentários sobre os resultados gerais obtidos  

 

Um total de 23 árvores igualmente parcimoniosas foi encontrado, com 2.928 passos 

cada, com Índice de Consistência (CI) de 0,266 e índice de retenção (RI) de 0,569. A 

discussão deste resultado obtido nesta tese será feita utilizando-se como base a árvore de 

consenso estrito entre todas essas 23 árvores (Fig. 57). (ver Anexos 3 e 4 para matriz e 

índices encontrados) 

 O grupo externo (Sphenosuchia) apareceu formado por três táxons: Junggarsuchus, 

Dibothrosuchus e Kayentasuchus como grupo-irmão ao clado formado pelos dois 

primeiros. Os três táxons formam o grupo-irmão de Crocodyliformes, aqui considerado o 

grupo interno.  

Já na porção mais basal do clado Crocodyliformes, foram encontradas três 

ramificações “protossúquias”: 1) Hemiprotosuchus, que aparece isolado, e como grupo-

irmão de todos os demais crocodiliformes; 2) um clado formado por Sichuanosuchus e 

Zosuchus; 3) um clado formado por Protosuchus + Gobiosuchidae (Gobiosuchus + 

Zaraasuchus). A relação entre esses dois últimos clados varia entre as 23 árvores mais 

parcimoniosas, sendo que ambos intercalam na posição mais basal, e portanto na árvore de 

consenso formam uma tricotomia junto com Mesoeucrocodylia. 

 Neste trabalho será aceita a proposta de considerar Hsisosuchidae como clado 

integrante de Mesoeucrocodylia (ver item 1.3.1). Há três clados que formam dicotomias 

sucessivas na base dos mesoeucrocodilos. São eles (do mais basal ao mais derivado): 1) 

Hsisosuchidae, 2) Doratodon carcharidens e 3) Simosuchus + Libycosuchus. O grupo-

irmão de Simosuchus + Libycosuchus é formado por todos os demais táxons de 

crocodiliformes. Este clado em questão se divide em dois clados logo na base: 1) um clado 

que abarca todos os táxons classicamente considerados notossuquídeos (exceto 

Libycosuchus e Simosuchus) junto com Neosuchia; 2) um clado que aqui será chamado de 
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Oreinirostra, que inclui Peirosauridae + Mahajangasuchidae + Sebecidae + Baurusuchidae 

(que será discutido no próximo item). 

O clado que inclui os notossúquios e neossúquios tem o gênero Araripesuchus como 

clado mais basal, grupo-irmão de um clado que inclui todos os demais. Já neste clado, 

Anatosuchus aparece como táxon basal, igualmente grupo-irmão de um clado formado por 

todos os demais. Este último se divide em dois grandes clados, sendo que um inclui os 

notossuquídeos, e outro os Neosuchia.  

O clado formado pelos notossuquídeos (que de um modo geral não pode ser 

chamado de Notosuchia por não incluir Araripesuchus, ver item 1.3.3) possui Candidodon 

como táxon basal, sendo este grupo-irmão de um clado que é formado por uma sequência 

de dicotomias sucessivas. Essas dicotomias são formadas por: 1) um clado formado por 

Pakasuchus + Malawisuchus; 2) um clado formado por Mariliasuchus + Comahuesuchus; 

3) Morrinhosuchus; 4) Notosuchus terrestris; 5) Sphagesauridae.  

Neosuchia possui Atoposauridae como clado mais basal, grupo-irmão de um clado 

formado por todos os demais. Neste clado, Hylaeochampsidae aparece como clado basal, 

onde estão inclusos os táxons Hylaeochampsa, Iharkutosuchus e Chimaerasuchus. A 

relação entre estes três táxons é variável entre as árvores igualmente parcimoniosas 

encontradas, e na árvore de consenso os três formam uma tricotomia. O grupo-irmão de 

Hylaeochampsidae é formado por Pholidosauridae + Dyrosauridae + Thalattosuchia + 

Crocodylia. A relação entre estes quatro clados também varia entre as árvores igualmente 

parcimoniosas encontradas, e na árvore de consenso aparecem como uma grande politomia.  

 

A topologia geral da árvore não difere muito das outras topologias já encontradas 

em outros trabalhos, com: 1) “Protosuchia” parafilético; 2) um clado Mesoeucrocodylia; 3) 

um clado formado pela irradiação “notossúquia”; 4) um clado Neosuchia. Porém, alguns 

táxons ocuparam uma posição na topologia das árvores encontradas que nunca haviam sido 

encontradas em nenhum outro trabalho. Assim, serão comentados individualmente: 

 

Kayentasuchus: em sua descrição original, Clark & Sues (2002) chamam o táxon apenas de 

“novo crocodilomorfo”, não se arriscando a colocá-lo em algum grupo menos inclusivo. A 



 

 

 

134

análise filogenética apresentada no artigo destes autores encontra uma grande politomia, 

onde Sphenosuchia é parafilético e Kayentasuchus está entre alguns táxons classicamente 

alocados a este grupo. Análises posteriores encontraram Kayentasuchus posicionado 

claramente dentro de Crocodyliformes, alocado entre os “protossúquios”, como táxon-

irmão de Edentosuchus (Pol et al., 2004; Pol & Norell 2004a, b; Gasparini et al., 2005; 

Novas et al., 2009; O’Connor et al., 2010; Pol et al., 2012; entre outros). A posição que 

Kayentasuchus ocupa na análise realizada neste trabalho, claramente dentro de um grupo 

monofilético Sphenosuchia, é diferente das já encontradas nos trabalhos usados como 

referência para construir a matriz filogenética. Os caracteres que uniram este táxon ao clado 

dizem respeito ao pré-maxilar, que não é fortemente suturado ao maxilar (o que é 

compartilhado com “protossúquios” em geral), presença de um grande processo póstero-

dorsal do maxilar e a região occipital do esquamosal inclinada póstero-dorsalmente. A 

inclusão de Edentosuchus, considerado táxon-irmão de Kayentasuchus em todas as 

filogenias em que estes dois táxons foram incluídos é fundamental para que o 

posicionamento de Kayentasuchus como Sphenosuchia seja corroborado ou refutado.  

 

Doratodon carcharidens: este táxon foi incluído em uma matriz filogenética pouquíssimas 

vezes na literatura. Company et al. (2005) encontram Doratodon como grupo irmão de 

Sebecosuchia (Baurusuchidae + Iberosuchus + Bergisuchus + Sebecidae) e Montefeltro et 

al. (2013) encontram este táxon como o mais basal em um clado formado por Sebecidae + 

Peirosauridae + Mahajangasuchidae. A posição que o táxon ocupa na presente análise, no 

entanto, é muito distinta daquela encontrada nestes dois trabalhos: o segundo clado/táxon 

mais basal de Mesoeucrocodylia. O único caráter que sustenta a união de Doratodon com 

os demais mesoeucrocodilos é a presença de uma sutura irregular entre o surangular e o 

dentário, com projeções de ambos os elementos sobre o outro. O clado que aparece como 

grupo-irmão a Doratodon é sustentado por possuir um forâmen intramandibularis oralis e 

o dentário passar a ser horizontal ao invés de verticalizado, como ocorre em Doratodon. 

Porém, estes dois caracteres são altamente homoplásticos no clado como um todo. 

Seguramente a incompletude do táxon gera esta discrepância de posições dependendo da 

análise.  
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Simosuchus e Libycosuchus: Um clado formado por estes dois táxons já foi encontrado em 

outras análises, como Turner & Sertich (2010) e Montefeltro et al. (2013). Eventualmente, 

ainda que não formem um clado monofilético, ambos os táxons são encontrados ou como 

grupos-irmãos de táxons sucessivamente menos inclusivos (Pol & Apesteguía, 2005; 

Gasparini et al., 2005; Turner & Buckley, 2008; Pol et al., 2012; Pol et al., 2014) ou em 

uma politomia (Novas et al., 2009; Pol et al., 2009). Em O’Connor et al. (2010), os táxons 

não aparecem próximos, mas ainda sempre dentro de Notosuchia. Ambos caírem fora da 

dicotomia Notosuchia + Neosuchia é também uma posição totalmente inédita na literatura 

aqui utilizada. As sinapomorfias do clado que engloba estes dois táxons e o restante dos 

mesoeucrocodilos já foi dada acima, pois são as mesmas que, na topologia encontrada, 

separam este clado de Doratodon (ver acima), ou seja, a presença de um forâmen 

intramandibularis oralis e o dentário horizontalizado. Já as sinapomorfias que sustentam o 

clado irmão a Simosuchus + Libycosuchus são, por exemplo: jugal não ultrapassa 

posteriormente a margem da fenestra infratemporal; quadradojugal deixa de formar todo o 

ângulo superior da fenestra infratemporal, e passa a formar só a parede posterior; estreito 

contato entre quadrado e basisfenóide; estreita superfície póstero-ventral do ramo 

pterigoideo do quadrado; inserção do m. pterigoideous alcançando a margem lateral da 

mandíbula. Estas sinapomorfias são compartilhadas com ou Notosuchia ou com 

Baurusuchidae, e sofrem reversão em Neosuchia. O índice de Bremer que sustenta este 

clado é de -3, e o bootstrap não foi encontrado porque este clado não se sustenta.  

 

Araripesuchus e Anatosuchus: Araripesuchus é considerado classicamente como um 

Notosuchia (sensu Gasparini 1971), ainda que em muitas análises apareça como clado basal 

à irradiação neossúquia, ou que esteja em uma politomia entre Notosuchia e Neosuchia (ver 

item 1.3.3). Anatosuchus muitas vezes já apareceu no mesmo clado do gênero 

Araripesuchus (Martinelli, 2003; Sereno & Larsson, 2009; Pol et al., 2014), ou enraizando 

o clado que inclui Neosuchia (Andrade & Bertini, 2008), assim como grupo-irmão de 

Mahajangasuchidae (Andrade et al. 2011), ou dentro de Peirosauridae (Fiorelli & Calvo, 

2007), ou como grupo-irmão de Comahuesuchus (Sereno et al., 2003; Turner & Calvo, 
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2005; Turner, 2006). Porém, a posição encontrada neste trabalho é inédita na literatura aqui 

utilizada. Algumas das sinapomorfias que sustentam o clado (Araripesuchus (Anatosuchus 

(“Notosuchia” + Neosuchia)))) são depois revertidas em Neosuchia, como a presença de 

uma área não esculpida na margem lateral do maxilar e dentário, próximo aos alvéolos; a 

sutura entre jugal e quadradojugal arqueada posteriormente; e posição muito ventral do 

forâmen aëreum do quadrado. Outra sinapomorfia, o palpebral anterior em forma de foice, 

é compartilhada com Baurusuchidae, que apareceu em outro clado nesta análise. Outra 

ainda é a perda da sutura irregular entre surangular e dentário, que foi o que uniu  

Doratodon na base de Mesoeucrocodylia (ver acima), e que reverte aqui neste nó, e 

reaparece depois tanto dentro de Neosuchia como em “Notosuchia”. Os índices de Bremer 

do clado que agrupa Araripesuchus e os demais, e do clado que engloba apenas 

Anatosuchus e os demais são, respectivamente, 5 e 3, o que não é um índice alto, mas é 

bom perto do encontrado no restante da árvore. O bootstrap não foi encontrado, porque este 

ramo não se sustentou, o que é uma evidência de sua fraca robustez (Fig. 57). 

 

Thalattosuchia: Apenas três representantes de Thalattosuchia foram incluídos na análise, e 

todas as árvores obtidas encontraram Thalattosuchia dentro de Neosuchia, corroborando as 

hipóteses de Gasparini et al. (2005), Zaher et al. (2006), Andrade et al. (2011) e Pol & 

Powell (2011), entre outros (ver item 1.3.1 da Introdução). Entre as sinapomorfias que 

unem Thalattosuchia aos clados mais derivados de Neosuchia nesta análise, estão: amplo 

contato medial do lacrimal com o nasal; lacrimal muito mais longo que alto; parietal mais 

estreito que o frontal; fenestra supratemporal se subquadrangular a subrretangular; presença 

de coronóide; dentes maxilares aproximadamente do mesmo tamanho. Entre estas 

sinapomorfias, está também a proporção do focinho, muito mais longo que o restante do 

crânio em todos os clados de Neosuchia mais derivados. Este tipo de união por longirrostria 

é eventualmente considerado uma união por homoplasia, porque o alongamento do focinho 

é uma adaptação ao modo de vida semiaquático/aquático, e é assumido que esta forma 

apareceu muitas vezes na evolução dos Crocodyliformes (Brochu, 2001). Porém, os demais 

caracteres não são diretamente correlacionados com o comprimento do focinho, e dão 

sustentação à posição encontrada, tendo o clado formado pelas quatro famílias um índice de 
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Bremer de 10. Em contrapartida, o bootstrap deste nó é 31, mais alto do que nos nós 

vizinhos, mas ainda assim, muito baixo para ser significativo. 

 

Chimaerasuchus: Chimaerasuchus é um dos táxons do Cretáceo chinês que figura entre os 

mais diferentes de Mesoeucrocodylia por uma série de fatores: 1) todos os dentes maxilares 

são molares, com compleição única no clado inteiro; 2) redução drástica do número de 

dentes para dois dentes pré-maxilares, quatro maxilares e muito provavelmente menos de 

seis dentes mandibulares; 3) nas análises realizadas até hoje na literatura aparece sempre 

dentro de Notosuchia, sendo o único táxon do Cretáceo laurasiano deste clado (Pabwehshi é 

considerado gonduânico, pertencente ao subcontinente indiano) (Gomani, 1997; Gasparini 

et al., 2006; Andrade & Bertini, 2008, O’Connor et al., 2010; Pol & Powell, 2011; entre 

outros). Porém, na análise realizada Chimaerasuchus apareceu em todas as árvores dentro 

de Hylaeochampsidae. Mesmo compartilhando muitas características com Notosuchia mais 

derivados, como uma faixa sem ornamentação na lateral do maxilar perto dos alvéolos, 

profunda fossa perinarial, redução da formula dentária e heterodontia, a otimização 

realizada na análise não encontrou uma aproximação entre os dois táxons. Inclusive a 

heterodontia (caráter 363) foi uma sinapomorfia que uniu Chimaerasuchus a 

Hylaeochampsidae em todas as árvores. Entre as sinapomorfias não encontradas em todas 

as árvores, estão: mesmo comprimento anterior entre lacrimal e pré-frontal, e uma série de 

outras que dizem respeito a áreas que estão ausentes em Chimaerasuchus. Sua união com 

Hylaeochampsidae nesta análise muito provavelmente se deva a um artefato de codificação, 

e seguramente foi influenciada pela ausência de caracteres pós-cranianos. 
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5.2 – Comentários sobre os caracteres inéditos  

 

Muitos caracteres presentes na bibliografia foram reinterpretados, fusionados ou 

divididos, a partir de novas interpretações (ver anexo 1). Além disso, foram propostos para 

esta análise mais 16 caracteres inéditos, listados abaixo (com seu número original na lista 

de caracteres) e comentados: 

 

50) Depressão em forma de V direcionada posteriormente na porção anterior das projeções 

palatais dos maxilares (quando presentes): ausente, toda a parte palatal do maxilar no 

mesmo nível (0); ou presente (1) (Figs. 5 e 20 para estado 0, e Fig. 58 para estado 1).   

Comentário: o estado 1 deste caráter está presente em alguns peirossaurídeos, como 

Montealtosuchus, Lomasuchus e Gasparinisuchus. Em Hamadasuchus (e provavelmente 

Iberosuchus, ver abaixo) esta depressão não acontece, e a área onde esta depressão poderia 

estar se afasta sagitalmente, formando uma abertura triangular, que expõe o vômer na 

superfície palatal.  

 

109) contato entre o quadradojugal e o jugal: contatos lateral e medial no mesmo nível 

anteroposterior (0); contato medial muito mais anterior que o contato lateral (ou presença 

do processo ântero-medial do quadradojugal) (1); jugal apenas apoiado na superfície lateral 

do quadradojugal, ou literalmente encaixado em uma depressão lateral do quadradojugal 

(2); jugal cobre o quadradojugal lateralmente, eventualmente até contatando o quadrado (3) 

(Fig. 59). 

Comentário: O estado 0 está presente no grupo externo, em Protosuchus richardsoni, 

Sebecus icaeorhinus, Baurusuchidae e em Crocodylia. O estado 1 já havia sido noticiado 

por Norell & Clark (1990) mas não havia sido colocado em uma filogenia até então. Estes 

autores noticiam o processo ântero-medial do quadradojugal para Bernissartia, mas dizem 

que o mesmo processo está presente igualmente em aligatoróideos e gavialóideos, o que 

não foi observado. Além de Bernissartia, está presente em Iharkutosuchus, Dyrosauridae, 

Teleosauridae, no esfagessaurídeo Armadillosuchus, em Peirosauridae, em 

Mahajangasuchidae, e em Notosuchia considerados basais, como Simosuchus, Anatosuchus 
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e Araripesuchus. O estado 2 é uma variação do estado 1, em que a projeção ântero-medial 

se torna muito robusta, sem formar uma delimitação muito clara com o corpo do 

quadradojugal, e o jugal se torna muito estreito dorsoventralmente. Está presente 

basicamente nos Notosuchia avançados, como Mariliasuchus, Notosuchus e Caipirasuchus, 

neste último, o jugal encaixando literalmente me uma depressão na lateral do 

quadradojugal. Já o estado 3 é a condição presente em “protossuquídeos” (exceto 

Protosuchus), como Gobiosuchus e Hemiprotosuchus, em que o quadradojugal é 

praticamente oculto pelo jugal lateralmente. Há uma homoplasia para este estado em 

Metriorhynchus  

 

110) Quadradojugal: não contata o maxilar (0); ou contata o maxilar, medialmente (1) (Fig. 

59 para estado 0, e Fig. 60 para estado 1). 

Comentário: esta caráter foi erigido apenas pela condição bizarra (estado 1) presente no 

hileocampsídeo Iharkutosuchus, e até o momento é uma autapomorfia do táxon. O jugal é 

extremamente curto e deslocado dorsalmente neste gênero, permitindo o contato entre estes 

dois elementos. Esta condição está presente tanto no exemplar MTM 2006.52.1 (holótipo) 

quanto no lado direito do exemplar MTM 2006.53.1 (parátipo), indicando que este contato 

poderia não acontecer efetivamente algumas vezes, mas a porção de jugal que separa os 

dois elementos no lado esquerdo deste indivíduo é muito curta e quase desprezível. 

Curiosamente, Hylaeochampsa não possui esta característica. 

 

152) Fossa supraoccipital em vista dorsal: visível apenas nas margens posterior e medial da 

fenestra supratemporal (0); visível nas margens posterior, medial e ântero-medial (1); 

visível em quase todo o entorno da fenestra supratemporal, exceto pela margem 

anterolateral (2); visível no entorno de toda a fenestra supratemporal (3); visível apenas na 

margem posterior e lateral (4); ou totalmente invisível (5) (Fig. 61). 

Comentário: Não parece haver um grande padrão de distribuição destes estados entre os 

táxons. A mesma família ou grande clado pode possuir dois ou três estados deste caráter, 

como acontece com Notosuchia, onde o estado 0 (Notosuchus), 3 (Mariliasuchus) e 4 

(Caipirasuchus stenognathus) estão presentes. Em geral, o estado 1 está restrito a 



 

 

 

140

neossúquios não-eussúquios, como Dyrosauridae, Pholidosauridae, Goniopholididae e 

Thalattosuchia. Todos os baurussuquídeos possuem o estado 3. O estado 5 é exclusivo do 

grupo externo, Gracilisuchus. 

 

161) Contorno dorsal do teto craniano em vista posterior: plano ou quase plano (0); 

presença de uma profunda depressão sagital, formando uma superfície em forma de U (1); 

presença de duas grandes protuberâncias parassagitais desenvolvidas dorsalmente, formadas 

principalmente pelo parietal com menor participação do supraoccipital, formando uma 

superfície em forma de V (2) (Fig. 62). 

Comentário: O estado 1 está presente em Dyrosauridae, enquanto o estado 2 é exclusivo de 

MZSP-PV 814. Os demais táxons inclusos na análise possuem estado 0. 

 

162) Borda lateral do teto craniano (pós-orbital e esquamosal): arredondada ou com uma 

crista longitudinal rasa, com uma transição gradual entre as superfícies dorsal e lateral (0); 

ou com uma crista longitudinal bem marcada, separando claramente a superfície dorsal da 

lateral (1) (Figs. 26 e 36 para estado 0, e Fig. 63 para estado 1).  

Comentário: O estado 1 está presente em alguns Neosuchia que possuem a fenestra 

supratemporal fechada, como Iharkutosuchus e Paleosuchus, mas também está presente de 

forma homoplástica no “protossuquídeo” Sichuanosuchus shuhanensis, em Hsisosuchus 

chungkingensis, Simosuchus, Sebecus icaeorhinus, e no atopossaurídeo Theriosuchus. 

 

198) Ramo pterigóideo do quadrado: com uma ampla superfície póstero-ventral, separada 

da superfície lateral pela crista B do quadrado (sensu Iordansky) (0); superfície póstero-

ventral estreita, mas ainda separada da superfície lateral pela crista B (1); ou o ramo 

pterigóideo do quadrado com apenas uma superfície lateral, a crista B apenas cruza 

dorsoventralmente esta superfície (2) (Fig. 41: A e B para estado 0, C para estado 1 e D 

para estado 2). 

Comentário: O estado 0 é o mais plesiomórfico para crocodiliformes, presente na maioria 

dos táxons mais basais, em Hsisosuchidae, Baurusuchidae e a maioria dos notossuquídeos. 

O estado 1 está presente em Zosuchus, Araripesuchus, Anatosuchus, Mahajangasuchus, 
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provavelmente em Pakasuchus e em Alligator mississipiensis. Já o estado 2 está presente 

em todos os Neosuchia (exceto Alligator), mas é desconhecido para Atoposauridae. 

 

214) Ectopterigóide, quando faz parte da borda das coanas: superfície medial lisa, e às 

vezes côncava (0); ou altamente pneumatizada, com uma abertura medial formando uma 

fossa paracoanal (1) (Fig. 13A e B para estado 0; Fig. 14A e B para estado 1). 

Comentário: este caráter restringe-se a Baurusuchidae, sendo o estado 0 para os táxons com 

“padrão Baurusuchus” de coana, e o estado 1 para táxons com “padrão Pissarrachampsa” 

de coana (ver item sobre a revisão taxonômica para mais detalhes).  

 

215) Processo ventral dos ectopterigóides (o processo que contata a asa do pterigóides) 

mais robusto que o processo dorsal (o processo que cantata o jugal), eixo principal do corpo 

do ectopterigóide curvado lateralmente (0); ou o processo dorsal do ectopterigóides de igual 

ou maior robustez que o processo ventral, eixo principal do ectopterigóide reto (1) (Fig. 64 

para estado 0, e Fig. 47 para estado 1). 

Comentário: O estado 1 é a condição presente em todos os Mesoeucrocodylia (exceto 

Hsisosuchidae). O estado 0 está presente em Sphenosuchia, em Protosuchus richardsoni 

(sendo desconhecida a condição nos demais táxons de protossuquídeos) e em 

Hsisosuchidae. 

 

235) Margem posterior das coanas: com uma projeção muito fina de osso, formando uma 

fossa paracoanal na porção póstero-dorsal do sulco coanal (0); ou sem esta projeção (1) 

(Fig. 15 para estado 0, e Fig. 13 para estado 1, com dúvidas em 13C). 

Comentário: O estado 0 está presente em alguns “protossúquios” como Sichuanosuchus 

shuhanensis, Zosuchus, e aparece também em Hsisosuchus dashanpuensis e MZSP-PV 

814. Todos os demais Crocodyliformes possuem estado 1. 

 

236) Fossas paracoanais acessórias: ausentes (0); presente, margeando posteriormente a 

fenestra paracoanal (1) (Fig. 13B para estado 0, e Fig. 15 para estado 1). 
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Comentário: Este é mais um caráter que se restringe a Baurusuchidae, sendo o estado 0 para 

os táxons com “padrão Baurusuchus” de coana, e o estado 1 para táxons com “padrão 

Pissarrachampsa” de coana (ver item sobre a revisão taxonômica para mais detalhes). 

 

237) Fenestras paracoanais: ausentes (0); presentes, formadas pelos palatinos, pterigóide e, 

eventualmente, ectopterigóides (1) (Fig. 6G para estado 0, e Fig. 14 para estado 1).  

Comentário: As fenestras paracoanais estão presentes em notossuquídeos mais derivados, 

como Mariliasuchus e Caipirasuchus, e talvez em Candidodon. Em Simosuchus e 

Libycosuchus a possível fenestra paracoanal se confunde com a fenestra suborbital, e 

podem não ser homólogas. Neste trabalho foram interpretadas tentativamente como 

presentes para os dois táxons. Todos os baurussuquídeos que apresentam esta parte 

preservada possuem fenestra paracoanal. 

 

246) Ramo quadrado do pterigóides, desenvolvidas cristas ou tubérculos rugosos, cicatrizes 

de ancoramento muscular: ausentes (0); presentes, perto de ou exatamente na área da sutura 

entre pterigóide e basisfenóide (Fig. 43A, B, D e E para estado 0; e 43F, G, H, I e J para 

estado 1). 

Comentário: Este é mais um caráter que, até o momento, restringe-se a Baurusuchidae. 

Alguns táxons dentro do clado possuem esta crista bem desenvolvida e evidente, enquanto 

outros a possuem apenas delineada ou ausente (ver item sobre a revisão taxonômica para 

mais detalhes).  

 

262) Placa basioccipital, ventral ao côndilo occipital: sem um forâmen sagital (0); com um 

forâmen sagital (1); ou com dois ou mais forâmens (2) (Fig. 65 para estado 0; Fig. 43E , F, 

G e J para estado 1; Fig. 43H para estado 2). 

Comentário: Este caráter não aparenta possuir um padrão dentro de Crocodyliformes, com 

cada clado possuindo integrantes com as mais diversas codificações, como Crocodylia, 

onde Crocodylus niloticus é estado 0, Alligator mississipiensis é estado 1 e Crocodylus 

intermedius é estado 2. Todos os baurussuquídeos possuem estado 1. 
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298) Ramo mandibular imediatamente posterior à sínfise: igual ou mais estreito que a 

sínfise (0); ou mais robusto látero-medialmente que a sínfise (1) (Figs. 4 e 18 para estado 0; 

e Fig. 66 para estado 1). 

Comentário: o estado 1 deste caráter foi observado até o momento apenas no gênero 

Caipirasuchus e no bizarro Iharkutosuchus, de forma nitidamente homoplástica. 

 

351) Fenestra mandibular externa, posição no ramo mandibular pós-sinfiseal: na metade do 

comprimento anteroposterior, ou muito próximo (0); ou posicionada muito posteriormente 

(1) (Fig. 67). 

Comentário: a maioria dos crocodiliformes apresenta o estado 0. O estado 1 está presente 

em alguns “protossúquios”, como Protosuchus richardsoni e Sichuanosuchus shuhanensis; 

está presente em Hsisosuchus chungkingensis, ainda que neste táxon possa ser uma 

condição derivada da fenestra mandibular externa muito reduzida; está presente em 

Pelagosaurus, Sebecus icaeorhinus, Mahajangasuchidae, Anatosuchus (condição acentuada 

pela sínfise extremamente curta deste táxon); e une todos os Crocodylia. 

 

 

5.3 – O grande clado dos oreinirrostros 

 

As árvores igualmente parcimoniosas resultantes desta análise encontraram um 

clado que junta os táxons usualmente alocados a Peirosauridae, Sebecidae, 

Mahajangasuchidae e Baurusuchidae (Fig. 57). Três das quatro famílias são formadas por 

táxons oreinirrostros (ou seja, achatado lateralmente, sensu Busbey, 1994), e a única 

exceção é Mahajangasuchidae. Mahajangasuchus possui o crânio achatado 

dorsoventralmente, e Kaprosuchus possui uma morfologia híbrida, com a porção posterior 

do crânio com compleição semelhante a de táxons oreinirrostros, e a porção anterior do 

rostro com compleição semelhante a táxons de crânio achatado dorsoventralmente.  

Mahajangasuchidae está alocado em um clado junto com Peirosauridae em 

praticamente todas as análises que incluíram membros das duas famílias, seja um clado 

exclusivo para ambas (Buckley & Brochu, 1999; Buckley et al., 2000; Turner & Calvo, 
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2005; Turner 2006; Turner & Sertich, 2010; Pol & Powell, 2011; Pol et al., 2012; 

Montefeltro et al., 2013; Pol et al., 2014), seja um clado mais inclusivo, mas onde as duas 

famílias aparecem como mais basais em clados sucessivos (Turner & Buckley, 2008; 

Sereno & Larsson, 2009; O’Connor et al., 2010). Apenas Larsson & Sues (2007) 

encontraram Peirosauridae distante de Mahajangasuchidae.  

Contudo, a proximidade de Peirosauridae com Sebecidae não é tão comum nas 

análises já realizadas, e poucos trabalhos encontraram esta topologia em suas árvores, como 

Larsson & Sues (2007), Sereno & Larsson (2009), Young & Andrade (2009) e Montefeltro 

et al. (2013), assim como já abordado no item 1.3.3 da Introdução. Já a proximidade entre 

Sebecidae e Baurusuchidae foi sugerida desde a descrição de Baurusuchus por Price (1945), 

e pelo menos Bergisuchus e Iberosuchus (considerados sebecídeos ou trematocampsídeos, 

dependendo do autor) aparecem como grupo-irmão de Baurusuchidae na maioria dos 

trabalhos (Pol et al. 2004, 2009, Novas et al., 2009; O’Connor et al., 2010; entre outros). 

Muitos trabalhos corroboraram a aproximação entre as duas famílias, ou pelo menos entre 

seus táxons-tipo (Ortega et al., 1996; Gomani, 1997; Buckley & Brochu, 1999; Ortega et 

al., 2000; Sereno et al., 2003; Company et al., 2005; Pol et al., 2012; entre outros), mas 

outros trabalhos encontraram as duas famílias muito afastadas filogeneticamente (Larsson 

& Sues, 2007; Andrade & Bertini, 2008; Sereno & Larsson, 2009; Young & Andrade, 

2009; Andrade et al., 2011).  

A aproximação das quatro famílias em um único clado, contudo, é inédita até o 

momento. Ainda que três delas reunidas (Peirosauridae + Mahajangasuchidae + Sebecidae) 

já tivesse sido encontrado por alguns artigos (Young & Andrade, 2009; Montefeltro et al., 

2013), Baurusuchidae não aparece como um clado próximo a este agrupamento. 

 O gênero Sebecus não aparece como monofilético nesta análise filogenética, com 

Sebecus icaeorhinus formando a grande politomia basal em Sebecosuchia, e Sebecus 

querejazus como táxon basal do clado que se formou como grupo-irmão desta grande 

politomia (Fig. 67). Paolillo & Linares (2007) já haviam sugerido que Sebecus querejazus 

(MHNC-P 3701) fosse alocado a um outro gênero, Zulmasuchus querejazus. A mudança na 

nomenclatura, no entanto, não foi justificada com uma filogenia, e não foi aplicada em 

trabalhos subsequentes que utilizaram estes gêneros (Pol & Powell, 2011; Pol et al., 2012; 
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Montefeltro et al., 2013; Pol et al., 2014). Sua aplicação realmente se mostra irrelevante 

nos trabalhos de Pol e Powell (2011) e Pol et al. (2012, 2014), porque Sebecus icaeorhinus 

e S. querejazus caíram, nas topologias encontradas nestes trabalhos, como táxons irmãos 

em uma politomia formada pelo gênero Sebecus. Já Montefeltro et al. (2013) encontraram 

um gênero Sebecus parafilético, com Bergisuchus como grupo-irmão de S. querejazus, 

porém, o gênero Sebecus foi mantido para S. querejazus, provavelmente por este não ser o 

grupo focado em sua publicação. Como os dois táxons não formaram um grupo 

monofilético, será utilizada, daqui pra frente (assim como foi utilizado na análise 

filogenética) o gênero Zulmasuchus para se referir ao espécime boliviano previamente 

conhecido como Sebecus querejazus MHNC-P 3701.  

Neste trabalho, o clado incluindo estas quatro famílias será chamado de 

Oreinirostra, seguindo a seguinte taxonomia: 

 

Crocodyliformes Hay 1930 sensu Benton & Clark, 1988 

 Mesoeucrocodylia Whetstone & Whybrow, 1983 

  Oreinirostra  

    Peirosauridae Gasparini, 1982 

    Mahajangasuchidae Sereno & Larsson, 2009 

   Sebecosuchia Colbert, 1946 

    Sebecidae Simpson, 1937 

    Bergisuchidae Rossmann et al., 2000 

Baurusuchidae Price, 1945 

 

 Abaixo, será listada a taxonomia comentada, seguindo a padronização utilizada em Frost et 

al. (2006). As diagnoses em geral incluem as sinapomorfias presentes em todas ou em algumas das 

árvores igualmente parcimoniosas encontradas nesta análise. No caso de Bergisuchidae, 

Baurusuchidae e seus táxons internos, as diagnoses por vezes incluem características observadas 

que não necessariamente foram incluídas na matriz filogenética. Quando isto acontecer, será 

especificado claramente nas sessões de COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO.  
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OREINIROSTRA 

TÁXON IRMÃO: Notosuchia + Neosuchia 

CONCEITO E CONTEÚDO: Oreinirostra é um grupo monofilético composto por 

Peirosauridae Gasparini 1982, Mahajangasuchidae Sereno & Larsson 2009, Sebecidae 

Simpson 1937 e Baurusuchidae Price 1945. 

DIAGNOSES: sutura entre o pré-maxilar e maxilar em forma de zigue-zague; pré-

maxilar compõe parte da margem dorsal da narina externa; esquamosal e pós-orbital em 

proporções semelhantes na barra supratemporal; perda da aba do otoccipital que sutura com 

o corpo descendente do quadrado; presença de robusta crista póstero-lateral do surangular; 

primeiro dente de ambos os pré-maxilares muito próximos um do outro, mais do que dos 

segundos dentes pré-maxilares; quarto dente do dentário mais lateralizado, ocludindo 

labialmente. 

 

 COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: Das sete sinapomorfias que sustentam 

Oreinirostra, apenas duas justificam a união das quatro famílias: caráter 43 (0 � 1) caráter 

275 (1 � 0). O primeiro fala sobre a sutura entre o pré-maxilar e maxilar em forma de 

zigue-zague, característica compartilhada entre Baurusuchidae, Peirosauridae, 

Hamadasuchus, Sebecus e Chimaerasuchus, este último tratado como convergência na 

análise realizada; os demais táxons inclusos ou possuem o estado 0, ou desconhecido. O 

segundo é sobre a perda da aba do otoccipital que sutura com o corpo descendente do 

quadrado, que é uma característica primitiva em Crocodyliformes, presente em 

“protossuquídeos” e Hsisosuchidae; em Mesoeucrocodylia, está presente em praticamente 

todos os notossúquios, em alguns talatossúquios e em Hylaeochampsidae. Já o caráter 0 

acontece em todos os demais grupos: Neosuchia (sem hileocampsídeos) e em Oreinirostra. 

Outras duas sinapomorfias não são compartilhadas com Baurusuchidae, envolvendo, 

para a manutenção desta topologia, uma reversão destes caracteres dentro do clado: caráter 

330 (0 � 2) e caráter 386 (0 � 1). O primeiro diz respeito à presença de uma robusta crista 

póstero-lateral do surangular, porção da mandíbula que, infelizmente, não está preservada 

em muitos táxons de sebecídeos e peirossaurídeos. O estado 2, neste clado, está presente em 

Peirosauridae (Lomasuchus, Montealtosuchus), em Mahajangasuchidae (Mahajangasuchus, 
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e talvez em Kaprosuchus), em Sebecus e em Bretesuchus, estando ausente em 

Baurusuchidae. Há uma transformação idêntica, claramente homoplástica, em Caimaninae. 

O segundo diz respeito ao quarto dente do dentário mais lateralizado, ocludindo 

labialmente, um caráter muito homoplástico em crocodiliformes, e cujo estado 0 pode ser 

confundido com o estado 1 (ver Anexo 1 para maiores detalhes). Quase todos os táxons 

com hipertrofia do quarto dente do dentário (em alguns casos o terceiro, ver anexo 1 para 

mais detalhes) possuem o estado 1, como alguns “protossúquios” e alguns Eusuchia 

(Bernissartia, Crocodylus). Em Oreinirostra, está presente em alguns sebecídeos, em 

Montealtosuchus e em Hamadasuchus. Baurusuchidae na interpretação dada aqui, possui 

uma reversão para o estado 0. Mahajangasuchidae possui estado 2, que é uma variação do 

estado 1, onde além do quarto dente posicionado lingualmente, há mais um outro dente 

posterior hipertrofiado na mesma condição.  

Uma outra sinapomorfia, o caráter 365 (0 � 1), diz respeito ao primeiro dente de 

ambos os pré-maxilares serem muito próximos um do outro, mais do que dos segundos 

dentes pré-maxilares. O estado 1 deste caráter está presente homoplasticamente em algumas 

famílias e táxons, mas de forma diferente em cada uma delas. Este caráter foi cunhado por 

Hastings et al. (2010) por ser uma característica que distingue Dyrosauridae dos demais 

neossúquios. O intervalo aumentado entre primeiro e segundo dentes pré-maxilares é 

devido ao primeiro dente do dentário, que se insere labialmente entre estes dentes. O 

mesmo se passa com Gavialis e alguns outros Crocodylia, que compartilham o estado 1 

deste caráter. Em Oreinirostra, este estado está presente em Kaprosuchus, Hamadasuchus, e 

na maioria dos baurussuquídeos. A razão é a mesma, o primeiro dente do dentário que se 

insere entre os dentes 1 e 2 do pré-maxilar, afastando-os. Mas nos táxons de Oreinirostra, 

este dente insere-se lingualmente, constituindo uma homoplasia com a condição presente 

em Dyrosauridae. Gobiosuchus, igualmente, apresenta este caráter de forma convergente, 

sendo portanto, uma característica que sabidamente surgiu mais de uma vez em 

Crocodyliformes. Portanto, sua presença em Baurusuchidae e Mahajangasuchidae pode ser 

homoplástica. 

As outras duas sinapomorfias, o caráter 61 (0 � 1) e o caráter 173 (1 � 2) são 

compartilhadas com muitos ou com quase todos os notossúquios. A primeira diz respeito ao 
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pré-maxilar compor parte da margem dorsal da narina externa. O estado 1 está presente em 

alguns “protossúquios”, em diversos notossuquídeos (como Araripesuchus, Notosuchus, 

Mariliasuchus e Comahuesuchus), em Chimaerasuchus, em alguns Neosuchia 

(Theriosuchus), e em Oreinirostra está presente em Iberosuchus, Pabwehshi, 

Hamadasuchus, Barinasuchus, Peirosauridae, Mahajangasuchidae e Baurusuchidae, sendo 

portanto, muito homoplástico nas árvores encontradas. A segunda diz respeito ao 

esquamosal e pós-orbital terem proporções semelhantes na barra supratemporal, o que é 

outro estado muito homoplástico na análise feita, ainda que a transição de 1 para 2 esteja 

presente apenas em Anatosuchus além de Oreinirostra. O estado 2 também está presente em 

Mariliasuchus, Caipirasuchus, Dyrosauridae, na maioria dos Eusuchia, e dentro de 

Oreinirostra, em Hamadasuchus, Peirosauridae, Mahajangasuchidae e Baurusuchidae. A 

aparição destas duas sinapomorfias sustentando Oreinirostra foi interpretada como uma 

homoplasia com Notosuchia pela análise realizada, mas também poderia ser um caráter 

plesiomórfico, compartilhado com todos os mesoeucrocodilos não-neossúquios. 

 

PEIROSAURIDAE Gasparini, 1982 

Gênero-tipo: Peirosaurus Price 1955 

 

TÁXON IRMÃO: clado formado por Mahajangasuchidae + Sebecosuchia 

 CONCEITO E CONTEÚDO: clado monofilético contendo todos os táxons mais 

próximos a Peirosaurus do que a Araripesuchus, Mahajangasuchus, Sebecus, ou 

Baurusuchus. Inclui os táxons Peirosaurus torminni Price 1955, Lomasuchus palpebrosus 

Gasparini et al. 1991, Gasparinisuchus peirosauroides (Gasparini et al. 1991) Martinelli et 

al., 2012, Montealtosuchus arrudacamposi Carvalho et al 2007 e Pepesuchus deisieae 

Campos et al. 2011. 

 DIAGNOSES: projeção ântero-dorsal do pré-maxilar projetado muito 

anteriormente; ramos palatinos dos pré-maxilares muito reduzidos, se tocando apenas 

anteriormente; barra pós orbital achatada ântero-medialmente/póstero-lateralmente; 

ectopterigóide forma parte da margem do último alvéolo; processo paroccipital longo 

lateralmente à abertura crânio-quadrada; leve constrição separando a raiz e a coroa dentária; 
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primeiro e segundo dentes pré-maxilares muito próximos, em um alvéolo semi-confluente; 

aumento do número de dentes do dentário de 13-17 para 18-20; dentes dentários formando 

duas “ondas” de crescimento em vista lateral (“festooned”), mas a onda posterior ocorre em 

dentes posteriores ao décimo primeiro. 

 

 COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: Nenhuma das sinapomorfias que sustentam este 

clado foi encontrada para todas as árvores igualmente parcimoniosas, ainda que o clado em 

si o tenha. Das nove sinapomorfias apresentadas para Peirosauridae, quatro são 

seguramente indícios de ancestralidade comum, pois estão presentes apenas nesta família 

em alguns táxons não diretamente relacionados: o processo ântero-dorsal do pré-maxilar 

muito inclinado anteriormente (caráter 20 [0 � 1]), o achatamento oblíquo da barra pós-

temporal (caráter 104 [0 � 2]), a aproximação entre os dois primeiros dentes pré-maxilares 

(caráter 366 [0 � 1]), e o aumento do número de dentes mandibulares para 18-20 (caráter 

379 [2 � 3]). Curiosamente, as duas primeiras são compartilhadas com Hamadasuchus, 

que é classicamente considerado um peirossaurídeos, que não ocupou posição dentro deste 

clado nesta análise. As outras duas são compartilhadas com táxons que podem ser 

considerados muito próximos. A sinapomorfia que diz respeito ao número de dentes é 

curiosamente compartilhada com Doratodon, usualmente considerado um sebecídeo, que 

nesta análise assumiu uma posição muito aberrante na topologia das árvores encontradas, 

mas que sempre foi interpretado como um sebecídeo, tanto pela sua compleição mandibular 

quanto pela sua idade cenozoica (ver item 5.1). A outra sinapomorfia é compartilhada com 

Iberosuchus, que está, nesta topologia, no mesmo clado, mas que foi considerado uma 

convergência na análise realizada (ver discussão sobre Pabwehshi, abaixo, para maiores 

detalhes). 

Três outras sinapomorfias podem mudar sua condição dependendo da topologia da 

árvore encontrada. São elas: 1) o tamanho reduzido do ramo palatal dos pré-maxilares 

(caráter 31 [2 � 1]; 2) o desenvolvimento lateral do processo paroccipital (caráter 269 [0 

� 1]); e 3) a constrição nos dentes entre coroa e raiz (caráter 359 [1 � 2]). A primeira já 

havia sido apontada como diagnóstica para a família por Gasparini (1982) (ver item 1.3.3 

da Introdução). Novamente, o mesmo estado é compartilhado por Hamadasuchus, mas 
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neste gênero, por não compor Peirosauridae nesta análise, aparece como homoplástico. É 

compartilhada com Araripesuchus wegeneri, e pode ser uma sinapomorfias de um clado 

maior caso a topologia repita a encontrada por Martinelli 2003 e Pol et al. (2012, 2014), 

especialmente porque a condição presente nas demais espécies de Araripesuchus e 

Anatosuchus é desconhecida. A segunda sinapomorfia pôde ser codificada apenas para 

Pepesuchus e Montealtosuchus, é compartilhada com muitos Neosuchia, como 

Dyrosauridae, Pholidosauridae, Metriorhynchidae e Crocodylia. Poderia ser uma 

sinapomorfia única de um grupo que unisse os dois clados, caso a análise tivesse 

encontrado a topologia semelhante à presente em Ortega et al. (2000), Gasparini et al. 

(2005), Pol et al. (2009), Pol & Powell (2011), entre outros. Já a terceira sinapomorfia é 

compartilhada com os notossúquios mais especializados, porém nenhuma árvore na 

literatura foi encontrada aproximando os dois clados. Em Hamadasuchus esta constrição 

está presente apenas nos últimos dentes maxilares, condição semelhante à presente nos 

Caimaninae recentes. Nos dentes mais anteriores a constrição é irrelevante ou inexistente, e 

por isso a codificação para este táxon foi preferida como estado 1.  

Umas das sinapomorfias (caráter 383 [4 � 6]) diz respeito aos dentes dentários 

formando duas “ondas” de crescimento em vista lateral (“festooned”), mas onde a segunda 

onda ocorre em dentes posteriores ao décimo primeiro. A codificação deste caráter entre os 

táxons de Peirosauridae só foi possível em Gasparinisuchus, Pepesuchus e 

Montealtosuchus, e apenas os dois primeiros possuem o estado 6, enquanto 

Montealtosuchus possui o estado 2, que na análise foi encontrado como uma reversão. 

Hamadasuchus possui a codificação para o estado 5. A diferença entre o estado 5 e 6 é 

apenas o tamanho do primeiro dente dentário: se for hipertrofiado (como em 

Hamadasuchus) é estado 5, se for de igual tamanho dos demais dentes (como em 

Peirosauridae), é estado 6. O crescimento do primeiro dente em Hamadasuchus pode ser 

homoplástico com relação aos demais oreinirrostros, e não necessariamente é justificativa 

para separar este táxon dos Peirosauridae. Montealtosuchus não possui a segunda onda de 

crescimento dentário, o que pode ser apenas uma condição derivada do estágio ontogenético 

do indivíduo (que é um adulto jovem). O estado 6 aparece de forma convergente em 

Alligator mississipiensis. 
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A última sinapomorfia (caráter 208 [1 � 3]) diz respeito ao ectopterigóide compor 

a margem do último alvéolo. É muito homoplástica em crocodiliformes como um todo, 

aparecendo em alguns Notosuchia mais derivados, como Mariliasuchus, Candidodon e 

Caipirasuchus, bem como no dirossaurídeo Rhabdognathus e em Hylaeochampsidae (ainda 

que em Iharkutosuchus aconteça uma condição extrema, que justifica o estado 4). Pode ser 

muito sensível a variações ontogenéticas dos indivíduos, podendo inclusive ser 

compartilhada com Hamadasuchus, caso o estado 2 neste táxon seja considerado uma 

variação individual.  

 

CLADO SEM NOME [nó 119] 

TÁXON IRMÃO: Peirosauridae 

CONCEITO E CONTEÚDO: é um grupo monofilético composto por 

Mahajangasuchidae Sereno & Larsson 2009, Sebecidae Simpson 1937 e Baurusuchidae 

Price 1945. 

 DIAGNOSES: Pilar do pré-frontal contatando amplamente o teto do canal narial; 

fenestra supratemporal interna em formato de triângulo, com um vértice direcionado 

medialmente; sutura entre o esquamosal e o quadrado situada dentro de uma pequena 

canaleta; borda lateral da fenestra suborbital formada só pelo ectopterigóide; crânio em 

vista posterior com a altura aproximadamente igual à largura; redução da fórmula dentária 

pré-maxilar, de 5 para 4 dentes; redução da fórmula dentária maxilar, de 11-14 para 8-10; 

bordas mediais da fenestra supratemporal infladas; crista A do quadrado desenvolvida e 

majoritariamente reta; margem anterior da mandíbula inclinada dorsalmente, formando 45° 

com a margem ventral; margem lateral dos alvéolos maxilares mais ventrais que a margem 

medial. 

 

COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: O clado formado por Mahajangasuchidae + 

Sebecidae é sustentado por sete sinapomorfias na análise realizada, presentes em todas as 

árvores. Existem também quatro sinapomorfias que foram encontradas em apenas algumas 

árvores, que são as últimas diagnoses listadas acima. Das onze sinapomorfias totais, quatro 

estão altamente incompletas na matriz graças à preservação incompleta, devido à 
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fragilidade da área, a saber: pilar do pré-frontal contatando amplamente o teto do canal 

narial (caráter 81 [1 � 2]); sutura entre o quadrado e esquamosal invaginada (caráter 169 [2 

� 1]); margem lateral dos alvéolos mais ventrais que a margem medial (caráter 378 [0 � 

1]); e crista A do quadrado desenvolvida e reta (caráter 199 [0 � 1]). A primeira diz 

respeito a um caráter muito difícil de codificar, e é certo que Crocodylia possui o estado 2, 

assim como é certo que Baurusuchidae possui o estado 1 (pilares com pequeno contato com 

o teto do canal narial). Dentro do clado em discussão, os que possuem o estado 2 são 

Mahajangasuchidae e táxons sebecídeos como Barinasuchus, Sebecus querejazus, 

Bergisuchus e Hamadasuchus. Baurusuchidae possui o que aqui foi interpretado como uma 

reversão para o estado 1. O estado 2 também está presente em Thalattosuchia, 

Dyrosauridae, e nos táxons Dibothrosuchus e Mariliasuchus. Nestes dois casos, a ausência 

de informação para o resto da família impede que o caráter possa ser generalizado, e é 

possível, então, que o estado 2 esteja presente em todos os esfenossúquios e todos os 

notossúquios. A codificação para a segunda sinapomorfia pode ser afirmada com segurança 

apenas para Mahajangasuchus, enquanto sua codificação para Sebecus icaeorhinus e 

Hamadasuchus é apenas sugerida como possível, e nos demais táxons a condição é 

desconhecida. Baurusuchidae possui estado 2. O gênero Crocodylus também possui, 

homoplasticamente, o estado 1 para este caráter. Sobre a terceira sinapomorfia acima 

listada, é possível constatar a presença do estado 1 apenas em Hamadasuchus, 

Mahajangasuchidae e Baurusuchidae. Em Baurusuchidae também está presente a condição 

derivada do estado 1, que está presente nos táxons com padrão Pissarrachampsa de coana 

(ver item IV). Porém, assim como comentado no caráter anterior, o estado 1 também está 

presente em notossuquídeos mais derivados, como Mariliasuchus e Sphagesauridae. O 

estado 1 também foi encontrado de forma homoplástica em Steneosaurus bollensis e 

Amphicotylus.  E por fim, a última das quatro sinapomorfias não é possível discernir em 

muitos táxons, especialmente aqueles em que a mandíbula está articulada ao crânio. O 

estado 1 aparece de forma muito homoplástica na análise feita, estando presente  em 

Kayentasuchus, Hsisosuchus dashanpuensis, em alguns notossúquios basais como  

Comahuesuchus e Simosuchus e no Crocodylia Borealosuchus (embora neste táxons possa 

ser uma condição acentuada pela compressão diagenética). Dentro do clado aqui discutido, 
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esta condição está presente em Sebecus icaeorhinus e S. querejazus, Mahajangasuchus (não 

é possível ver o estado presente em Kaprosuchus) e em alguns Baurusuchidae (ver item 

VI). Sendo assim, a condição muito homoplástica dessas quatros sinapomorfias pode ser 

uma consequência da incompletude de informação presente na matriz para estas estruturas 

anatômicas.  

 Outras cinco sinapomorfias encontradas (caracteres 149, 204, 247, 364 e 159) são 

curiosamente compartilhadas com Sphagesauridae, e pelo menos quatro destas, 

compartilhadas também com outros notossúquios mais derivados, a saber: fenestra 

supratemporal interna em forma de triângulo, com vértice medial (caráter 149 [3 � 2]); 

borda lateral da fenestra suborbital formada inteiramente pelo ectopterigóide (caráter 204 [1 

� 0]); crânio em vista posterior aproximadamente tão alto quanto largo (caráter 247 [1 � 

0]); quatro dentes pré-maxilares (caráter 364 [3 � 2]); bordas mediais das fenestras 

supratemporais infladas (caráter 159 [0 � 3]). Pelo menos Baurusuchidae compartilha 

também a redução do número de dentes maxilares (caráter 371 [2 � 1]) com 

Sphagesauridae. Além disso, o caráter 204 ainda possui uma reversão para o estado 1 em 

Sebecus (Zulmasuchus) querejazus e para o estado 2 em Baurusuchidae. O caráter 247 é 

derivado da verticalização dos quadrados, e no clado aqui discutido, a região posterior do 

crânio não está preservada na maioria dos táxons atribuídos a Sebecidae. Já quanto ao 

caráter 364, a presença de cinco dentes pré-maxilares é o padrão primitivo em 

Crocodylomorpha, mas a perda de um ou mais dentes acontece diversas vezes em muitos 

táxons, como nos protossúquios Gobiosuchus e Zosuchus, nas famílias neossúquias 

Dyrosauridae e Thalattosuchia e no gênero vivente Paleosuchus. Dentre os táxons da 

irradiação cretácica, a redução do número de dentes pré-maxilares está presente em quase 

todos os clados, como em todos os notossúquios mais especializados, chegando ao extremo 

de apenas dois dentes em Chimaerasuchus. No clado aqui discutido, a redução está presente 

em todos os Baurusuchidae, e também em Hamadasuchus, Barinasuchus e 

Mahajangasuchidae. Porém, nem todos os táxons perdem apenas um dente, ficando com 

quatro no total, alguns possuem três, inclusive dentro de Baurusuchidae (ver item IV desta 

tese), e dentro de Mahajangasuchidae, Kaprosuchus possui três dentes pré-maxilares, 

enquanto Mahajangasuchus possui quatro. A perda de um ou dois dentes está discutida 
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mais abaixo (item VI), porque pode ser um fator relevante taxonomicamente, mas também 

é influenciada por variações individuais. Porém, os notossúquios mais basais possuem o 

padrão primitivo de cinco dentes pré-maxilares (Simosuchus, Araripesuchus), que também 

é compartilhado por Peirosauridae e Iberosuchus (ver discussão sobre Pabwehshi, no item 

6.2.8). A redução da fórmula dentária maxilar também é uma condição usual na irradiação 

cretácica, com exceção de Peirosauridae e dos Notosuchia mais basais. A redução mais 

drástica da fórmula dentária dentro do clado aqui discutido é em Baurusuchidae, que possui 

apenas cinco ou quatro dentes maxilares. Esta condição, dentro de Crocodyliformes, só é 

compartilhada pelo notossúquios mais derivados (ver item 6.1). O baixo índice de Bremer e 

bootstrap não encontrado levantam dúvidas se pequenas modificações na análise não seriam 

suficientes para quebrar este clado. Obviamente chama a atenção o compartilhamento de 

sinapomorfias com Sebecus, com exemplo. Mas a homoplasia para estes caracteres não 

existiria se um clado formado por Sebecidae + Baurusuchidae fosse grupo-irmão de 

Notosuchidae, topologia semelhante à encontrada por Pol et a. (2012, 2014), ou mesmo 

apenas Baurusuchidae como grupo incluso em Notosuchidae, como Montefeltro et al. 

(2013) encontraram. Porém, destas seis sinapomorfias, efetivamente quatro são 

compartilhadas com Mahajangasuchidae, e uma é compartilhada pelo menos com 

Kaprosuchus. Isto indica que a opção proposta acima para uma topologia alternativa talvez 

não se mostre tão parcimoniosa se não for incluso Mahajangasuchidae, que sabidamente 

compartilha muitos caracteres com Peirosauridae. Uma análise mais detalhada e a inclusão 

de mais táxons precisa ser feita para que uma melhor resolução possa ser conhecida e 

avaliada. Comentário:  

 A última sinapomorfia da lista diz respeito à margem anterior da mandíbula 

inclinada dorsalmente, formando 45° com a margem ventral (caráter 294 [0 � 2]) e é 

compartilhada apenas por Baurusuchidae, Pehuenchesuchus e Kaprosuchus, e mais nenhum 

outro crocodiliforme conhecido, e isto pode sugerir que a topologia em que Baurusuchidae 

está mais próximo de Notosuchidae do que de Sebecidae + Mahajangasuchidae seja 

realmente menos parcimoniosa, como mostrou a presente análise. Porém, os demais 

sebecídeos, alguns peirossaurídeos, táxons basais a esta análise como esfenossúquios e 

Kayentasuchus, bem como os esfagessaurídeos possuem uma tendência a uma inclinação 
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dorsal da margem anterior da mandíbula. Nenhum deles chega a formar uma margem com 

angulação de 45°, mas há desde uma leve inclinação, como em Sphagesauridae e 

Kayentasuchus, até uma mudança de sentido mais significativa como nos sebecídeos 

(exceto Pehuenchesuchus) e nos Sphenosuchia. Sendo assim, talvez não seja tão 

improvável que a condição presente em Kaprosuchus e Pehuenchesuchus sejam condições 

homoplásticas com relação à presente em Baurusuchidae, e para a sustentação do clado aqui 

discutido, implica em uma condição de reversão para todos os demais sebecídeos, 

Hamadasuchus e Bergisuchidae. 

 

MAHAJANGASUCHIDAE Sereno & Larsson, 2009 

Gênero-tipo: Mahajangasuchus Buckley & Brochu 1999 

 

TÁXON IRMÃO: Sebecosuchia 

 CONCEITO E CONTEÚDO: clado monofilético contendo todos os táxons mais 

próximos a Mahajangasuchus do que a Araripesuchus, Peirosaurus, Sebecus, ou 

Baurusuchus. Inclui os táxons Mahajangasuchus insignis Buckley & Brochu 1999, 

Kaprosuchus saharicus Sereno & Larsson 2009. 

 DIAGNOSES: contorno lateral do rostro com constrições, adquirindo aspecto 

sinusoidal; apenas um entalhe na borda da narina externa; nasais paralelos, convergindo 

apenas na porção anterior; fenestra ântero-orbital alongada; pilar do pré-frontal expandido 

longitudinalmente em sua porção dorsal, e colunar ventralmente; jugal muito arqueado 

ventralmente; jugal ultrapassa posteriormente o limite da fenestra infratemporal; contorno 

posterior do parietal em forma de V; parietal e esquamosal com formando protuberâncias 

dorsais; mandíbula em forma de U estreito; margem dorsal do surangular inclinada, com a 

parte anterior mais dorsal que a posterior; fenestra mandibular externa subcircular; dois 

dentes mandibulares dispostos labialmente, os restantes dispostos lingualmente. 

 

 COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: A união entre Mahajangasuchus e Kaprosuchus 

foi encontrada em todas as análises em que estes dois táxons foram inclusos, como Sereno 

& Larsson (2009), Turner & Sertich (2010), Andrade et al. (2011) (onde Anatosuchus 



 

 

 

156

também fez parte do clado, como grupo-irmão aos outros dois táxons), Montefeltro et al. 

(2013) e Pol et al. (2014). As treze sinapomorfias que unem estes dois táxons em todas as 

árvores da análise realizada eventualmente podem ocorrer de forma homoplástica em outros 

grupos mais afastados. Mas a excelente sustentabilidade encontrada para o clado (Bremer 9, 

Bootstrap 87) demonstram que não há muitas dúvidas quanto ao seu monofiletismo. Duas 

das treze sinapomorfias já tinham sido propostas por Sereno & Larsson (2009), que é a 

inclinação dorsal da porção posterior do parietal e esquamosal (caráter 171 [0 �3]), e o 

jugal fortemente arqueado dorsalmente (caráter 101 [0 � 2]). Ambas são exclusivas dos 

dois táxons e não se repetem em mais nenhum outro crocodiliforme. Além destas duas, uma 

terceira foi encontrada a partir de um estado de caráter que foi adicionado para este 

trabalho: a margem dorsal do surangular inclinada (caráter 328 [0 � 2]). 

Outra sinapomorfia é a fenestra ântero-orbital muito alongada (caráter 79 [0 � 2]), 

estado que está presente em outros táxons como Chimaerasuchus, Hsisosuchus e 

Sphenosuchia. Porém, em Mahajangasuchidae a fenestra é arredondada e muito mais 

alongada que nos demais táxons, indicando uma forma única do estado do caráter. Mais 

uma sinapomorfia que merece destaque são dois dentes do dentário dispostos labialmente, 

enquanto os demais dentes do dentário estão dispostos lingualmente (caráter 386 [1 � 2]), 

compartilhada com Goniopholis. Porém, Mahajangasuchidae apresenta uma hipertrofia 

desproporcional de muitos dentes, e estes dois dentes dentários dispostos labialmente 

ultrapassam muitas vezes o tamanho dos demais dentes, tanto em comprimento quanto em 

espessura, e este estado, embora compartilhado com Goniopholis, é nitidamente diferente. 

Demais sinapomorfias como contorno lateral do rostro sinusoidal (caráter 13 [0 � 

1]), contorno posterior do parietal em forma de V (caráter 143 [0 � 3]), mandíbulas em 

forma de U estreito em vista dorsal (caráter 300 [0 � 1]), são compartilhadas com muitos 

outros táxons não relacionados, mas não há necessidade de discutir individualmente estas 

características, pois as demais sinapomorfias já demonstram fortemente o monofiletismo da 

família.  
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SEBECOSUCHIA Colbert, 1946 

TÁXON IRMÃO: Mahajangasuchidae 

 CONCEITO E CONTEÚDO: clado monofilético contendo o ancestral comum mais 

recente entre Sebecus icaeorhinus e Baurusuchus pachecoi e todos os seus descendentes. 

Inclui os táxons Sebecus icaeorhinus, Zulmasuchus querejazus, Hamadasuchus rebouli, 

Barinasuchus arveloi, Pehuenchesuchus enderi, Bergisuchidae e Baurusuchidae. 

 DIAGNOSES: Sínfise mandibular altamente côncava dorsalmente; ornamentação 

craniana deixa de ter o padrão de sulcos para o focinho e depressões profundas e 

arredondadas (pits) no teto craniano pra ter as pits formando a maior parte da ornamentação 

craniana, mas sulcos também acontecem, especialmente na área de contato entre maxilar e 

jugal, e entre frontal e nasal; ao invés de ter dois planos de exposição, um dorsal e um 

lateral, rostro passa a ser totalmente verticalizado, tendo apenas um plano de exposição, 

lateral; sutura entre nasal e pré-frontal deixa de ser reta para ser irregular ou em V; contato 

nasal/lacrimal muito reduzido, visível externamente ou largo contato no limite medial; 

barra pós-orbital deixa de ser achatada para ser cilíndrica; perda do sulco lateral no 

esquamosal para a aba timpânica; corpo descendente do quadrado mais longo que largo; 

septo coanal deixa de ser robusto para ser mais fino, com um alargamento anterior; asas do 

pterigóide delgadas e côncavas ventralmente; perda do forâmen na placa basioccipital; 

dentário se alarga dorsalmente posterior ao último alvéolo; formato lateral do dentário 

convexo em sua parte mais anterior, seguido de uma concavidade, para o encaixe de um 

caniniforme maxilar; margem póstero-ventral do angular fortemente inclinada dorsalmente; 

dentes anteriores do dentário levemente procumbentes; dentes mandibulares formam duas 

“ondas” em vista lateral, com três dentes hipertrofiados: o primeiro, o quarto e algum 

posterior; quarto dente do dentário mais que duas vezes o tamanho dos dentes adjacentes. 

 

 COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: O “grado” formado por Sebecidae + 

Baurusuchidae foi chamado de Sebecosuchia por Colbert (1946), e já foi encontrado por 

várias filogenias recentes (ver introdução do item 5.3), onde pelo menos alguns táxons 

considerados sebecídeos aparecem como grupo-irmão de Baurusuchidae. Quando o táxon 

encontrado envolve Sebecidae e mais algum outro clado que não seja Baurusuchidae, como 
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ocorre em Larsson & Sues (2007), Andrade et al. (2011) e Montefeltro et al. (2013), o 

termo empregado é Sebecia. Nesta análise, Sebecidae não forma um grupo monofilético 

pelos integrantes usualmente considerados como “sebecídeos”, gerando uma grande 

politomia basal formada por Barinasuchus + Hamadasuchus + Sebecus icaeorhinus + 

Pehuenchesuchus + um clado monofilético com os demais táxons. Neste clado, o táxon 

Sebecus querejazus (ou Zulmasuchus, ver abaixo) aparece como grupo-irmão do clado 

formado por Baurusuchidae + Bergisuchidae (explicado abaixo). Das dezessete 

sinapomorfias encontradas, apenas uma aparece em todas as árvores igualmente mais 

parcimoniosas, sendo que as demais aparecem em apenas algumas. 

 A sinapomorfia que está presente em todas as árvores (caráter 295 [0 � 1]) diz 

respeito à sínfise mandibular altamente côncava dorsalmente. Este estado está presente, 

além de Sebecosuchia, nos táxons Candidodon e Araripesuchus gomesii, o que aqui foi 

interpretado como homoplasia. Não será possível fazer uma análise aqui sobre sua função, 

mas aparentemente está ligado à oreinirrostria, pois Candidodon é um táxon com o crânio 

particularmente alto e estreito. Porém, alguns táxons oreinirrostros (como Peirosauridae) 

não possuem este estado presente. 

Das dezessete sinapomorfias, exatamente doze são compartilhadas com pelo menos um 

notossuquídeo. Para ser mais preciso, três delas são compartilhadas por apenas um táxon de 

notossuquídeo, a saber: 1) perda do sulco lateral no esquamosal para a aba timpânica 

(caráter 170 [2 � 0]), compartilhada com Notosuchus; 2) asas do pterigóide delgadas e 

côncavas ventralmente (caráter 242 [0 � 1]), compartilhada por Simosuchus e com 

reversão para Baurusuchidae, uma nova reversão para o gênero Baurusuchus; 3) margem 

póstero-ventral do angular fortemente inclinada dorsalmente (caráter 320 [0 � 1]), 

compartilhado com Libycosuchus, e também está ausente em Baurusuchidae. As outras 

nove sinapomorfias são compartilhadas por dois ou mais táxons de Notosuchia. Uma delas 

é a sinapomorfia encontrada em todas as árvores, já citada acima, e as outras oito são: 

mudança de ornamentação, de “pits” no teto craniano para sulcos (caráter 1 [3 � 2]); 

focinho com apenas um plano lateral de exposição (caráter 17 [1 � 0]); sutura entre nasal e 

pré-frontal irregular ou em V (caráter 63 [1 � 2]), e neste caso alguns táxons possuem a 

sutura irregular (MZSP-PV 814, Gondwanasuchus, Hamadasuchus) e outros em V 
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(Sebecus, Baurusuchus salgadoensis e Pissarrachampsa); contato nasal/lacrimal muito 

reduzido (caráter 69 [0 � {1 2}], visível externamente (1) ou com largo contato no limite 

medial (2), sendo que Hamadasuchus e Baurusuchidae possuem estado 1, Sebecus 

icaeorhinus e Zulmasuchus possuem estado 2 e Bergisuchus possui estado 0; barra pós-

orbital cilíndrica (caráter 104 [0 � 1]); corpo descendente do quadrado mais longo que 

largo (caráter 192 [1 � 0]), condição homoplástica em Dyrosauridae; dentário alargado 

dorsalmente posterior ao último alvéolo (caráter 302 [0 � 2]); dentes anteriores do dentário 

levemente procumbentes (caráter 380 [0 � 1]). Ainda que o compartilhamento com 

notossuquídeos realmente possa parecer homoplástico (como no exemplo das três 

sinapomorfias presentes em apenas um táxon), é um indicativo forte de que uma outra 

topologia é possível. Isto também justifica os baixos índices de sustentabilidade da maioria 

dos clados mais inclusivos (Sebecosuchia, no caso, com Bremer 0 e Bootstrap 10).  

 Duas outras sinapomorfias dizem respeito a estados que variam enormemente 

mesmo dentro de Sebecosuchia e dos demais clados: septo coanal deixa de ser robusto para 

ser mais fino, com um alargamento anterior (caráter 234 [4 � 1]), agravado pela 

dificuldade de preservação desta estrutura; perda do forâmen na placa basioccipital (caráter 

262 [1 � 0]), caráter bastante homoplástico e que não parece obedecer a nenhum padrão 

filogenético, e que dentro de Sebecosuchia, apresenta reversão para Baurusuchidae. 

Uma das sinapomorfias diz respeito aos dentes mandibulares, formam duas “ondas” 

em vista lateral, com três dentes hipertrofiados: o primeiro, o quarto e algum posterior 

(caráter 383 [4 � 5]). Porém, o estado 5 é altamente mutável para 4 (como Baurusuchidae, 

por exemplo), porque depende apenas do tamanho do primeiro dente do dentário, que não 

parece ser uma característica muito dependente de ancestralidade comum, uma vez que 

também é muito homoplástica em outros clados, como Neosuchia. Outra sinapomorfia 

versa sobre o formato lateral do dentário, convexo em sua parte mais anterior e seguido de 

uma concavidade, para o encaixe de um caniniforme maxilar (caráter 304 [1� 2]). Esta 

característica é bastante homoplástica, e está presente em praticamente todos os táxons que 

possuem um “interlock” entre dentes mandibulares e maxilares (ver item 4.4): alguns 

protossúquios, Atoposauridae, Thalattosuchia, Bernissartia, Caiman yacare e também está 

presente pelo menos em um peirossaurídeo: Montealtosuchus. A última sinapomorfia 
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(caráter 384 [0 � 1]) diz respeito ao tamanho do quarto dente do dentário, mais que duas 

vezes o tamanho dos dentes adjacentes. Está, igualmente, presente em todas as formas 

oreinirrostras (inclusive Sphenosuchia), o que pode ser um indicativo de convergência 

adaptativa, e não necessariamente de ancestralidade comum.  

 Percebe-se que pelo menos em 3 caracteres, a transformação do estado considerada 

sinapomórfica que une Sebecosuchia não está presente em Baurusuchidae, envolvendo um 

passo extra posterior. Como estão igualmente compartilhadas com notossuquídeos mais 

derivados, resta saber se não parece um quadro mais plausível a topologia encontrada em 

artigos como Montefeltro et al. (2013) e Pol et al. (2014) do que a que foi encontrada nesta 

análise, onde Baurusuchidae e alguns sebecídeos aparecem dentro de Notosuchia. Mais 

táxons necessitam ser incluídos para, tentativamente, resolver esta dúvida. 

 

 Sebecidae, como já citado e como mostra a figura 57, não aparece como um clado 

monofilético, sendo que foram encontradas duas sinapomorfias que sustentam o clado 

formado por Zulmasuchus + Bergisuchidae + Baurusuchidae, e exclui os demais Sebecidae: 

1) a fenestra suborbital deixa de ser elíptica para adquirir uma forma de folha (caráter 202 

[1 � 2]); e 2) borda lateral da fenestra suborbital deixa de ser formada integralmente pelo 

ectopterigóide para ser formada principalmente por ele, mas com uma pequena participação 

do maxilar (caráter 204 [0 � 1]). A primeira sinapomorfia implica na mudança do padrão 

peirossaurídeo de fenestra suborbital para o padrão baurussuquídeo. Alguns sebecídeos 

possuem a fenestra com formato de folha também, mas nitidamente devido a outros fatores, 

como a projeção da fenestra muito posteriormente em Barinasuchus, e o desenvolvimento 

ventral muito acentuado do pterigóide em Zulmasuchus, que comprime a fenestra suborbital 

e a deixa oblíqua com relação ao plano horizontal. Em Baurusuchidae, a fenestra é plana 

horizontalmente e não possui participação dos pterigóides, se situando ântero-lateralmente à 

coana. Novamente, o padrão baurussuquídeo se assemelha ao presente em notossuquídeos 

mais derivados. A segunda sinapomorfia é dependente do tamanho da projeção anterior do 

ectopterigóide e da posição da fenestra suborbital. O caráter sofreu transformação para o 

estado 0 no clado formado por Mahajangasuchidae + Sebecosuchia (pois Peirosauridae 

também possui o estado 1) e agora volta a reverter-se para 1. Uma topologia diferente na 
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árvore seguramente daria uma série de transformação mais coerente para este caráter, uma 

vez que o estado 1 está novamente presente em alguns notossuquídeos (Simosuchus, 

Candidodon, Pakasuchus), e os estados 3 e 4, que são variações do estado 1, estão 

presentes nos demais notossúquios. 

 Outras seis sinapomorfias foram encontradas, mas não em todas as árvores 

igualmente parcimoniosas. Três delas são plesiomórficas à Mesoeucrocodylia, e podem ser 

meramente uma simplesiomorfia que uniu o clado apenas porque na topologia formada, os 

grupos mais basais (Peirosauridae e Mahajangasuchidae) possuem o estado derivado. São 

elas: 1) presença de uma superfície dorsal do lacrimal (caráter 73 [2 � 0]); 2) amplo 

contato entre quadrado e basisfenóide na superfície póstero-ventral do basicrânio (caráter 

185 [2 � 1]); 3) aberturas laterais de Eustáquio se abrindo lateralmente à abertura medial 

(caráter 253 [0 � 1]).  

Outras duas sinapomorfias (caracteres 204 e 232) possuem condição homoplástica 

mesmo dentro de Oreinirostra, com reversões dentro do clado. Uma destas sinapomorfias é 

a que envolve o caráter 204, já tratado no parágrafo anterior. A outra diz respeito à coana 

passar a possuir um formato de triângulo reverso (caráter 232 [1 � 0]), onde Barinasuchus 

e Baurusuchidae não possuem o estado 0.  

Uma das sinapomorfias se baseia na forma do pilar do pré-frontal, um caráter (caráter 82 [1 

� 3]) com muito poucas codificações possíveis, devido à fragilidade da estrutura em se 

preservar. E por fim, a última sinapomorfia (caráter 255 [0 � 1]) fala sobre o tamanho das 

aberturas laterais de Eustáquio ser igual ou maior ao da abertura medial. Pode realmente ser 

uma condição monofilética, mas a presença em Mahajangasuchus (e não em Kaprosuchus), 

e a ignorância com relação à condição presente nos demais sebecídeos indica que há uma 

possibilidade de ser tratado igualmente como homoplasia. 
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  CLADO SEM NOME [nó 116] 

 TÁXON IRMÃO: Zulmasuchus querejazus  

 CONCEITO E CONTEÚDO: clado monofilético contendo o ancestral comum mais 

recente entre Baurusuchus pachecoi e Bergisuchus dietrichbergi e todos os seus 

descendentes. Inclui os táxons Bergisuchidae Rossmann et al. 2000 e Baurusuchidae Price 

1945. 

 DIAGNOSES: Rostro deixa de ser afunilado anteriormente para adquirir margens 

paralelas em vista dorsal; presença de uma superfície palatal rugosa posterior ao último 

dente maxilar; presença de fenestra paracoanal; dentes levemente curvos, inclinados 

posteriormente. 

 

 COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: Um grupo formado basicamente por sebecídeos 

cenozóicos apareceu como grupo-irmão de Baurusuchidae, sustentado por quatro 

sinapomorfias. O clado formado por Iberosuchus, Bretesuchus e eventualmente 

Bergisuchus aparece como grupo-irmão de Baurusuchidae na maioria das análises da 

literatura (Ortega et al., 1996, 2000; Pol et al., 2004; Company et al. 2005; Turner & Calvo, 

2005; Gasparini et al., 2005; Fiorelli & Calvo, 2007; Turner & Buckley, 2008; Novas et al., 

2009, entre outros), ainda que os membros deste clado não apareçam próximos a 

Baurusuchidae em algumas análises em que foram incluídos (Larsson & Sues, 2007; 

Andrade et al., 2011; Montefeltro et al., 2013). Em Pol & Powell (2011) e Pol et al. (2012) 

os táxons pertencentes a Bergisuchidae aparecem entre os táxons alocados a Sebecidae, não 

havendo distinção cladísticas entre as famílias, mas este clado único formado é grupo-irmão 

de Baurusuchidae. Pol et al. (2014) encontram um clado formado pelos bergissuquídeos 

europeus como grupo-irmão dos sebecídeos, que inclui Bretesuchus,  

 Das quatro sinapomorfias encontradas para sustentar Bergisuchidae neste trabalho, 

duas são muito homoplásticas, a saber: 1) rostro deixa de ser afunilado anteriormente para 

adquirir margens paralelas em vista dorsal (caráter 12 [1 � 0]); e 2) dentes levemente 

curvos, inclinados posteriormente.(caráter 362 [0 � 1]). A primeira sinapomorfia é 

apresentada de diversas formas na árvore, entre táxons nem filogenética e nem 

morfologicamente relacionados, como por exemplo, os táxons longirrostros (Dyrosauridae, 
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Pholidosauridae, Gavialis, Teleosauridae), ou os táxons de rostro curto e largo 

(Simosuchus, Comahuesuchus). Já a segunda sinapomorfia pode derivar da oreinirrostria. 

Quase todos os Crocodylomorpha com dentes isomórficos possuem dentes curvos, seja para 

trás (Sphenosuchia, Bergisuchidae, Baurusuchidae) ou curvados lingualmente 

(Thalattosuchia, Dyrosauridae, Crocodylia, Mahajangasuchidae, entre outros). A forma do 

rostro, bem como hábitos alimentares parecem determinar a inclinação da curvatura dos 

dentes, sendo que formas oreinirrostras costumam ter os dentes inclinados posteriormente 

(com exceção de Kaprosuchus, que como já abordado na introdução do item 5.3, possui 

morfologia craniana híbrida). Porém, Peirosauridae, bem como Zulmasuchus possuem 

dentição reta, o que gerou o aparecimento desta sinapomorfia neste ponto do clado.  

Já as outras duas sinapomorfias merecem um pouco mais de atenção. A terceira das 

quatro sinapomorfias diz respeito à presença de uma área rugosa na superfície palatal do 

maxilar, posterior ao último dente (caráter 48 [0 � 1]). Montefeltro et al. (2011) 

interpretaram como um vestígio de um sulco alveolar, talvez derivado da redução da 

fórmula dentária. Seguramente está presente em todos os Baurusuchidae, e infelizmente 

entre os Bergisuchidae só pode ser codificada para Bretesuchus, que é o único a possuir o 

maxilar inteiramente preservado. Pode ser homoplástica para este táxon, mas apenas novas 

informações, ou um estudo mais detalhado de Bretesuchus podem sanar esta dúvida. Até o 

momento, parece coerente que seja um caráter apomórfico surgido apenas uma vez. 

Nenhum outro táxon de Crocodyliformes possui esta característica. 

A última sinapomorfia diz respeito à presença da fenestra paracoanal (caráter 237 [0 

� 1]). Todos os Baurusuchidae que possuem esta região bem preservada apresentam uma 

fenestra paracoanal. Como já comentado no item 4.1 desta tese, a fenestra paracoanal é 

compartilhada com alguns notossúquios mais derivados, como Mariliasuchus e 

Caipirasuchus. Novamente, entre os bergissuquídeos, só pode ser codificada para 

Bretesuchus, o único a ter esta região do crânio preservada. Esta região está muito 

danificada no crânio de Bretesuchus, porém, há o que parece ser uma fenestra paracoanal 

isolada ou parcialmente conectada com a fenestra suborbital na região anterior das asas do 

pterigóide. Infelizmente, a porção que poderia ser um processo ântero-medial do 

ectopterigóide (presente exclusivamente em Baurusuchidae e Notosuchus) está quebrada. 
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Esta fenestra, se realmente presente, seria composta pelos pterigóides e ectopterigóides, 

sem a participação dos palatinos, ou com sua participação muito reduzida, o que difere da 

composição das fenestras em Baurusuchidae (compostas pelos três elementos, palatinos 

participando extensivamente) e em notossuquídeos (onde o ectopterigóide não faz parte da 

fenestra). Aqui, três hipóteses podem ser levantadas: 1) A fenestra está ausente em 

Bretesuchus, e foi apenas uma má interpretação da análise feita nesta tese. Desta forma, a 

presença de fenestra paracoanal passa a ser exclusiva de Baurusuchidae e notossuquídeos 

mais derivados, podendo fazer mais sentido se avaliada sob a topologia encontrada por 

Montefeltro et al. (2013); 2) A fenestra está presente em Bretesuchus, mas possui 

composição muito diferente da presente em Baurusuchidae. Neste caso, pode se tratar de 

uma homoplasia, e a presença da fenestra neste táxon não estaria relacionada à fenestra 

presente em Baurusuchidae; 3) A fenestra está presente em Bretesuchus, e é claramente 

similar à presente em Baurusuchidae. Neste caso, o pelo menos Bretesuchus seria o grupo-

irmão de Baurusuchidae, uma vez que os demais bergissuquídeos não possuem esta região 

preservada. Nesta análise, este caráter foi codificado em Bretesuchus como estado 1, mas 

mais material, ou um estudo mais aprofundado do holótipo do táxon argentino se faz 

necessário para que esta questão possa ser respondida.  

 

 

  BERGISUCHIDAE Rossmann et al. 2000 

Gênero-tipo: Bergisuchus Kuhn 1968 

 

TÁXON IRMÃO: Baurusuchidae 

 CONCEITO E CONTEÚDO: clado monofilético contendo todos os táxons mais 

próximos a Bergisuchus dietrichbergi do que a Baurusuchus, Sebecus, Mahajangasuchus, 

Peirosaurus ou Araripesuchus. Inclui os táxons Bergisuchus dietrichbergi Kuhn 1968, 

Iberosuchus macrodon Antunes 1975, Bretesuchus bonapartei Gasparini 1993, Pabwehshi 

pakistanensis Wilson et al. 2001. 

 DIAGNOSE: Perda ou redução drástica do forâmen incisivo; sutura entre pré-

maxilar e maxilar reta; paredes lateral e medial dos alvéolos do maxilar no mesmo nível; 
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palato secundário altamente côncavo; sínfise mandibular inclinada dorsalmente; presença 

de um forâmen na superfície lateral do rostro, na região da sutura entre pré-maxilar e 

maxilar, dentro do entalhe formado para o encaixe do caniniforme dentário. 

 

 COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: Três dos quatro táxons que compõem o grupo 

são laurasianos, enquanto Bretesuchus é argentino. Como já comentado no item 1.3.3 desta 

tese, Bergisuchus já foi considerado um Trematochampsidae por Buffetaut (1988, 1989) (se 

é que esta família realmente existe), mas a maioria dos autores concorda que se trata de um 

sebecídeo (Pol & Powell, 2011; Pol et al., 2012; Montefeltro et al. 2013; Pol et al. 2014).  

Rossmann et al. (2000) propuseram o nome Bergisuchidae para um clado contendo apenas 

o gênero Bergisuchus, incluindo os materiais de Darmstadt e Halle na der Saale (ambos na 

Alemanha). As diagnoses da família incluem: 1) oreinirrostria, com as laterais do rostro 

retas, e a margem ventral ventralmente arqueada; 2) o maior dente mandibular é o quarto, 

que é duas vezes e meia o diâmetro dos alvéolos adjacentes; 3) um entalhe na parede lateral 

do focinho, na região da sutura entre pré-maxilar e maxilar, para encaixe do quarto dente do 

dentário; 4) abaulamento do crânio dorsalmente a este entalhe; 5) terceiro alvéolo do 

maxilar é levemente maior que os demais; 6) todos os dentes maxilares (a exceção do 

terceiro) isométricos; 7) não mais que dez dentes maxilares e treze mandibulares; 8) coroas 

dentárias apenas levemente comprimidas lábio-lingualmente; 9) pequena fenestra ântero-

orbital; 10) nasais orientados dorsomedialmente. 

Das dez diagnoses propostas por Rossmann et al. (2000), cerca de cinco são 

compartilhadas por Baurusuchidae, ou pelo menos por alguns (como a fenestra ântero-

orbital), e praticamente todos são compartilhados pelos táxons que caíram como grupos 

irmãos de Bergisuchus na análise apresentada. Bretesuchus possui algumas diferenças, 

como duas “ondas” de crescimento dentário maxilar em vista lateral (ainda que a segunda 

onda seja muito reduzida), mas é importante lembrar que o maxilar completo não está 

preservado em nenhum outro táxon atribuído a este clado. Da mesma forma, a redução da 

fórmula dentária não é tão extrema como em Baurusuchidae, mas ainda assim, Bretesuchus 

compartilha esta diagnose proposta por Rossmann et al. (2000) de não mais que dez dentes 

maxilares e treze mandibulares. Assim, aqui o termo familiar Bergisuchidae será expandido 
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para abarcar o clado formado por estes quatro táxons: Bergisuchus, Bretesuchus, 

Iberosuchus e Pabwehshi. 

O clado Bergisuchidae encontrado nesta análise está sustentado por cinco 

sinapomorfias, três delas presentes na totalidade de árvores igualmente parcimoniosas 

encontradas, e duas delas presentes em apenas algumas. Destas cinco sinapomorfias, três 

delas parecem ser simplesiomorfias que aparecem como sinapomorfia apenas pela 

topologia da árvore, que colocou o grupo com a condição diferente na base do clado. A 

primeira dessas três (caráter 43 [1 � 0]) é a sutura entre pré-maxilar e maxilar reta, que é a 

condição mais antiga em crocodilomorfos. A condição oposta (sutura em zigue-zague) está 

presente apenas em Chimaerasuchus, Baurusuchidae, Peirosauridae e Sebecus icaeorhinus. 

Ainda assim, a condição presente em Peirosauridae é bastante distinta da presente em 

Baurusuchidae. Na primeira família, há literalmente uma projeção posterior do pré-maxilar, 

enquanto na segunda, o padrão em zigue-zague é devido à verticalização da porção lateral 

do ramo palatino, devido ao encaixe com o grande dente do dentário. A condição presente 

em Sebecus e Chimaerasuchus não se assemelha à presente nem em Peirosauridae nem em 

Baurusuchidae. A segunda sinapomorfia (caráter 378 [1 � 0]) diz respeito às paredes 

lateral e medial dos alvéolos do maxilar serem no mesmo nível dorsoventral. Como já 

comentado anteriormente, este estado é muito difícil de observar em muitos indivíduos, e 

está presente em Mahajangasuchus, e alguns táxons de Sebecidae e Baurusuchidae, 

servindo de sinapomorfia para o clado mais abrangente (Mahajangasuchidae + 

Sebecosuchia), e portanto, envolvendo uma reversão para Bergisuchidae. Mesmo dentro de 

Baurusuchidae este estado é variável. E a terceira sinapomorfia que pode ser uma 

simplesiomorfia é sobre a sínfise mandibular inclinada dorsalmente (caráter 294 [2 � 1]), 

que semelhante à sinapomorfia anterior, é uma reversão dentro de Oreinirostra. A topologia 

da árvore de consenso encontrada fez do estado 2 (porção anterior da mandíbula formando 

um ângulo de 45° com a margem ventral) uma sinapomorfia para o grupo que inclui 

Mahajangasuchidae + Sebecosuchia, e portanto, exige uma reversão deste estado para 

Bergisuchidae, onde a porção anterior da mandíbula é apenas inclinada dorsalmente, sem 

formar um ângulo.  
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 Já a sinapomorfia derivada do caráter 37 (1 � 0), que é a perda ou redução drástica 

do forâmen incisivo, parece ser realmente exclusiva do grupo uma vez que a ausência do 

forâmen incisivo em outros táxons parece ocorrer de forma distinta da que ocorre em 

Bergisuchidae. A única dúvida existente é a abertura em Iberosuchus, que por ser muito 

semelhante à existente em Hamadasuchus e Araripesuchus wegeneri (ver item 6.2.8), onde 

há uma abertura grande no palato, na região entre pré-maxilar e maxilar, que o vômer 

parece obliterar, precisa aparecer de forma homoplástica para que esta topologia se sustente. 

Por ser uma conformação muito peculiar, é preciso averiguar, com mais materiais, inclusive 

tomográficos, se é plausível que ela tenha aparecido mais de uma vez na história deste 

grupo. A perda do forâmen ocorre de forma homoplástica também em Hsisosuchus 

dashanpuensis (desconhecido para as demais espécies do gênero), Thalattosuchia e 

Dyrosauridae. 

 A última sinapomorfia versa sobre o palato secundário altamente côncavo (caráter 

218 [0 � 2]), uma característica compartilhada com Baurusuchidae, e que provavelmente 

deriva da oreinirrostria. Porém, como dois táxons de baurussuquídeos não a possuem 

(Stratiotosuchus e Pissarrachampsa, que possuem o palato apenas levemente côncavo), 

esta característica não apareceu como sinapomorfia do clado Bergisuchidae + 

Baurusuchidae na análise realizada. Mais prudente, caso tenha que ser considerada como 

exclusiva dentro de Oreinirostra, que seja compartilhada entre Bergisuchidae + 

Baurusuchidae, com reversão para Stratiotosuchus e Pissarrachampsa (ver diagnose dos 

dois táxons, no item VI). 

 Chama a atenção o caráter 46, que versa sobre a presença de um forâmen na 

superfície lateral da sutura entre o pré-maxilar o maxilar. Este forâmen está presente em 

todos os Bergisuchidae, à exceção de Bretesuchus, onde esta porção, de qualquer forma, 

não está bem preservada e pode ter sido mal interpretada. Há um forâmen na lateral da 

sutura entre pré-maxilar e maxilar em Baurusuchidae também, porém, nestes, este forâmen 

é o grande forâmen presente nesta sutura, mas que originalmente é ventral. Nos 

baurussuquídeos, devido à deformação desta região do crânio para o encaixe do grande 

caniniforme mandibular, o forâmen se desloca para a região lateral. Em Bergisuchidae, no 

entanto, os dois forâmens na sutura entre pré-maxilar e maxilar estão presentes: o ventral, 
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que é muito aumentado, e o lateral. Por estas razões, esta característica foi inclusa na 

diagnose da família, mesmo sem ter aparecido na análise filogenética. A presença deste 

forâmen ocorre de forma homoplástica em Hsisosuchus dashanpuensis e Anatosuchus, 

embora nestes dois clados, aparentemente, não exista a linha de forâmens ventrais. 

 

 

 PABWEHSHI Wilson et al., 2001 

 Espécie-tipo: Pabwehshi pakistanensis Wilson et al., 2001 

DIAGNOSE: crocodiliforme mesoeucrocodilo oreinirrostro apresentando a seguinte 

combinação de caracteres: pré-maxilar com comprimento semelhante à altura; primeiro 

alvéolo pré-maxilar inserido dorsalmente*; projeção internarial do nasal curta e larga; 

divertículo redondo no canto póstero-dorsal da narina externa*; forâmen incisivo muito 

diminuto e inserido entre os dois primeiros alvéolos pré-maxilares*; presente porém 

reduzida fossa ao redor do grande forâmen palatal entre o pré-maxilar e o maxilar; uma 

fossa diastemática ou invaginação interdental posterior ao segundo dente maxilar*; 

superfície dorsal da sínfise pouco côncava, quase plana; sexto dente do dentário 

hipertrofiado, com quarto e quinto dentes reduzidos*. 

*  autapomorfias 

 

PABWEHSHI PAKISTANENSIS Wilson et al., 2001 

 HOLÓTIPO: GSP-UM 2000 (Fig. A1) 

 MATERIAL REFERIDO: GSP-UM 2001 (Fig. A1) 

DIAGNOSE: a mesma do gênero 

 

 COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: A peculiaridade do exemplar Pabwehshi, tanto 

com relação à sua localização quanto ao fato de ter sido alocado a Baurusuchidae justificam 

sua análise mais detalhada nesta tese. Wilson et al. (2011) noticiaram a descoberta de um 

fóssil de crocodiliano da formação Pab, datada do Maastrichtiano (Cretáceo Superior) do 

estado do Baloquistão, no Paquistão. Trata-se de uma ponta de focinho e de mandíbula 

articulados, com muitas marcas de abrasão e desgaste, e um material adicional constituído 
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por uma sínfise mandibular isolada. As sínfises tanto do holótipo quanto do material 

adicional são muito semelhantes, e não há nenhuma característica que as distinguem, e por 

isso foram referidas à mesma espécie. A este fóssil foi dado o nome de Pabwehshi 

pakistanensis. 

Os autores correlacionam o material a Baurusuchus baseados em seis características, 

a saber: 1) porção anterior do rostro muito curta; 2) apenas três dentes pré-maxilares; 3) 

terceiro dente pré-maxilar hipertrofiado; 4) primeiro dente maxilar muito reduzido, 

posicionado na parede posterior do entalhe entre pré-maxilar e maxilar; 5) entalhe entre pré-

maxilar e maxilar para acomodar um grande dente do dentário; 6) segundo dente maxilar 

hipertrofiado. Estas seis características são realmente compartilhadas ou presentes de forma 

similar em Baurusuchidae, ainda que não estejam presentes no gênero Baurusuchus (que 

não possui porção anterior do rostro tão curta; possui quatro dentes pré-maxilares; e possui 

o entalhe pré-maxilar/maxilar mais fechado). A característica número 6 está presente, em 

Baurusuchidae, apenas em Cynodontosuchus e em formas que possuem apenas quatro 

dentes no maxilar.  

 Em resumo, pode-se dizer que características que Wilson et al. (2001) utilizaram 

para aproximar Pabwehshi de Baurusuchus são realmente válidas em sua maioria. Isto fica 

igualmente evidente ao se olhar o posicionamento de Pabwehshi em algumas das análises 

filogenéticas realizadas que o incluíram, onde ele sempre aparece como pertencente a 

Baurusuchidae, mais especificamente, grupo-irmão de Stratiotosuchus, em geral por terem 

o mesmo número de dentes pré-maxilares (Nascimento & Zaher, 2011; Pol & Powell, 2011; 

Pol et al., 2012). Contudo, em outras análises em que o táxon foi incluído, seu 

posicionamento apareceu mais próximo a Peirosauridae + Sebecidae (Larsson & Sues, 

2007; Riff, 2007). Pol et al. (2014) admitem que o táxon, por ser muito incompleto e 

apresentar características comuns às três famílias (Baurusuchidae, Peirosauridae e 

Sebecidae) acaba variando muito de posição entre as árvores igualmente parcimoniosas, e 

sua subtração aumenta, portanto, a robustez dos clados encontrados; acabam por excluir o 

táxon da análise final.  

Wilson et al. (2001) também listam as diagnoses do gênero Pabwehshi: 1) primeiro 

alvéolo pré-maxilar inserido dorsalmente; 2) projeção dorsal do pré-maxilar; 3) um 
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divertículo no canto póstero-dorsal da narina externa; 4) sexto dente do dentário 

hipertrofiado, com quarto e quinto dentes reduzidos; 5) uma fossa diastemática posterior ao 

segundo dente maxilar. A primeira diagnose realmente parece válida. Ainda que no 

espécime se trate de um dente de substituição, a parede do alvéolo é mais dorsal. A segunda 

diagnose na verdade está presente em outros táxons, mas quando da publicação original de 

Pabwehshi, a condição era desconhecida na família, porque esta região anatômica está 

quebrada em B. pachecoi. O divertículo citado na terceira diagnose está claramente presente 

em Iberosuchus, contudo, o formato arredondado deste entalhe em Pabwehshi justificou a 

sua manutenção como autapomorfia. A quarta diagnose é única, até o momento, para todos 

os mesoeucrocodilos, pois quando há um dente hipertrofiado mandibular que se encaixa na 

sutura entre pré-maxilar e maxilar, usualmente é o quarto ou eventualmente o terceiro 

dente. Por fim, com relação à última diagnose, a fossa existe, mas pode não se tratar de um 

diástema real, sendo apenas uma invaginação da borda alveolar. Mesmo assim, fósseis 

atribuídos a Baurusuchidae, Sebecidae ou Peirosauridae não costumam apresentar estas 

invaginações. Em resumo, pelo menos três das diagnoses são realmente exclusivas de 

Pabwehshi, enquanto as outras duas são compartilhadas com outros táxons, ainda que uma 

delas, de forma distinta.  

Na análise realizada para este trabalho, Pabwehshi não faz parte do clado 

Baurusuchidae, aparecendo como grupo-irmão de Iberosuchus, em um clado maior que 

aqui foi chamado de Bergisuchidae. Os caracteres encontrados que sustentam sua união 

com Iberosuchus foram: projeção internarial dos nasais curta e larga (caráter 62 [3 � 2]); e 

superfície dorsal da sínfise mandibular plana ou levemente côncava (caráter 295 [1 � 0]). 

Ambas as características efetivamente estão ausentes em baurussuquídeos que possuem esta 

parte preservada. Porém, a segunda sinapomorfia é desconhecida em Iberosuchus. Foram 

encontradas também duas autapomorfias para Pabwehshi: pré-maxilar curto, com 

comprimento similar à altura (caráter 18 [1 � 0]); e forâmen intramandibularis oralis 

arredondado (caráter 314 [1 � 2]). Ambas as autapomorfias são discutíveis. O pré-maxilar 

curto pode ser visto também no exemplar português de Iberosuchus, mas está incompleto, e 

portanto, não foi utilizado para a codificação. Já no exemplar espanhol, o pré-maxilar 

parece mais longo, mas isto pode ser pelo fato de ser um indivíduo muito jovem, e as 
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proporções do pré-maxilar poderiam mudar com a idade. Já a segunda autapomorfia, é 

altamente homoplástica entre os táxons que possuem o forâmen intramandibularis oralis 

(crocodiliformes não-eussúquios), sendo sua condição arredondada também presente, por 

exemplo, em Araripesuchus gomesi, Mariliasuchus e Caipirasuchus montealtensis. 

Porém, muito mais semelhanças do que as mostradas pela análise filogenética 

podem ser elencadas entre Pabwehshi e Iberosuchus, que por sua vez não estão presentes 

em Baurusuchidae: 1) entalhe laterodorsal da narina externa muito profundo, conectado à 

fossa perinarial (em Baurusuchidae este entalhe é bem marcado, mas não é muito largo, e 

nem se conecta extensivamente à fossa perinarial); 2) fossa perinarial profundamente 

marcada (em Baurusuchidae a fossa é bem nítida, mas não possui as margens muito 

profundas); 3) fossa perinarial mais profunda dorsalmente do que ventralmente (em 

Baurusuchidae não há grande diferença de profundidade ventral ou dorsal da fossa 

perinarial); 4) entralhe entre o pré-maxilar e o maxilar para o encaixe de um grande dente 

do dentário pouco profundo lateralmente, e formando uma concavidade ventral (em 

Baurusuchidae, mesmo em táxons onde este entalhe não abraça o dente do dentário em sua 

margem lateral, é ainda bem profundo lateralmente, e não forma uma concavidade ventral 

relevante); 5) forâmen palatal entre o pré-maxilar e o maxilar muito hipertrofiado, e 

circundado por uma fossa, que é muito pequena em Pabwehshi, mas bem desenvolvida em 

Iberosuchus (este forâmen na área palatal da sutura em Baurusuchidae também é maior que 

os demais forâmens, mas é nitidamente muito mais reduzido do que o visto em Pabwehshi 

e Iberosuchus, e em Baurusuchidae, este forâmen é deslocado lateralmente, devido ao 

padrão de crescimento do caniniforme do dentário, enquanto em Pabwehshi e Iberosuchus, 

este forâmen é totalmente orientado ventralmente) (Fig. 19G e H). Além disso, 

compartilham a presença do forâmen acessório na superfície lateral da região de contato 

entre pré-maxilar e maxilar, que é compartilhado com Bergisuchus (como já comentado). 

 Como visto acima, Pabwehshi realmente compartilha muito mais semelhanças com 

Iberosuchus do que com Baurusuchidae. Pabwehshi isoladamente ainda compartilha mais 

algumas diferenças observáveis com Baurusuchidae, como as autapomorfias já pontuadas 

por Wilson et al. (2001), e também o fato da margem anterior da mandíbula não fazer um 

ângulo de 45°com a margem ventral, como visto em todos os baurussuquídeos. 
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 A título de curiosidade, Iberosuchus, por sua vez, compartilha algumas 

características usualmente vistas em alguns táxons de peirossaurídeos, como: 1) vômer 

visível na área palatal através de uma abertura triangular na região entre pré-maxilar e 

maxilar (compartilhado com Hamadasuchus) – característica visível apenas no exemplar 

espanhol; 2) dois primeiros dentes pré-maxilares muito juntos, com os alvéolos semi-

confluentes (compartilhado com Peirosaurus, Gasparinisuchus e Montealtosuchus) – 

característica presente apenas no exemplar de Lisboa, 3) cinco dentes pré-maxilares 

(compartilhado com todos os peirossaurídeos, menos Hamadasuchus). Contudo, o material 

espanhol de Iberosuchus está em fase de publicação, e maiores informações não podem ser 

dadas até o momento. Por um pedido da curadoria da UNED de Madrid, este material não 

será figurado. 

Sendo assim, a aproximação entre Pabwehshi e Iberosuchus parece muito mais 

congruente e bem sustentada do que a aproximação de Pabwehshi com Baurusuchidae. As 

seis características usadas por Wilson et al. (2001) para aproximar Pabwehshi de 

Baurusuchidae estão em geral espalhadas por outras famílias, como Sebecidae e 

Peirosauridae. Já as sete semelhanças entre Pabwehshi e Iberosuchus levantadas aqui 

(sendo duas presentes na análise filogenética) demonstram serem mais robustas e menos 

homoplásticas. Mesmo compartilhando três características relevantes com alguns 

peirossaurídeos, Iberosuchus não apareceu na análise realizada como grupo próximo de 

Peirosauridae. As duas primeiras características, inclusive são exclusivas de Peirosauridae e 

Iberosuchus dentro de Crocodyliformes. Apenas a descrição de mais material de 

Iberosuchus poderá deixar claro se realmente trata-se de uma condição homoplástica, ou se 

a incompletude do material conhecido de Iberosuchus é que faz ele não aparecer próximo a 

Peirosauridae nas análises até hoje realizadas.  

A relação mais próxima de Pabwehshi com Iberosuchus gera um cenário 

ligeiramente mais plausível biogeograficamente. Caso Pabwehshi fosse mesmo um 

baurussuquídeo, a família estaria, durante o Cretáceo Superior, muito espalhada pelo 

Gondwana, o que implicaria em um surgimento muito mais antigo para a família do que 

sugere o registro fóssil, talvez no final do Jurássico, quando ainda havia uma passagem por 

terra entre América do Sul e Índia. Já Pabwehshi como grupo-irmão de Iberosuchus 
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(encontrados em Portugal e Espanha) transfere o clado inteiro para a Laurásia, e puxa 

Bergisuchidae, um clado até então inteiramente cenozóico, para o Mesozóico. O único 

elemento que desconstrói esta hipótese é Bretesuchus, que apareceu na presente análise 

como grupo-irmão de Bergisuchus. Bretesuchus também é cenozóico, mas como foi 

encontrado na Argentina, mantém a questão de como teria sido essa dispersão entre os 

continentes, e quando teria acontecido. Contudo, Pol et al. (2012) e Pol et al. (2014) 

encontram Bergisuchidae junto com os demais sebecídeos sul-americanos, mostrando que o 

fato de ter sido incluso como grupo irmão de Bergisuchidae nesta análise, pode ser pela não 

inclusão de importantes táxons na matriz filogenética, como Ayllusuchus e Sebecus 

huilensis.  
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VI – Revisão das diagnoses e considerações sobre a 

taxonomia da família Baurusuchidae e seus integrantes 

 

 

BAURUSUCHIDAE Price 1945 (Anexo 2) 

 Gênero-tipo: Baurusuchus Price 1945 

 

TÁXON-IRMÃO: Bergisuchidae 

 CONCEITO E CONTEÚDO: clado monofilético contendo todos os táxons mais 

próximos a Baurusuchus pachecoi do que a Bergisuchus, Sebecus, Mahajangasuchus, 

Peirosaurus ou Araripesuchus. Inclui os táxons Baurusuchus pachecoi Price 1945; 

Baurusuchus salgadoensis Carvalho et al. 2005; Baurusuchus albertoi Nascimento & Zaher 

2010; Cynodontosuchus rothi Woodward 1896; Stratiotosuchus maxhechti Campos et al. 

2001; Pissarrachampsa sera Montefeltro et al. 2011; Campinasuchus dinizi Carvalho et al. 

2011; Gondwanasuchus scabrosus Carvalho et al. 2013. 

 DIAGNOSE: crocodiliformes mesoeucrocodilos com a seguinte combinação de 

caracteres: crânio oreinirrostro, com o focinho muito mais comprimido lateralmente que a 

região posterior do crânio; dentição zifodonte; drástica redução na fórmula dentária, com 

cinco dentes maxilares ou menos, e dez dentes no dentário; dentes maxilares formando 

apenas uma “onda” de crescimento (hipertrofia) em vista lateral; dentes maxilares restritos 

à metade anterior do maxilar; rugosidade imediatamente posterior ao último dente maxilar; 

sulco longitudinal na lateral do pré-maxilar; entalhe na região lateral entre pré-maxilar e 

maxilar para encaixar o hipertrofiado quarto dente do dentário; nasais fusionados 

posteriormente; depressão rasa e arredondada na porção posterior dos nasais; contato dorsal 

entre nasais e frontal ausente ou extremamente reduzido devido a um encontro medial dos 

pré-frontais; fossa para o encaixe do palpebral anterior alcançando os nasais e formando um 

verdadeiro degrau com angulação de 90° nos pré-frontais; palatinos não alcançam a 

margem anterior das fenestras suborbitais; palatinos com processo póstero-lateral (barra 

palatina) curto; ectopterigóides com um processo ântero-medial robusto, participando da 
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margem das coanas; ectopterigóides ornamentados ventralmente; depressão semicircular na 

superfície lateral do quadrado, abaixo da abertura ótica; margem anterior da mandíbula 

fazendo um ângulo de 45°com a margem ventral; sínfise longa, chegando ao nível do 

penúltimo dente do dentário; cicatriz da inserção do m. pterigoideous formando uma 

depressão bem marcada na lateral do angular e surangular; projeção ventromedial do 

processo retro-articular muito robusta e inclinada anteriormente.   

 

COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: Price (1945) propôs seis características 

morfológicas que diagnosticavam a família Baurusuchidae. Até então, o conhecimento 

sobre este clado restringia-se às informações presentes em apenas um indivíduo, 

Baurusuchus pachecoi, representado por um crânio e mandíbula bem completos do lado 

direito, mas muito erodidos do lado esquerdo, e cuja maior parte da região do teto craniano 

não se preservou. Este espécime foi encontrado nos arredores do município de Paulo de 

Farias, em sedimentos que se acredita serem da Formação Adamantina por análise de 

mapas geológicos, uma vez que a localização exata onde o espécime foi encontrado é 

desconhecida. Não há uma descrição extremamente detalhada do exemplar nem 

comparações extensas com outros táxons conhecidos na época na publicação original, 

segundo escrito pelo próprio Price (1945), porque “Baurusuchus é tão distinto dos 

Mesosuchia conhecidos que qualquer comparação se torna desnecessária na presente nota”.  

As seis diagnoses de Price são: 1) crânio alongado e comprimido lateralmente, ou 

simplesmente oreinirrostria, compartilhada com muitos outros crocodiliformes, como 

Sebecidae, Peirosauridae, “Trematochampsidae”, Dakosaurus andiniensis e Mekosuchinae; 

2) quadrados verticalizados, característica compartilhada com a maioria dos Notosuchia, 

como Mariliasuchus, Sphagesauridae, Simosuchus, e alguns “protossúquios”, como 

Gobiosuchus; 3) redução da fórmula dentária, que como já tratado, é compartilhada no 

mesmo nível (menos de sete dentes maxilares e menos de onze dentes mandibulares) 

apenas com outros notossúquios, como Sphagesauridae, Mariliasuchus e Notosuchus; 4) 

dentes zifodontes, com serrilhas, sendo que as serrilhas dos dentes de Baurusuchidae se 

mostraram dentículos em análise mais detalhada. A condição é plesiomórfica, presente em 

Sphenosuchia e outros grupos mais antigos, e em outros clados de Crocodyliformes, como 
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Sebecidae e Peirosauridae; 5) palato secundário do tipo “mesossúquio”, característica 

presente em praticamente todos os mesoeucrocodilos, com exceção de Eusuchia; 6) 

ectopterigóides grandes e fazendo parte da borda das coanas, que é compartilhada 

parcialmente com Notosuchus terrestris, cujo ectopterigóide também possui uma projeção 

ântero-medial que forma uma parte das coanas, mas não é tão grande nem participativo 

como em Baurusuchidae. 

Sendo assim, apenas uma (a número seis) das seis características listadas por Price 

continua sendo diagnóstica para a família. As outras cinco são plesiomorfias de 

Crocodyliformes, ou de Notosuchia. Das vinte diagnoses acima propostas, dezesseis são 

autapomorfias indiscutíveis do grupo. Uma possui uma convergência com Libycosuchus (a 

marca de inserção do m. pterigoideous), mas é provável que seja um caráter convergente, 

assim como foi interpretado na análise filogenética aqui apresentada. As outras três 

diagnoses são compartilhadas com outros grupos, mas foram incluídas porque, em 

conjunto, estão presentes em Baurusuchidae de forma distinta da presente nos outros táxons 

que também as possuem. São elas: 1) a oreinirrostria, porque em Baurusuchidae a 

compressão lateral do focinho é menos acentuada do que em outros clados como Sebecia ou 

Peirosauridae (excetuando Bretesuchus), já que o maxilar dos baurussuquídeos não é 

totalmente verticalizado como o dos sebecídeos, e a transição do focinho para a região 

orbito-temporal é mais abrupta em Baurusuchidae do que nestes outros clados, fazendo do 

jugal um osso posicionado obliquamente em relação ao eixo sagital; 2) a dentição 

zifodonte, que também é distinta de Baurusuchidae para demais táxons, pois a base dos 

dentes dos baurussuquídeos é mais arredondada do que nos sebecídeos e peirossaurídeos 

(exceto bergissuquídeos). A zifodontia de Peirosauridae também é distinta dos demais 

clados, pois seus dentes possuem um pequeno acinturamento entre raiz e coroa (ausente em 

Baurusuchidae e em quase todos os sebecídeos), além de não serem acentuadamente 

curvados para trás, como os de baurussuquídeos e sebecídeos; 3) o entalhe na sutura entre o 

pré-maxilar e o maxilar para encaixe do enorme quarto dente do dentário, que está presente 

em peirossaurídeos e alguns sebecídeos, bem como em alguns táxons basais como 

protossúquios e mesmo esfenossúquios.  É variável dentro de Baurusuchidae, como já 

comentado acima, e será discutido mais adiante no decorrer do texto. 
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A análise filogenética realizada neste trabalho encontrou a família Baurusuchidae 

como um clado muito bem sustentado (ver acima) por catorze sinapomorfias. Destas, sete 

são realmente exclusivas de Baurusuchidae, pelo menos na conformação em que se 

apresentam. São elas: 1) nasais parcialmente fusionados (caráter 57 [0 � 1]); 2) contato 

entre nasal e frontal muito reduzido (caráter 64 [2 � 1]), condição que só é encontrada 

desta maneira em Baurusuchidae, ainda que condição semelhante esteja presente de forma 

convergente em alguns táxons, como Hylaeochampsa vectiana, Borealosuchus sternbergi e 

Caiman yacare; 3) palatinos não alcançando a margem anterior das fenestras suborbitais 

(caráter 220 [1 � 0]); 4) palatinos bifurcados posteriormente, formando curtas projeções 

(caráter 223 [0 � 2]), sendo que esta projeção curta e robusta é condição presente apenas 

em Baurusuchidae, ainda que uma longa barra palatina esteja presente em Mariliasuchus, 

Notosuchus e Caipirasuchus, que conecta com a asa do pterigóide ou com o ectopterigóides 

muito posteriormente; 5) sínfise mandibular longa, que quase alcança o último dente 

(caráter 293 [2 � 3]), caráter que tem a ver não só com a sínfise mandibular realmente 

longa, mas também com a relevante redução da fórmula dentária em Baurusuchidae, 

fazendo com que a sínfise alcance o nono dente mandibular (de 10 no total). Condição 

semelhante é encontrada em notossuquídeos como Mariliasuchus, Caipirasuchus e 

Malawisuchus, mas nunca a sínfise alcança o penúltimo dente, sempre ficando um pouco 

mais anterior; 6) dentes maxilares restritos à primeira metade do maxilar (caráter 375 [0 � 

1]), sendo que em todos os outros crocodiliformes a fileira de dentes chega até a porção 

posterior do maxilar, ou muito próximo; 7) apenas uma “onda” de crescimento de dentes 

maxilares em vista lateral (caráter 372 [3 � 2]), enquanto a maioria dos táxons com 

dentição zifodonte, ou homodonte “carnívora” como Crocodylia apresenta o padrão 

“festooned”, ou seja, com duas “ondas” de crescimento de dentes maxilares quando visto 

lateralmente.  

Três sinapomorfias estão presentes apenas em alguns baurussuquídeos, e podem ser 

o resultado da incompletude de alguns táxons, ou da combinação com outros caracteres que 

fizeram alguns indivíduos da família aparecerem como os táxons mais basais, e nesta 

interpretação, a característica teria surgido em Baurusuchidae e desaparecido 

posteriormente já dentro da família. São elas: 1) palatinos com dois sulcos parassagitais à 
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sutura medial (caráter 224 [0 � 2]); 2) a porção posterior dos nasais e anterior do frontal 

com um sulco longitudinal (caráter 65 [0 � 1]); e 3) todos os dentes dentários posicionados 

lingualmente (caráter 386 [1 � 0]), característica que tem a ver com o entalhe entre pré-

maxilar e maxilar mais fechado. As três serão discutidas mais adiante. 

Outras quatro sinapomorfias são compartilhadas com Notosuchia, e não apareceriam 

como sinapomorfias se a topologia da árvore fosse mais concordante com a presente em 

outras análises, como Pol et al. (2009); Andrade et al. (2011); Montefeltro et al. (2013) ou 

Pol et al. (2013, 2014). São elas: 1) porção anterior do jugal muito mais longa que a 

posterior (caráter 99 [0 � 1]), estado de caráter homoplástico, presente deste 

crocodiliformes basais como Sichuanosuchus até outros notossúquios como Araripesuchus, 

Simosuchus, Anatosuchus e mesmo alguns Neosuchia como Alligatorium (Atoposauridae). 

Porém, em Baurusuchidae e em notossúquios esta característica está ligada à perda de um 

processo póstero-ventral da porção posterior do jugal, o que acaba tornando esta parte do 

elemento mais curta; 2) linha de forâmens na lateral do jugal (caráter 100 [0 � 2]), 

característica  compartilhada com quase todos os mesoeucrocodilos; 3) redução do número 

de dentes maxilares para sete ou menos (caráter 371 [1 � 0]), no caso, nenhum 

Baurusuchidae possui mais do que 5, uma redução só vista da mesma forma em 

notossúquios como Mariliasuchus; 4) nasal com apenas uma superfície, sem formar uma 

abrupta face lateral (caráter 67 [1 � 0]), uma característica presente na maioria dos 

crocodiliformes. Porém, os sebecídeos que enraizaram Sebecosuchia nesta análise portam o 

estado contrário, onde o nasal possui uma parede lateral formando um ângulo abrupto com 

a parede dorsal, e desta forma, o caráter foi considerado uma reversão para Baurusuchidae 

na topologia encontrada. 

 

Além disso, cinco sinapomorfias foram encontradas para o clado menos inclusivo, 

que inclui todos os Baurusuchidae menos Gondwanasuchus. São elas: 1) ornamentação 

ventral dos ectopterigóides (caráter 8 [0 � 2]); 2) sulco longitudinal na lateral do pré-

maxilar, partindo da parte dorsal do entalhe entre pré-maxilar e maxilar, e terminando 

pouco antes da fossa perinarial (caráter 29 [0 � 1]); 3) entalhe na porção anterior do 

contato entre lacrimal e jugal, preenchido pelo maxilar (caráter 75 [0 � 1]); 4) 
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protuberância (“peg”) posterior formada pelo encontro dos espleniais na região ventral da 

sínfise mandibular (caráter 296 [0 � 1]), característica presente em muitos Notosuchia, 

mas ausente em Sebecia, por isso foi considerada homoplástica na análise realizada; 5) 

fenestra mandibular externa em forma de losango (caráter 350 [3 � 4]).   

Das cinco sinapomorfias encontradas para todos os baurussuquídeos com exceção 

de Gondwanasuchus, apenas uma é um possível caráter variável na família: o entalhe entre 

lacrimal e jugal, porque está definitivamente ausente em Gondwanasuchus, e também em 

Campinasuchus CPP 1235. Outras três sinapomorfias, a que envolve ornamentação do 

ectopterigóide, o “peg” sinfiseal e o formato da fenestra mandibular podem ser atribuídas 

facilmente à idade do espécime de Gondwanasuchus, que por ser muito jovem, ainda não 

apresenta características como ornamentação mais densa, ou formato das aberturas 

cranianas igual ao que apresentariam na fase adulta. A última sinapomorfia, sobre o sulco 

no pré-maxilar, pode estar codificada de forma equivocada, e não é possível determinar sem 

uma análise pessoal ou fotografia mais detalhada do material. Por estas razões apresentadas, 

estas sinapomorfias foram inclusas na diagnose da família. 

Sendo assim, o monofiletismo da família Baurusuchidae é praticamente 

inquestionável, tendo como base esta e outras filogenias já realizadas (Nascimento & Zaher, 

2011; Pol & Powell, 2011; Montefeltro et al., 2013; Pol et al., 2014), ainda que Pol et al. 

(2012) tenha encontrado Baurusuchidae parafilético. Não houve uma resolução interna de 

Baurusuchidae na presente análise. Em parte devido à inclusão de novos táxons, muitas 

características acabaram compartilhadas, como o sulco longitudinal do frontal e nasal (já 

citado acima), que uniu Pissarrachampsinae em Montefeltro et al. (2011), e nesta análise foi 

considerado plesiomórfico e não foi suficiente para unir todos os táxons que a possuíam. 

Sendo assim, os táxons serão descritos sem uma organização interna em clados menores. 

Antes de discutir o status de cada um dos táxons de Baurusuchidae, é preciso 

comentar sobre a variação anatômica coanal dentro da família. A variação de formas da 

coana dentro de Baurusuchidae se mostrará relevante na revisão taxonômica que aqui será 

apresentada. Para fins práticos, serão nomeados: 
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1) padrão Baurusuchus – a coana onde ectopterigóides e pterigóides não apresentam 

pneumatização, possuindo suas áreas ventrais côncavas, e ausência de fossas 

paracoanais acessórias (Figs. 13A e B);  

2) padrão Pissarrachampsa – a coana onde ectopterigóides possuam fossas 

paracoanais, asas do pterigóide sejam pneumatizadas, com superfície ventral reta, e 

existam fossas paracoanais acessórias ao redor das fenestras paracoanais. Em geral, 

os baurussuquídeos com padrão Pissarrachampsa de coana apresentam mais três 

características compartilhadas (Figs. 13C, 14A, B e 15): 

a) bordas anteriores das fenestras supratemporais infladas;  

b) dois sulcos parassagitais, um de cada lado da sutura ventral dos palatinos; 

c) aberturas laterais de Eustáquio maiores que a abertura medial (forâmen 

intertimpânico).  

No segundo padrão, mesmo estas características adicionais não sendo 

correlacionadas diretamente com a pneumatização da coana, até o momento, todos os 

indivíduos que apresentam o padrão Pissarrachampsa de coana possuem estas três 

características igualmente presentes. Portanto, para o atual estado de conhecimento da 

família, quando o termo “padrão Pissarrachampsa de coana” for citado nesta discussão, 

isto inclui automaticamente essas quatro características não anatomicamente relacionadas 

com a coana. Alguns indivíduos de preservação mais fragmentária, porém, possuem 

algumas dessas três características, mas não é possível afirmar se o padrão coanal é 

correspondente. Nestes casos, a característica será citada novamente por extenso, e a 

correlação não é automática. 

Seguindo os padrões da nomenclatura taxonômica, este segundo padrão deveria 

chamar-se “padrão Stratiotosuchus”, pois foi primeiramente descrito por Pinheiro et al. 

(2008), quando da apresentação do material URC R 73, alocado a este gênero. Porém, como 

será discutido abaixo, não há mais razões para alocar este indivíduo ao gênero 

Stratiotosuchus, e o holótipo DGM 1477-R não possui esta parte preservada. Sendo assim, 

nomear este padrão coanal como “padrão Stratiotosuchus” pode ser um erro, a menos que 

mais materiais seguramente pertencentes a Stratiotosuchus maxhechti sejam descritos e a 

dúvida seja desfeita. O segundo gênero na qual este padrão foi observado foi 
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Pissarrachampsa, que, como discutido abaixo, é um táxon claramente válido, e portanto, 

esta é o nome mais adequado a ser utilizado.  

 

 

BAURUSUCHUS Price 1945 

 Espécie-tipo: Baurusuchus pachecoi Price, 1945 

TÁXON-IRMÃO: Todos os baurussuquídeos com “padrão Pissarrachampsa” de 

coana 

 CONCEITO E CONTEÚDO: clado monofilético contendo todos os táxons mais 

próximos a Baurusuchus pachecoi do que a Stratiotosuchus, Pissarrachampsa, 

Campinasuchus ou Cynodontosuchus. Inclui os táxons Baurusuchus pachecoi Price 1945; 

Baurusuchus salgadoensis Carvalho et al. 2005 e Baurusuchus albertoi Nascimento & 

Zaher 2010, além de indivíduos identificados como Baurusuchus sp. 

 DIAGNOSE: Baurussuquídeos sem pneumatização palatal nos ectopterigóides e 

pterigóides, sendo ambos os elementos delgados e côncavos ventralmente (padrão 

Baurusuchus de coana); esquamosal e parietal apresentando uma delgada parede posterior 

de teto craniano (fossa supratemporal mais restrita posteriormente); sutura entre esquamosal 

e pós-orbital anteriormente convexa; aberturas laterais de Eustáquio menores que a abertura 

medial (forâmen intertimpânico). 

 

COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO Embora Baurusuchus pachecoi Price, 1945 não 

tenha sido o primeiro baurussuquídeo descrito, este foi o primeiro espécime a nomear a 

família e o gênero, que permaneceu monotípico por 60 anos, até a descrição de 

Baurusuchus salgadoensis por Carvalho et al. (2005). Este segundo exemplar consta de um 

crânio e mandíbula praticamente completos encontrados na cidade de General Salgado 

(SP), onde há afloramentos da Formação Adamantina, a mesma de onde foi encontrado o 

holótipo. A terceira espécie descrita foi Baurusuchus albertoi Nascimento & Zaher 2010, 

que igualmente saiu de General Salgado, e se trata de um indivíduo com o crânio muito 

fragmentário, apenas a porção orbital e temporal direita, e a metade posterior do ramo 

mandibular direito, mas cujo pós crânio está muito bem preservado e quase completo.  
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Como citado anteriormente, as diagnoses do gênero e da espécie Baurusuchus 

pachecoi, apresentadas por Price (1945) são hoje ambíguas e se confundem com as 

definições apresentadas para a família Baurusuchidae. Previsivelmente, este cenário se 

tornou ainda mais complexo com o aparecimento de novos representantes da família 

Baurusuchidae. Isto criou a necessidade de redefinição das características diagnosticas do 

gênero Baurusuchus.  

Algumas sinapomorfias pós-cranianas também forma encontradas em algumas 

análises, sendo olecrano bem desenvolvido (Pol & Powell, 2011) e processos transversos 

sacrais inclinados ventralmente (Nascimento & Zaher, 2011). A não-inclusão de caracteres 

pós-cranianos nesta análise deixarão estas sinapomorfias, até o momento, em suspenso.  

 

 

BAURUSUCHUS PACHECOI Price, 1945  

 HOLÓTIPO: DGM 299-R (Fig. A2) 

DIAGNOSE: Baurusuchus apresentando a seguinte combinação de caracteres: com 

a placa ventral do basioccipital e porção ventral dos otoccipitais verticalizados; túberas 

basais formadas integralmente pelos basioccipitais, sem a participação dos otoccipitais; 

aberturas laterais de Eustáquio posicionadas dorsalmente em relação à saída medial 

(forâmen intertimpânico); ausência de septo coanal; protuberância rugosa no ramo 

quadrado do pterigóide muito desenvolvida e não alcançando o basisfenóide; evidente sulco 

na superfície laterodorsal do contato entre surangular e dentário; surangular com a região 

anterior mais alta dorso-ventralmente, deixando a fenestra mandibular externa afunilada 

anteriormente. 

 

COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: Não é necessário listar as diagnoses originais do 

holótipo B. pachecoi porque elas, como já citado, são as mesmas da família e já foram 

comentadas anteriormente. Todas as diagnoses listadas acima são, até o momento, 

autapomórficas. 
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BAURUSUCHUS SALGADOENSIS Carvalho et al., 2005 

HOLÓTIPO: MPMA 62-0001-02 (Fig. A3) 

DIAGNOSE: Baurusuchus apresentando a seguinte combinação de caracteres: 

margens posterior e lateral da fossa supratemporal igualmente expandidas; ausência de um 

entalhe ventral separando a porção anterior da posterior do jugal; ornamentação craniana 

com sulcos pouco profundos, especialmente no teto do crânio; região posterior do angular e 

articular totalmente direcionados ventralmente. 

 

COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: Carvalho et al. (2005) enumeram como 

diagnoses de Baurusuchus salgadoensis um enorme lista que, antes de servir de diagnose, 

faz uma descrição resumida do espécime. Muitas das características listadas podem ser 

atribuídas à ignorância que existia em relação a algumas partes cranianas dentro de 

Baurusuchidae quando da publicação do trabalho, como por exemplo: 1) teto craniano 

levemente deprimido em relação à borda dorsal do focinho; 2) fenestra supraorbitária 

(palpebral) (ausente apenas em Stratiotosuchus); 3) narina externa septada (parcialmente 

septada de fato, com projeções nasais e pré-maxilares que não necessariamente se 

encontravam, mas que em B. salgadoensis pareciam estar unidas, o que parece ser um 

artefato de preservação, ou uma variação individual). 

 Outras diagnoses originais do táxon no entanto, já eram conhecidas, e não 

acrescentam em nada na atribuição de características exclusivas do espécime, e tampouco 

ajudam, como conjunto de características combinadas, a separar este espécime dos demais 

baurussuquídeos já conhecidos em 2005, e mesmo dos publicados posteriormente. Algumas 

poucas, como a presença de fenestra ântero-orbital, tiveram sua interpretação 

posteriormente corrigida, assumindo como um artefato paleoecológico (Vasconcellos & 

Carvalho, 2007) (ver item “Fenestra Ântero-orbital”). Algumas ainda podem ser 

questionáveis, como: 1) órbita posicionada lateralmente, que poderia ser uma diagnose 

válida, observando-se Stratiotosuchus e Gondwanasuchus, onde a órbita parece ser mais 

voltada anteriormente. Porém, a posição da órbita pode ser modificada com compressão 

diagenética, e a extensa cobertura palpebral presente em Baurusuchidae pode causar algum 

erro na interpretação posicional da órbita. Sendo assim, nesta discussão, caracteres do tipo 
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serão descartados; 2) mandíbula menos esculpida que o teto craniano, onde de fato, o 

contrário parece verdadeiro, quando levado em conta a ornamentação na região sinfiseal da 

mandíbula. A ornamentação em B. salgadoensis é menos conspícua no teto craniano, 

devido à pouca profundidade dos sulcos (ver discussão sobre MZSP-PV 814, abaixo); 3) 

dentes mandibulares com serrilhas pouco evidentes, e presentes em poucos dentes, que 

provavelmente seja devido a um desgaste, tanto ocasionado pela alimentação do indivíduo 

em vida quanto pela preservação, e é impossível afirmar sem um estudo mais aprofundado; 

e 4) sutura reta entre angular e surangular, que é uma característica é variável entre os 

táxons, mas não parece ter valor taxonômico, e a mesma condição parece estar presente em 

Campinasuchus CPP 1235, ou em URC R 73. 

Sendo assim, poucas diagnoses propostas inicialmente para B. salgadoensis são 

realmente informativas com o atual estado de conhecimento da família. Muitas das 

características observadas aqui e na sessão de descrição anatômica deste trabalho podem ser 

atribuídas ao estágio ontogenético do espécime (adulto velho). Mas a ausência de melhores 

autapomorfias, e o ainda desconhecimento de mais exemplares da espécie impede que 

melhores diagnoses sejam propostas. Todas as diagnoses acima apresentadas podem ser 

interpretadas como autapomórficas, ainda que a terceira, que diz respeito à ornamentação 

craniana, e a última, que diz respeito à orientação da porção articular da mandíbula, possam 

ser atribuídos à idade avançada do indivíduo.  

 

  BAURUSUCHUS ALBERTOI Nascimento & Zaher, 2010 

 HOLÓTIPO: MZSP-PV 140 (Fig. A4) 

 DIAGNOSE: Baurusuchus apresentando a seguinte combinação de caracteres: com 

a crista ventromedial do quadrado bem desenvolvida até o contato com o basioccipital e 

otoccipital; transição abrupta entre a parede posterior da fossa glenóide e o processo retro-

articular; região articular da mandíbula verticalizada.  

 

 COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: Todas as diagnoses listadas acima são também 

autapomorfias, com exceção da última. Esta diz respeito à verticalização da porção 

posterior da mandíbula, cuja condição oposta está presente em B. salgadoensis, e a 
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condição intermediária, presente em B. pachecoi. Apesar de outros táxons apresentarem 

esta característica, como URC R 73 e MZSP-PV 814, no gênero Baurusuchus ela, até o 

momento, parece ser importante na diferenciação das espécies, ainda que esta variação 

possa ser explicada ,como já citado, pelo estágio ontogenético dos indivíduos.  

Na descrição original, Nascimento & Zaher (2010) pontuam também a curvatura das 

paredes do processo descendente do esquamosal, sendo côncavo posteriormente e convexo 

anteriormente, condição oposta ao que acontece nos demais baurussuquídeos (Figs. 31 e 

39). Porém, esta característica pode ser muito duvidosa, uma vez que esta área está 

quebrada, apesar de não estar comprimida, e pode significar uma variação individual. Foi 

considerado mais pertinente, portanto, não elencá-la como diagnose. 

Outra diagnose proposta originalmente e que não foi listada acima foi o 

comprimento da barra infratemporal do jugal, considerada dorsoventralmente delgada e tão 

longa quanto a margem inferior da órbita. Esta condição está presente em baurussuquídeos 

com padrão Pissarrachampsa de coana, inclusive no próprio Pissarrachampsa, mas no 

gênero Baurusuchus não está presente, uma vez que a barra infratemporal em B. 

salgadoensis é mais robusta e mais curta que a órbita, e o mesmo parece ocorrer em B. 

pachecoi (Fig. 2). Porém, foi considerado mais prudente remover esta característica da lista 

de diagnoses do táxon porque uma análise mais detalhada revelou que a condição em 

Baurusuchus pachecoi é uma reconstrução parcial, onde a porção posterior da barra 

infratemporal e a margem posterior da fenestra infratemporal foi perdida e reconstruída. 

Sendo assim, ainda que pareça uma diagnose válida, tentativamente não será considerada 

aqui, até o aparecimento de mais evidências sobre os táxons.  

Por fim, a última diagnose presente na descrição original e que foi cortada da lista 

acima diz respeito à projeção ventral da porção infraorbital do jugal, que seria mais 

desenvolvida em B. albertoi do que nos demais Baurusuchus. Porém, novamente uma 

análise mais acurada demonstrou que a mesma região está erodida em B. pachecoi, e a 

diferença pode não ser grande, ou nenhuma, caso se considere o pedaço ventral que falta no 

holótipo do gênero. Desta forma, foi considerado mais prudente não listar esta característica 

como diagnóstica. 
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STRATIOTOSUCHUS Campos et al., 2001 

Espécie-tipo: Stratiotosuchus maxhechti Campos et al., 2001 

DIAGNOSE: Baurussuquídeo apresentando a seguinte combinação de caracteres: 

rostro (área pré-orbital) quase duas vezes mais comprido que a porção pós-orbital; pré-

maxilar com o comprimento anteroposterior mais que duas vezes maior que a altura 

dorsoventral; superfície palatal dos maxilares pouco côncava*; projeção ventral da porção 

anterior do jugal inclinada lateralmente; presença de um entalhe óptico no jugal, na porção 

posterior da órbita; ausência de fenestra supraorbitária (palpebral); sutura entre parietal e 

pós-orbital presente no teto craniano, fora da fossa supratemporal. 

* esta diagnose não é uma autapomorfia do gênero (para explicações, ver diagnose de 

Pissarrachampsa). As demais são autapomorfias. 

 

  STRATIOTOSUCHUS MAXHECHTI Campos et al., 2011 

 HOLÓTIPO: DGM 1477-R (Fig. A5) 

DIAGNOSE: A mesma do gênero 

 

COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: O exemplar Stratiotosuchus maxhechti DGM 

1477-R foi o primeiro baurussuquídeo descrito após a publicação de Baurusuchus pachecoi. 

É baseado em um crânio muito grande, seguramente o maior já descrito para a família, e 

razoavelmente completo, possuindo apenas a parte palatal posterior totalmente erodida. 

Além do crânio há também fragmentos de mandíbula e boa parte do esqueleto pós-craniano. 

O espécime foi encontrado em rochas da Formação Adamantina no perímetro urbano do 

município de Itapuru (SP). Três caracteres diagnósticos foram propostos por Campos et al. 

(2001), a saber: 1) Projeção ventral do jugal muito desenvolvida lateralmente; 2) profunda 

depressão na superfície póstero-dorsal do frontal; 3) margens laterais do maxilar infladas. 

Destas três, apenas a primeira é realmente uma autapomorfia do táxon, sendo as outras duas 

compartilhadas com demais membros da família. Com relação à terceira, não fica claro no 

artigo de Campos et al. (2001) o que os autores querem dizer com “margens laterais do 

maxilar infladas”. De fato há um abaulamento na região ântero-dorsal dos maxilares, mas o 
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mesmo abaulamento não difere da condição presente em Baurusuchus salgadoensis ou 

MZSP-PV 814. 

 

CYNODONTOSUCHUS Woodward 1896 

 Espécie-tipo: Cynodontosuchus rothi Woodward 1896 

 Wargosuchus Martinelli & Pais, 2008. Espécie-tipo: Wargosuchus australis 

Martinelli & Pais, 2008. Synonymus novum 

DIAGNOSE: Baurussuquídeo argentino com a seguinte combinação de caracteres: 

três dentes pré-maxilares, de tamanho similar; entalhe pré-maxilar/maxilar pouco fechado; 

5 dentes maxilares, sendo o segundo dente o mais hipertrofiado*; sulco longitudinal na 

porção de contato entre frontal e nasais; tetrasutura formada entre frontal, nasais, e pré-

frontais; borda anterior da fenestra suborbital arredonda, com paredes convergentes 

anteriormente; porção anterior da mandíbula com pouca ou nenhuma ornamentação, apenas 

portando diversos forâmens. 

* esta é a única autapomorfia 

 

CYNODONTOSUCHUS ROTHI Woodward 1896 

 Holótipo: MLP 205 (Fig. A6) 

DIAGNOSE: mesma do gênero 

 

 

  CYNODONTOSUCHUS SP. (Martinelli & Pais, 2008) 

Material: MOZ-PV 6134 (Fig. A6) 

DIAGNOSE: mesma do gênero 

 

COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: Cynodontosuchus foi o primeiro baurussuquídeo 

descrito (Woodward, 1896), ainda que a família só tenha sido erigida praticamente 50 anos 

depois (Price, 1945), e sua alocação a esta tenha demorado mais 14 anos (Price, 1959). Não 

há dúvidas que Cynodontosuchus é um baurussuquídeo, por possuir características 

exclusivas de família, como: 1) sulco longitudinal na superfície lateral do pré-maxilar, que 
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parte da borda dorsal do entalhe pré-maxilar/maxilar; 2) redução da fórmula dentária 

maxilar para apenas 5 dentes; 3) palatinos não alcançando a borda anterior das fenestras 

suborbitais (Figs. 2G e H, e 5G). 

Além disso, possui outras características extras, que não são exclusivas de 

Baurusuchidae, mas que combinadas formam mais uma forte evidência de sua alocação 

taxonômica, como: 1) o entalhe entre pré-maxilar e maxilar, para encaixe de um dente do 

dentário; 2) porção anterior da sínfise mandibular formando uma angulação de 45° com a 

margem ventral; 3) presença de uma fossa ventral na porção sinfiseal dos espleniais. 

Este gênero é conhecido por apenas um exemplar, uma ponta de focinho e 

mandíbula articulados muito fragmentária depositada no Museu de La Plata, na Argentina 

(MLP 205). O exato local e mesmo a formação geológica de onde foi coletado não são 

conhecidos, pois Woodward (1896) limita-se a dizer que os fósseis lhe foram entregues por 

terceiros, e que vieram dos “arenitos vermelhos do Mesozóico de Neuquén”, e alega a 

descoberta de ossos de dinossauros para justificar a idade das rochas. Estes dados, 

associados ao fato da descrição de Cynodontosuchus ter sido feita em conjunto com a de 

Notosuchus terrestris (e ambos os materiais saíram da mesma região), indica que a 

formação de origem destes fósseis possa ser a Formação Bajo de la Carpa (Martinelli & 

Pais, 2008), já que mais materiais de Notosuchus foram lá encontrados nos anos seguintes.  

Seu diminuto tamanho e características anatômicas como a pouca ornamentação, 

pouca distância entre os dentes e suturas muito nítidas deixam claro que se trata de um 

indivíduo muito jovem, provavelmente o mais jovem que se tem notícia para a família até o 

momento. Infelizmente, o grau de fragmentação do espécime impede que mais informações 

possam ser extraídas para um melhor entendimento de seu status taxonômico. Quando de 

sua descrição, Woodward (1896) criou apenas duas diagnoses: 1) disposição dos dentes 

caniniformes; e 2) proporções do rostro e dentição. Com relação à primeira, nos 

baurussuquídeos conhecidos hoje, o maior dente maxilar é ou o segundo (em formas com 4 

dentes maxilares) ou o terceiro (em formas com 5 dentes maxilares). Cynodontosuchus 

difere dos demais por ter 5 dentes maxilares, e o segundo dente ser o maior. Mas esta 

característica pode ser atribuída ao estágio ontogenético do indivíduo. Com relação à 

segunda diagnose, é provável que Woodward estivesse se referindo à oreinirrostria e à 
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redução da fórmula dentária de Cynodontosuchus, bem como à existência de dentes 

caniniformes muito desenvolvidos em ambas as fileiras de dentes. Como já abordado, hoje 

estas características se aplicam a todos os baurussuquídeos, bem como a outros grupos de 

crocodiliformes. 

Já Wargosuchus australis é um baurussuquídeo conhecido por escassos fragmentos 

de um único indivíduo (MOZ-PV 6134), composto por um pré-maxilar incompleto e um 

fragmento de teto craniano, e igualmente não possui diagnoses exclusivas. As diagnoses 

originais propostas por Martinelli & Pais (2008) se mostraram compartilhadas com demais 

baurussuquídeos: 1) sulco sagital na porção posterior dos nasais/anterior do frontal 

(compartilhada com Pissarrachampsa, Gondwanasuchus e Campinasuchus); 2) contato 

reduzido entre nasal e frontal, com pré-frontais quase se tocando medialmente (presente 

também em MZSP-PV 814, Gondwanasuchus e Pissarrachampsa); 3) três forâmens ao 

redor da fossa perinarial (o forâmen mais ventral não faz parte efetivamente da fossa, sendo 

parte da linha de foramens laterais do pré-maxilar, uma característica muito comum em 

Crocodyliformes, e a quantidade de forâmens parece variável individualmente em 

Baurusuchidae); 4) último dente pré-maxilar hipertrofiado, cônico, e seguido por uma 

depressão paracanina, ou seja, para o encaixe de um dente do dentário (esta condição 

provavelmente indica que Wargosuchus teria três dentes no pré-maxilar, condição 

compartilhada com Stratiotosuchus DGM 1477-R, Pissarrachampsa LPRP/USP 0018 e 

Cynodontosuchus); 5) grandes depressões para o bulbo olfatório na porção ventral do 

frontal e pré-frontais (esta característica só é possível de ser vista em Wargosuchus, pois é o 

único que possui esta parte desarticulada, e ainda não há dados de tomografia disponíveis 

para os demais táxons para confirmar se esta é uma característica exclusiva ou não). 

 A relevância de Wargosuchus é mais estratigráfica do que taxonômica, já que 

provém da Formação Bajo de la Carpa (Santoniano, Cretáceo Superior), que é 

provavelmente a mesma de onde veio Cynodontosuchus rothi. Os dois são até agora os 

únicos baurussuquídeos conhecidos fora do Brasil (ver discussão sobre Pabwehshi), e a 

única região anatômica de comparação entre os dois táxons é o pré-maxilar. Porém, como 

Cynodontosuchus é um indivíduo juvenil e de preservação bastante precária, uma 

comparação mais aprofundada se torna uma tarefa difícil. 
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Martinelli & Pais (2008) dizem que Wargosuchus não pode ser um 

Cynodontosuchus por possuir o último dente pré-maxilar hipertrofiado, enquanto 

Cynodontosuchus possui todos os dentes pré-maxilares de igual tamanho. Contudo, alguns 

pontos devem ser levados em consideração: 1) são conhecidas duas fórmulas dentárias para 

o elemento pré-maxilar em representantes de Baurusuchidae: uma com três dentes e outra 

com quatro dentes. Quando a fórmula apresenta quatro dentes, o último dente é sempre 

muito reduzido. Por isto, é presumível que Wargosuchus tivesse apenas três dentes, como 

citado acima; 2) Stratiotosuchus e Pissarrachampsa LPRP/USP 0018, que possuem pré-

maxilares com três dentes, possuem o terceiro dente hipertrofiado, mas os demais dentes 

não são muito menores que o terceiro. E Wargosuchus não possui os dois primeiros dentes 

pré-maxilares preservados para que se possa inferir seu tamanho; 3) Gondwanasuchus e 

Cynodontosuchus são formas claramente juvenis, e ambos possuem os dentes pré-maxilares 

aproximadamente isométricos; 4) Cynodontosuchus possui três dentes no pré-maxilar. 

Essas considerações levam à conclusão de que Cynodontosuchus e Wargosuchus 

compartilham pelo menos uma característica: três dentes no pré-maxilar. O fato do terceiro 

dente do pré-maxilar de Cynodontosuchus não ser hipertrofiado pode estar relacionado à 

sua condição ontogenética (forma juvenil).  

A ausência de características diagnósticas em Wargosuchus, a incompletude dos 

materiais tanto de Cynodontosuchus quanto de Wargosuchus, as características claramente 

baurussuquídeas de ambos e o fato de provavelmente virem da mesma formação geológica 

levanta a hipótese de que Wargosuchus na verdade possa ser uma forma adulta de 

Cynodontosuchus. Não há nenhuma característica que diferencie ambos os táxons 

claramente, e é facilmente deduzível que há pelo menos uma caraterística compartilhada 

por ambos (que não as tipicamente baurussuquídeas): a presença de apenas três dentes no 

pré-maxilar.  

Sendo assim, até que mais material seja descoberto e descrito, não há nenhuma 

característica que sustente o nível genérico Wargosuchus para o indivíduo MOZ-PV 6134, e 

no presente trabalho é considerado como mais prudente interpretar Wargosuchus como uma 

forma adulta de Cynodontosuchus, tornando assim o gênero Wargosuchus “nomen 

dubium”. Com relação ao epíteto específico, há apenas uma diferença entre os dois 
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espécimes: “Wargosuchus” possui dois forâmens na fossa perinarial, enquanto 

Cynodontosuchus não possui nenhum. Mas esta área está erodida em Cynodontosuchus, e o 

mesmo é um indivíduo jovem, esses forâmens poderiam se abrir na fase adulta. Logo, seria 

possível transformar Wargosuchus australis em Cynodontosuchus australis, mantendo o 

status específico do espécime e sinonimizando apenas o gênero. Para este trabalho, esta 

questão será deixada em aberto, e estes forâmens serão considerados uma variação 

individual/ontogenética. 

Das diagnoses propostas para estes espécimes, apenas a presença de cinco dentes 

maxilares, com o segundo sendo o mais hipertrofiado, é uma característica exclusiva de 

Cynodontosuchus. Pode-se dizer que quase todas as outras são compartilhadas por 

Pissarrachampsa, com exceção da pouca ornamentação da mandíbula, e da presença do 

quinto dente maxilar. Estas três diferenças podem ser explicadas pelo estado juvenil do 

holótipo de Cynodontosuchus, e não configurariam, portanto, diferenças taxonômicas. 

Porém, esta hipótese, apesar de plausível, não possui evidências suficientes para justificar a 

sinonimização de Cynodontosuchus com Pissarrachampsa, uma vez que muito pouco da 

ontogenia de Baurusuchidae é conhecida para que seja possível fazer afirmações deste tipo. 

Uma evidência contrária seria o fato de que Gondwanasuchus, talvez o segundo mais jovem 

indivíduo conhecido de Baurusuchidae (mas não tão diminuto quanto o holótipo de 

Cynodontosuchus), possui cinco dentes maxilares, sendo o terceiro mais hipertrofiado, 

seguindo o padrão da família, e distinto de Cynodontosuchus. Além disso, para que a 

maioria das diagnoses de Cynodontosuchus seja compartilhada com Pissarrachampsa, é 

preciso considerar que o holótipo e o parátipo de Pissarrachampsa sejam da mesma 

espécie, pois apenas o exemplar paratípico possui o pré-maxilar preservado (ver discussão 

abaixo sobre o táxon). 

Da mesma forma, de todas as diagnoses apresentadas para Cynodontosuchus (com 

exceção da única exclusiva), apenas duas não são compartilhadas por Campinasuchus: a 

pouca ornamentação da mandíbula, e os três dentes pré-maxilares (Campinasuchus possui 

quatro). Porém, enquanto a primeira característica possa ser explicada por uma variação 

ontogenética, a segunda, neste caso, não possui evidências para tal. Existem evidências, 

como já abordado no item “Dentição”, de que baurussuquídeos poderiam perder dentes no 
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decorrer de suas vidas, devido à obliteração de alvéolos gerados pelo “interlock” com a 

mandíbula, especialmente o quarto dente do dentário. Assim, o quarto dente pré-maxilar, 

em geral já diminuto, e sendo o dente mais próximo do entalhe gerado pelo quarto dente 

dentário, poderia ser obliterado em estágios mais avançados da vida do indivíduo. Porém, 

não há nenhuma evidência para o surgimento de dentes em baurussuquídeos dependendo de 

seu estágio ontogenético. Desta forma, não é possível afirmar que Cynodontosuchus 

poderia, se tivesse alcançado a fase adulta, adquirido um quarto dente pré-maxilar.  

Sendo assim, até o presente momento, não existem dados suficientes que 

justifiquem, de forma inequívoca, a sinonimização de Cynodontosuchus com 

Pissarrachampsa ou Campinasuchus. Além disso, a sinonimização dos dois táxons não 

seria prudente do ponto de vista estratigráfico. Montefeltro et al. (2011) já haviam 

encontrado um clado formado por Wargosuchus + Pissarrachampsa, a qual deram o nome 

de Pissarrachampsinae. Uma das justificativas de plausibilidade deste clado foi a idade das 

suas formações sedimentares, ambas datadas como Turoniano-Santoniano, e portanto cerca 

de 20 milhões de anos mais antigas que a Formação Adamantina, de onde saíram os demais 

exemplares de Baurusuchidae. Porém, Montefeltro et al. (2011) assumem que a estratigrafia 

da Formação Vale do Rio do Peixe (de onde saíram os exemplares de Pissarrachampsa) e 

da formação Bajo de la Carpa (de onde saíram Wargosuchus e muito provavelmente 

Cynodontosuchus) ainda não está muito bem definida, podendo a primeira ser Campaniano-

Maastrichtiano.  

Portanto, os baurussuquídeos argentinos podem ser unificados no gênero 

Cynodontosuchus, que continua carecendo de diagnoses mais precisas, possuindo apenas 

uma diagnose exclusiva, mas cuja incompletude e estratigrafia impedem que seja alocado a 

qualquer um dos demais gêneros conhecidos.  
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PISSARRACHAMPSA Montefeltro et al., 2011 

 Espécie-tipo: Pissarrachampsa sera Montefeltro et al., 2011 

 DIAGNOSE: Baurussuquídeo com padrão Pissarrachampsa de coana, apresentando 

a seguinte combinação de características: superfície palatal dos maxilares pouco côncava, 

quase plana*; depressão lateral subtimpânica do quadrado direcionada ântero-dorsalmente; 

processo ventral do ectopterigóide alcançando a margem ventral das asas do pterigóide; 

sutura entre o pós-orbital e frontal participando incipientemente da fossa supratemporal; 

crista posterior do quadrado bem desenvolvida; base das asas do pterigóide sem projeções 

posteriores; superfície ventral do basisfenóide com duas cristas parassagitais, com a área 

entre elas inflada ventralmente, com uma depressão média, que porta o forâmen acessório; 

esplenial ornamentado na porção ventral da área sinfiseal**.   

* única diagnose não autapomórfica 

** caso o parátipo LPRP/USP 0018 seja considerado um Pissarrachampsa. 

 

PISSARRACHAMPSA SERA Montefeltro et al., 2011 

 HOLÓTIPO: LPRP/USP 0019 (Fig. A7) 

 PARÁTIPO: LPRP/USP 0018 (Fig. A8) 

 DIAGNOSE: a mesma do gênero 

 

 COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: Pissarrachampsa foi descrito por Montefeltro et 

al. (2011) baseado em dois espécimes: um crânio sem mandíbula extremamente bem 

preservado, faltando apenas a porção anterior dos maxilares e os pré-maxilares (LPRP/USP 

0019 – holótipo); e uma ponta de focinho e mandíbula articulados, bastante desgastado 

dorsalmente (LPRP/USP 0018 - parátipo), ambos encontrados no mesmo afloramento, nos 

arredores de Campina Verde, estado de Minas Gerais. O gênero Campinasuchus também 

foi encontrado na mesma localidade, e será discutido adiante.  

Montefeltro et al. (2011) propõem catorze diagnoses para a espécie, mas nada 

menos que doze delas são compartilhadas com outras espécies descritas posteriormente. 

Quatro delas estão compartilhadas com outros táxons de Baurusuchidae: 1) quatro dentes 

maxilares, característica seguramente compartilhada por MZSP-PV 814, enquanto 
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Campinasuchus CPP 1234 parece possuir apenas 4 dentes também, e Campinasuchus CPP 

1236 possui 4 dentes apenas do lado direito; 2) crista sagital do frontal mais longa, 

ultrapassando anteriormente a porção média do frontal. Ainda que a crista de 

Pissarrachampsa seja realmente muito mais robusta que nos demais táxons, sua extensão 

anterior é igual à presente em “Stratiotosuchus” URC R 73 e MZSP-PV 814. Na verdade, o 

frontal de Pissarrachampsa é que é um pouco mais curto, devido a um encontro um pouco 

mais posterior entre os pré-frontais na linha medial, dando a impressão que a crista do 

frontal é maior que nos outros táxons, característica compartilhada por B. salgadoensis e 

Stratiotosuchus DGM 1477-R, que talvez esteja relacionado à idade do indivíduo (ver item 

4.2, “Pré-frontal”); 3) fenestra supraorbital (palpebral) grande e redonda, presente em todos 

os membros da família que possuem os palpebrais preservados, exceto Stratiotosuchus 

DGM 1477-R. Em B. salgadoensis a fenestra é menor provavelmente menor devido à idade 

avançada do indivíduo; 4) quadradojugal côncavo ventralmente, formando um entalhe na 

sutura com o quadrado, condição mais nítida em Pissarrachampsa, mas que também está 

presente em MZSP-PV 814 e Stratiotosuchus DGM 1477-R. 

Seis das sinapomorfias originais estão compartilhadas com outros táxons com 

padrão Pissarrachampsa de coana, ainda que não tenham relação anatômica com a 

passagem coanal: depressão longitudinal na porção anterior do frontal; bordas infladas das 

fenestras supratemporais bem desenvolvidas anterior e medialmente; fenestração do 

quadrado visível lateralmente; crista A do quadrado com formato altamente sigmoide; 

fossas paracoanais circundando a fenestra paracoanal; aberturas laterais de Eustáquio 

maiores que a abertura medial. Duas das diagnoses originais foram reinterpretadas aqui: a 

primeira tem a ver com a pneumaticidade do pterigóide, que em Pissarrachampsa forma 

duas depressões na superfície póstero-dorsal das asas dos pterigóides, mas que neste 

trabalho foram interpretadas como quebras (ver argumentos no item 4.2, “Pterigóide”); a 

segunda diz respeito ao duto lacrimal posicionado no canto formado pelas superfícies dorsal 

e lateral do lacrimal, que parece ser uma condição derivada de compressão diagenética e 

variação individual (ver argumentos no item 4.2, “Lacrimal”). Duas das diagnoses originais 

continuam sendo exclusivas do táxon: ectopterigóide alcançando a margem ventral das asas 
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do pterigóide; e a depressão subtimpânica na superfície lateral do quadrado com o eixo 

maior orientado ântero-posteriormente. 

A única diagnose não-autapomórfica versa sobre o formato da superfície palatal do 

maxilar, sendo compartilhada também com Stratiotosuchus DGM 1477-R (Fig. 5). Porém, 

a grande diferença na compleição do focinho dos dois táxons faz com que esta característica 

pareça convergente, ou, caso não seja, que sirva de diferencial entre os táxons com padrão 

Pissarrachampsa de coana, uma vez que o material conhecido de Stratiotosuchus não pode 

nos dar esta informação no momento.  

Os dois exemplares alocados a Pissarrachampsa possuem preservadas partes 

praticamente complementares, já que o holótipo não possui mandíbula e nem pré-maxilares 

preservados, e o parátipo não possui muito mais do que exatamente estas partes que faltam 

ao holótipo. As partes comparáveis entre os dois são: a fileira de dentes maxilares direita, e 

os palatinos. Ambos os indivíduos possuem quatro dentes maxilares, sendo o segundo dente 

o maior de todos, característica essa que é compartilhada com outros táxons (ver acima), e 

portanto não é suficiente para afirmar que ambos os espécimes pertencem à mesma espécie. 

Já os palatinos de ambos os espécimes compartilham muitas características, como os sulcos 

parassagitais, laterais à sutura média entre os palatinos, e uma sequência de forâmens no 

interior destes sulcos. Estas duas características também estão presentes em 

“Stratiotosuchus” URC R 73 (embora os foramens neste indivíduo não estejam muito 

visíveis) e em Campinasuchus (todos os indivíduos descritos). Porém, os palatinos de 

ambos os indivíduos de Pissarrachampsa possuem duas diferenças básicas: 1) Apenas o 

holótipo (LPRP/USP 0019) possui as laterais dos palatinos infladas, enquanto o parátipo 

(LPRP/USP 0018) possui os palatinos mais delgados, formando um acinturamento médio 

(Fig. 6). Os palatinos de LPRP/USP 0019 possuem compleição idêntica aos de 

“Stratiotosuchus” URC R 73, enquanto os palatinos de LPRP/USP 0018 possuem 

compleição muito semelhante aos de Campinasuchus (todos os indivíduos descritos); e 2) 

Apenas o holótipo (LPRP/USP 0019) possui os palatinos ricamente ornamentados, 

enquanto o parátipo (LPRP/USP 0018) não possui ornamentação visível ou relevante. 

Novamente, a condição presente no holótipo é idêntica à presente em “Stratiotosuchus” 
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URC R 73,  enquanto a condição presente no parátipo é muito semelhante à presente nos 

exemplares de Campinasuchus conhecidos. 

Baseado apenas nestas características, seria plausível sugerir que o holótipo de 

Pissarrachampsa seja realmente um gênero novo, mais relacionado ao “Stratiotosuchus” 

URC R 73, enquanto o parátipo de Pissarrachampsa pudesse ser um exemplar de 

Campinasuchus. Na verdade, a única coisa que diferencia claramente Pissarrachampsa 

LPRP/USP 0018 de Campinasuchus é a fórmula dentária, que como já discutido, pode ser 

uma variação individual. Esta hipótese pode ser reforçada devido ao fato de ambos os 

táxons virem da mesma localidade (Campina Verde), ainda que de afloramentos diferentes. 

Contudo, o formato dos palatinos pode não ser uma condição suficiente para aproximar os 

táxons. Isto porque o holótipo de Pissarrachampsa possui palatinos basicamente idênticos 

aos de “Stratiotosuchus” URC R 73, mas ambos os táxons apresentam muitas variações 

individuais, que demonstram que se trata nitidamente de dois táxons diferentes (ver 

discussão acima, sobre “Stratiotosuchus”). Montefeltro et al. (2011) levantam a hipótese de 

que a pneumatização da área coanal poderia estar relacionada à vocalização dos indivíduos. 

Esta hipótese não será discutida aqui, pois não há nenhuma evidência direta que a suporte, 

mas caso seja tomada como verdadeira, é possível que as margens infladas dos palatinos 

possam fazer parte de algum dimorfismo sexual. Desta forma, a diferença presente entre os 

dois indivíduos atribuídos a Pissarrachampsa seria por se tratarem de indivíduos de sexos 

diferentes. O holótipo LPRP/USP 0018 seria do mesmo sexo que URC R 73. Já em 

Campinasuchus, todos os exemplares conhecidos seriam do mesmo sexo. A possibilidade 

de dimorfismo ou grande variação individual, as dúvidas quanto à variação de fórmula 

dentária, bem como a proximidade em que os espécimes foram encontrados são os fatores 

que impedem que o parátipo de Pissarrachampsa seja alocado ao gênero Campinasuchus. 

Porém, sua alocação ao gênero Pissarrachampsa também deve ser feita com cuidado. 

Apenas a descoberta de um indivíduo mais completo de Pissarrachampsa pode determinar 

a alocação genérica de LPRP/USP 0018. Para este trabalho, tentativamente, serão 

considerados ambos do mesmo gênero. 
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  PISSARRACHAMPSA INSERTAE SEDIS  

MATERIAL: URC R 73 (Fig. A9) 

DIAGNOSE*: Baurussuquídeo com padrão Pissarrachampsa de coana 

apresentando a seguinte combinação de caracteres: septo coanal sulcado ventralmente; 

forame têmporo-orbital situado inteiramente no esquamosal; rugosidade do ramo quadrado 

do pterigóide conectada com a projeção posterior da base da asa do pterigóide, formando 

uma depressão triangular entre elas; crista sagital da placa basioccipital muito desenvolvida, 

com sulcos parassagitais paralelos. 

* Todas as diagnoses acima apresentadas são autapomorfias. 

 

COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: Pinheiro et al. (2008) publicaram a descrição do 

exemplar URC R 73, conhecido por um exemplar com crânio e mandíbula articulados, 

muito deformado, que perdeu boa parte do rostro, bem como a região temporal e ramo 

mandibular direitos. Possui também alguns poucos elementos pós cranianos associados 

aparte interna da mandíbula, como as primeiras vértebras e costelas. Este exemplar foi 

encontrado próximo ao município de Monte Alto (SP), Formação Adamantina. Foi alocado 

a Stratiotosuchus maxhechti baseado nas seguintes características: 1) morfologia do teto 

craniano, especialmente a estrutura das fenestras supratemporais e do frontal; 2) Morfologia 

e inclinação do quadrado e quadradojugal; 3) profunda concavidade lateral do quadrado; 4) 

morfologia dos exoccipitais, com um par de tuberosidades laterais e o basioccipital em 

forma de “V” ventralmente; 5) morfologia do occipital, com fortes cicatrizes de 

aponeuroses e um formato peculiar do supraoccipital; 6) depressão na superfície póstero-

dorsal do frontal. 

As características 1, 2, 3 e 6 estão presentes em todos os exemplares da família que 

possuem esta porção preservada. No caso da característica 2, o exemplar URC R 73 

claramente possui esta região deformada diageneticamente. Já as características 4 e 5 eram 

justificáveis como diagnoses antes da publicação dos artigos mais recentes com novos 

táxons de Baurusuchidae, uma vez que o basicrânio de B. pachecoi é muito diferente do 

presente nos demais táxons da família. Hoje, B. pachecoi se mostra a verdadeira exceção, 

com os demais táxons, inclusive outros Baurusuchus, apresentando compleições muito 
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similares de basicrânio em relação ao espécime URC R 73, mas especialmente, aos táxons 

com padrão Pissarrachampsa de coana. A túbera basal é uma característica amplamente 

presente em répteis (Romer, 1956). A crista sagital da placa basioccipital, é única deste 

indivíduo, e diferente do holótipo de Stratiotosuchus.  

 Sendo assim, nenhuma das características que Pinheiro et al. (2008) propuseram 

para alocar URC R 73 a Stratiotosuchus se sustenta com o atual estado de conhecimento da 

família. Os autores também propõem uma emenda à diagnose original de Campos et al. 

(2001) para Stratiotosuchus. Porém, das onze emendas propostas, apenas uma é realmente 

exclusiva dos dois exemplares: a exclusão do frontal da fossa supratemporal, mas que 

parece acontecer de forma distinta nos dois indivíduos, porque o frontal quase participa da 

fossa supratemporal em URC R 73, podendo ser uma variação individual, e não uma clara 

ausência, como ocorre em DGM 1477-R, em que parietal e pós-orbital se tocam no teto 

craniano. As demais diagnoses ou estão presentes em todos os outros táxons com exceção 

de B. pachecoi (presença de septo coanal), ou estão presentes em todos os outros táxons 

(presença de fenestra paracoanal, crista sagital dorsal do frontal, coana triangular, pterigóide 

excluído da fenestra suborbital, ectopterigóide compondo a borda das coanas e fossas 

paracoanais), ou estão presentes nos outros táxons com padrão Pissarrachampsa de coana 

(Pissarrachampsa, Campinasuchus, MZSP-PV 814) e não são exclusivas de URC R 73 

(crista vertical na superfície occipital do supraoccipital; barra palatina robusta; abertura 

acessória anterior ao forâmen intertimpânico). A última característica, quadrado compondo 

parte da parede anterior das aberturas laterais de Eustáquio, está ausente em DGM 1477-R, 

não podendo portanto ser uma diagnose do gênero, e está presente em B. pachecoi e MZSP-

PV 814.  

 A alocação do espécime URC R 73 foi realmente adequada em 2008, antes da 

publicação das descrições mais recentes de novos táxons de Baurusuchidae. Entretanto, 

com o atual estado de conhecimento da família, fica claro que o espécime apresenta muito 

mais semelhanças com gêneros descritos recentemente, como Pissarrachampsa, 

Campinasuchus e MZSP-PV 814 (apresentado neste trabalho) do que com Stratiotosuchus 

DGM 1477-R. Basicamente, URC R 73 possui o padrão Pissarrachampsa de coana, 

enquanto a coana de Stratiotosuchus DGM 1477-R é desconhecida. Este, portanto, não 
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pode ser um ponto de apoio para justificar a não-alocação de URC-R 73 a este gênero. 

Contudo, percebe-se que o conjunto de características compartilhadas leva à conclusão de 

que esta alocação não possui sustentação.  

URC R 73 compartilha oito características com Pissarrachampsa, a saber: padrão 

Pissarrachampsa de coana; bordas infladas das fenestras supratemporais se estendendo 

anteriormente, até os frontais; intensa ornamentação palatal, incluindo palatinos, 

ectopterigóides e pterigóides; bordas laterais dos palatinos infladas; fossas paracoanais ao 

redor da fenestra paracoanal; crista A do quadrado de formato altamente sigmoide; septo 

coanal robusto em toda a sua extensão; abertura acessória anterior ao forâmen 

intertimpânico. Destas oito características listadas, quatro também são compartilhadas com 

Campinasuchus e cinco com MZSP-PV 814. Além disso, há uma característica 

compartilhada apenas com estes dois últimos táxons, mas que está ausente em 

Pissarrachampsa: margem anterior das aberturas laterais de Eustáquio formadas por 

basisfenóide e quadrado. Infelizmente, apenas três das nove características citadas estão 

preservadas em DGM 1477-R, e se mostram diferentes daquelas presentes em URC R 73: 

1) as bordas das fenestras supratemporais não são notadamente infladas (o que pode ser 

uma variação ontogenética); 2) a crista A do quadrado não é altamente sigmóide; 3) o 

quadrado não contribui para as bordas das aberturas laterais de Eustáquio. 

Na análise filogenética apresentada neste trabalho, o exemplar URC R 73 aparece 

ora como grupo-irmão de MZSP-PV 814, ora como grupo-irmão de Pissarrachampsa, mas 

nunca próximo de Stratiotosuchus DGM 1477-R. Na árvore de consenso, portanto, forma-

se uma politomia entre estes dois clados + Baurusuchus + clado formado por 

Stratiotosuchus DGM 1477-R + Cynodontosuchus. Pelo número de características 

compartilhadas, optou-se, neste trabalho, por alocar tentativamente o espécime URC R 73 

ao gênero Pissarrachampsa. Não foi, no entanto, dado um epíteto específico, pois possui 

claras diferenças com relação ao holótipo de Pissarrachampsa. 
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CAMPINASUCHUS Carvalho et al., 2011 

Espécie-tipo: Campinasuchus dinizi Carvalho et al., 2011 

 DIAGNOSE: Baurussuquídeo com padrão Pissarrachampsa de coana apresentando 

a seguinte combinação de caracteres: quatro dentes pré-maxilares; fossa antorbital; presença 

de dois sulcos parassagitais na área palatal do maxilar*; forâmen incisivo diminuto ou 

ausente*; presença de dois forâmens grandes e ovais entre palatino e maxilar, dentro do 

sulco parasagital; base das asas do pterigóide com projeções posteriores; superfície ventral 

do basisfenóide muito ampla, com duas cristas parassagitais próximas, com superfície 

levemente côncava entre elas, e o forâmen acessório se abrindo apenas da porção anterior; 

acentuada depressão ventral dos espleniais na área da sínfise; sutura entre dentários e 

espleniais convexa anteriormente em vista ventral. 

* presente apenas em CPP 1236. 

 

  CAMPINASUCHUS DINIZI Carvalho et al., 2011 

 HOLÓTIPO: CPP 1235 (Fig. A10) 

 PARÁTIPO: CPP 1234 (Fig. A12), CPP 1236 (Fig. A11), CPP 1237 (Fig. A13) 

 DIAGNOSE: A mesma do gênero. 

 

COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: O gênero Campinasuchus dinizi foi apresentado 

por Carvalho et al. (2011), e compreende quatro indivíduos encontrados em um mesmo 

afloramento em Campina Verde (Minas Gerais). As diagnoses apresentadas para 

Campinasuchus por Carvalho et al. (2011), listadas como combinação de caracteres, 

incluem uma série de características compartilhadas por toda ou com parte da família, e 

algumas autapomorfias. Além do padrão Pissarrachampsa de coana, Campinasuchus 

compartilha com Pissarrachampsa, URC R 73 ou MZSP-PV 418: 1) sulcos 

anteroposteriores em cada palatino entre as fenestras suborbitais; 2) contato entre frontal e 

nasal reduzido; 3) espleniais ventralmente deprimidos na região da sínfise (esta depressão 

está presente em praticamente todos os Baurusuchidae, mas é mais acentuada em 

Pissarrachampsa, e apenas estes dois táxons possuem as depressões em dois “degraus”); 4) 
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sutura entre dentários e espleniais convexa anteriormente em vista ventral (compartilhado 

apenas com MZSP-PV 814). 

Além disso, algumas diagnoses propostas por Carvalho et al. (2011) podem ser 1) 

variações individuais, como o jugal convexo anteriormente em seu contato com o maxilar, 

uma vez que esta característica é variante entre os exemplares de Campinasuchus: no 

holótipo CPP 1235 a margem anterior do jugal é vertical e reta, enquanto em CPP 1237 é 

convexa; ou 2) artefatos de preservação, como a marcada constrição do crânio posterior ao 

último dente maxilar; ou a sutura entre nasal e maxilar fortemente côncava lateralmente, 

uma vez que esta característica é difícil de ver nos exemplares de Campinasuchus, a sutura 

entre os ossos não é clara no holótipo CPP 1235, e nos demais exemplares não parece ser 

significantemente diferente do presente nos demais táxons de Baurusuchidae. Por fim, a 

última diagnose versa sobre o terceiro dente maxilar e quarto dente dentário muito 

hipertrofiado em relação aos demais dentes, que como já abordado, está presente em todos 

os baurussuquídeos com 5 dentes maxilares, exceto Cynodontosuchus. 

 Das nove diagnoses, a maioria autapomórfica, propostas por Carvalho et al. (2011), 

nenhuma se mostra exclusiva do gênero Campinasuchus com o atual estado de 

conhecimento da família. A maioria diz respeito às características compartilhadas por todos 

os exemplares que apresentam padrão Pissarrachampsa de coana. A sutura entre espleniais 

e dentário ventralmente convexa era exclusiva de Campinasuchus até a apresentação de 

MZSP-PV 814 neste trabalho. 

Uma característica que parecia ser exclusiva de Campinasuchus é a presença de 

fenestra antorbital. O único exemplar que possui esta característica de forma óbvia (CPP 

1237) é juvenil ou, na melhor das hipóteses, um adulto jovem. Mas como já abordado no 

item “Fenestra antorbital”, o holótipo CPP 1235 possui uma profunda fossa do lado 

esquerdo, à frente do lacrimal, que parece ser uma evidência, se não de uma fenestra 

realmente aberta, pelo menos de uma fossa (Fig. 2). Este caráter foi codificado na matriz 

filogenética como “fenestra antorbital presente, porém menor que as órbitas”, que é o 

mesmo estado usado para os notossúquios que possuem a fenestra, como Caipirasuchus, 

Candidodon, Araripesuchus e Simosuchus (Char. 75 – estado 2). Poderia ter sido codificado 

como o estado 1 (apenas uma fossa, ou uma abertura em fenda), mas esta codificação foi 
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utilizada para MZSP-PV 814, onde esta área, apesar de quebrada, parece ser uma evidência 

de uma fenestra antorbital vestigial. A condição presente em Campinasuchus é diferente da 

presente em MZSP-PV 814. Gondwanasuchus também foi codificado desta maneira para 

este caráter, o que retira a fenestra antorbital, se realmente presente, como autapomorfia de 

Campinasuchus. Gondwanasuchus por uma série de fatores apareceu como o táxon mais 

basal dentro de Baurusuchidae (ver abaixo) e assim, a presença de fenestra antorbital e do 

sulco na região anterior do frontal e posterior dos nasais foram otimizados como uma 

plesiomorfia para a família, o que puxou Campinasuchus para a base da família junto com 

Gondwanasuchus, tornando o grupo de baurussuquídeos com padrão Pissarrachampsa de 

coana um grupo parafilético.  

A lista final de diagnoses proposta para este trabalho apresenta três autapomorfias 

para o táxon. Uma, bastante clara, que diz respeito ao tamanho e formato da superfície 

ventral do basisfenóide. Este osso possui uma exposição ventral muito maior em 

Campinasuchus CPP 1235 do que nos demais táxons (esta área não está 

preservada/preparada nos parátipos de Campinasuchus), e a compleição da superfície 

igualmente não foi vista nos outros baurussuquídeos. Já a segunda e terceira, marcadas com 

um asterisco, podem ser apenas uma variação individual, pois estão expostas apenas em 

Campinasuchus CPP 1236. Nos demais exemplares, ou esta área não está preservada, ou 

não está preparada. As demais diagnoses acima apresentadas são todas compartilhadas, e a 

maioria já foi citada anteriormente, quando da discussão de outros táxons. Porém, algumas 

aparecem aqui pela primeira vez: 1) presença de dois forâmens grandes e ovais entre 

palatino e maxilar, dentro do sulco parasagital (compartilhada apenas com 

Pissarrachampsa, estando ausente mesmo em URC R 73, que possui compleição palatina 

semelhante); 2) base das asas do pterigóide com projeções posteriores (característica 

presente em quase todos os Crocodyliformes, mas que foi colocada na lista de diagnoses 

para distinguir Campinasuchus de Pissarrachampsa, este último sim, atípico, que não 

possui tais projeções). 

 Assim, o táxon Campinasuchus ainda carece de muitas diagnoses exclusivas, mas 

uma melhor preparação dos exemplares já descritos será suficiente para elucidar se as 

autapomorfias aqui levantadas são reais ou meras variações individuais. Enquanto isso, 
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Campinasuchus parece um táxons definido em sua maioria por exclusões, pois não possui 

as características que definem os demais táxons. 

 

GONDWANASUCHUS Marinho et al., 2013  

 Espécie-tipo: Gondwanasuchus scabrosus Marinho et al., 2013 

 DIAGNOSE: Baurussuquídeo com a seguinte combinação de caracteres: entalhe 

entre pré-maxilar e maxilar quase circundando totalmente o quarto dente do dentário; 

dentes maxilares com profundos sulcos apicobasais, fazendo cada dente ter um aspecto 

corrugado em corte transversal*; pequena fenestra antorbital; sulco longitudinal na região 

anterior do frontal e posterior dos nasais; margem dorsal do jugal paralela ao eixo palatal 

durante todo o comprimento*; mandíbula sem o alargamento lateral gerado pelo quarto 

alvéolo hipertrofiado*. 

*  autapomorfias do gênero 

 

GONDWANASUCHUS SCABROSUS Marinho et al., 2013  

 HOLÓTIPO: UFRJ DG 408-R (Fig. A13) 

 DIAGNOSE: a mesma do gênero 

 

 COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: O mais recente táxon formalmente descrito para 

Baurusuchidae até o momento é Gondwanasuchus scabrosus Marinho et al. (2013), 

baseado em apenas um exemplar que possui o focinho e parte da região orbital e temporal 

esquerda preservadas, articulados à mandíbula, que possui a região sinfiseal e parte do ramo 

esquerdo preservados. O tamanho diminuto do espécime, bem como a pouca ornamentação 

e as suturas muito nítidas indicam com pouca margem de dúvida que se trata de um 

indivíduo juvenil, talvez tanto quanto ou um pouco menos que o holótipo de 

Cynodontosuchus rothi. 

 Das doze diagnoses originais propostas por Marinho et al. (2013), conclui-se que 

cinco podem ser atribuídas ao estágio ontogenético do indivíduo (estado juvenil): 1) 

mandíbula e crânio altamente comprimidos lateralmente; 2) contato entre nasal e frontal, 

pré-frontais não se contatam medialmente; 3) pequena fenestra antorbital; 4) margem dorsal 
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do jugal paralela ao eixo palatal durante todo o comprimento; 5) mandíbula sem o 

alargamento lateral gerado pelo quarto alvéolo hipertrofiado. A primeira das cinco 

diagnoses não foi considerada aqui devido à incompletude do fóssil. As diagnoses marcadas 

neste parágrafo como 2 e 3 estão presentes em outros táxons: a diagnose 2 é compartilhada 

com MZSP-PV 418, e em menor escala Pissarrachampsa e “Wargosuchus”; e a diagnose 3 

é compartilhada com Campinasuchus CPP 1237. Já as diagnoses 4 e 5 foram mantidas 

como autapomorfias por apresentarem condição realmente distinta dos demais táxons, ainda 

que pudessem desaparecem na fase adulta. 

Outras quatro diagnoses propostas por Marinho et al. (2011) não parecem ter relação 

com a idade do indivíduo, mas são compartilhadas com outros táxons: 1) presença de 

quatro dentes pré-maxilares (compartilhada com a maioria dos baurussuquídeos); 2) entalhe 

entre pré-maxilar e maxilar, que no caso de Gondwanasuchus é do tipo que quase envolve 

completamente o dente do dentário, como presente no gênero Baurusuchus e 

Campinasuchus, mas não nos demais táxons, onde o entalhe é mais aberto. Característica 

interessante em um indivíduo juvenil, distinta da presente em Cynodontosuchus; 3) cinco 

dentes maxilares, sendo o terceiro o maior de todos (característica presente em todos os 

baurussuquídeos com cinco dentes maxilares, exceto Cynodontosuchus); 4) jugal delgado e 

projetado lateralmente (esta projeção lateral do jugal, ou crista longitudinal, está presente 

nos demais táxons de Baurusuchidae). 

Outras duas diagnoses propostas por Marinho et al. (2011) não podem ser afirmadas 

aqui sem um estudo mais detalhado do espécime. São elas: 1) pós-orbital posicionado 

lateralmente; e 2) órbitas direcionadas anteriormente. Ambas não parecem diferir da 

condição presente em demais baurussuquídeos, mas como Gondwanasuchus não foi 

estudado pessoalmente, estas diagnoses ficam em aberto para este trabalho. 

A diagnose restante diz respeito aos profundos sulcos apicobasais nos dentes 

maxilares, fazendo cada dente ter um aspecto corrugado em corte transversal. Esta é uma 

característica inédita não apenas em Baurusuchidae como em todos os Crocodylomorpha 

conhecidos até então, uma característica formidável e cuja função, se houver, precisa ser 

estudada mais a fundo. 
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BAURUSUCHIDAE INCERTAE SEDIS 

 MATERIAL: MZSP-PV 814 (Fig. A14) 

 DIAGNOSE: Baurussuquídeo com padrão Pissarrachampsa de coana apresentando 

a seguinte combinação de caracteres: fenestra antorbital incipiente; crista lateral do jugal 

arredondada anteriormente*; forâmen incisivo proporcionalmente muito grande*; 

ornamentação quase ausente na porção posterior dos nasais; fossa paracoanal acessória na 

parede posterior da coana; rugosidade na superfície ventral do processo quadrado do 

pterigóide indistinguível do processo posterior da base da asa do pterigóide*; margem 

posterior dos parietais em forma de V agudo, sendo que as fenestras supratemporais 

ultrapassam posteriormente a borda posterior do crânio no ponto sagital; parietal e 

supraoccipital com duas protuberâncias parassagitais arredondadas direcionadas 

dorsalmente, formando uma depressão em forma de V entre elas; desenvolvida crista sagital 

na parede posterior do supraoccipital; em vista ventral, margem anterior dos dentários 

formam um ângulo entre si. 

* não são autapomorfias 

 

 COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO: Único espécime desta lista a não ter uma 

descrição formal, consiste em um exemplar praticamente completo encontrado também na 

cidade de General Salgado, ampliando para quatro o número de táxons válidos de 

Baurusuchidae para a localidade, um número bastante impressionante, pois poucas famílias 

fósseis de répteis possuem esta diversidade no mesmo ponto geográfico no Brasil. Das dez 

diagnoses apresentadas, três não podem ser consideradas autapomorfias, marcadas acima 

com um asterisco, por serem compartilhadas com outros táxons de alguma forma. Porém, 

foram listadas porque podem servir de fator de separação entre os baurussuquídeos com 

padrão Pissarrachampsa de coana, ou porque sua compleição não é exatamente idêntica à 

presente nos outros táxons. A primeira (crista lateral do jugal arredondada anteriormente) só 

é compartilhada com Stratiotosuchus maxhechti. A segunda (forâmen incisivo 

proporcionalmente muito grande) parece compartilhada com Stratiotosuchus maxhechti; 

porém, neste último, a compleição do palato é muito diferente, e o formato do forâmen é 

muito distinto do presente em MZSP-PV 814. A terceira diagnose não autapomórfica 
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(rugosidade na superfície ventral do processo quadrado do pterigóide indistinguível do 

processo posterior da base da asa do pterigóide) é uma condição muito semelhante à 

presente em URC R 73, mas neste, as duas estruturas são unidas, mas distinguíveis uma da 

outra, gerando um entalhe lateral entre elas. 

 Duas das outras dez diagnoses podem ser autapomorfias, mas a condição é 

desconhecida para a maioria dos demais táxons. São elas: 1) desenvolvida crista sagital na 

parede posterior do supraoccipital (Fig. 44); e 2) fossa paracoanal acessória na parede 

posterior da coana (Fig. 15). A primeira pode não ser autapomórfica porque apesar de 

MZSP-PV 418 apresentar uma crista supraoccipital mais desenvolvida do que em qualquer 

outro baurussuquídeo conhecido, esta região anatômica está erodida em Stratiotosuchus, 

Pissarrachampsa e Campinasuchus. Já a segunda diagnose é uma característica derivada do 

padrão Pissarrachampsa de coana, mas está ausente em Pissarrachampsa e parece estar 

ausente em Campinasuchus também. Contudo, a mesma área está erodida em URC R 73, 

mas uma pequena porção de osso quebrado pode ser um indício de que este indivíduo 

possuía esta condição também. 

 As demais diagnoses são autapomórficas, sendo as duas mais notáveis derivadas de 

bizarra compleição do parietal, que envolve sua forma em V e o desenvolvimento das 

grandes protuberâncias dorsais. Uma outra diz respeito a um item que já foi discutido 

acima, sobre a compleição da fossa/fenestra antorbital. Outra autapomorfia é a redução 

drástica da ornamentação na área deprimida que fica na porção posterior dos nasais de 

baurussuquídeos. Esta redução pode ser observada em menor grau em B. salgadoensis, mas 

não se restringe apenas a esta área, e o táxon como um todo apresenta um padrão menos 

sulcado de ornamentação, e portanto, não foi considerada uma característica marcante para 

B. salgadoensis.  

Por fim, a última autapomorfia diz respeito à forma anterior da sínfise do dentário, 

já que o contorno da parede lateral dos dentários em sua porção mais anterior é reto, 

formando um suave ângulo ao se encontrarem na região da sínfise, enquanto nos demais 

táxons esta região é nitidamente arredondada. Ela pode estar relacionada, também a uma 

variação individual, ou ao estágio ontogenético do indivíduo, mas até que se encontrem 

mais exemplares desta espécie, é uma condição única do indivíduo MZSP-PV 814. 
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VII – Conclusões  

 

1. Baurusuchidae é um clado monofilético, e na análise realizada foi sustentado por 

catorze sinapomorfias. Foi proposta uma lista com 20 diagnoses para a família, das 

quais dezesseis são autapomórficas. 

2. Existem dois tipos de padrão de coana dentro de Baurusuchidae: um que não possui 

fossas coanais, e nem pneumatizações do ectopterigóide e pterigóide, presente 

apenas no gênero Baurusuchus; e outro onde pterigóide e ectopterigóide são 

pneumatizados, e há muitas fossas paracoanais acessórias, presente nos demais 

táxons, chamado aqui de “padrão Pissarrachampsa”. 

3. Os táxons classicamente alocados ao gênero Baurusuchus apareceram em um clado 

monofilético, sustentado por quatro sinapomorfias, e uma lista com cinco diagnoses 

foi proposta: Baurussuquídeos sem pneumatização palatal nos ectopterigóides e 

pterigóides, sendo ambos os elementos delgados e côncavos ventralmente (padrão 

Baurusuchus de coana); esquamosal e parietal apresentando uma delgada parede 

posterior de teto craniano (fossa supratemporal mais restrita posteriormente); sutura 

entre esquamosal e pós-orbital anteriormente convexa; aberturas laterais de 

Eustáquio menores que a abertura medial (forâmen intertimpânico).  

4. Baurusuchidae apareceu como grupo-irmão de Bergisuchidae, clado formado por 

sebecídeos cenozoicos, em sua maioria laurasianos. Foi encontrado um clado 

Sebecosuchia, composto pelos “sebecídeos” (que não formaram todos um clado 

monofilético) e por Baurusuchidae. Sebecídeos, Baurusuchidae, Mahajangasuchidae 

e Peirosauridae apareceram juntos de forma inédita na literatura, formando um clado 

que foi chamado aqui de Oreinirostra. 
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Para evitar que as páginas tenham que ser folheadas o tempo todo enquanto se busca as abreviações 
usadas nas figuras, esta cópia da lista abreviaturas foi feita para ser destacada livremente do corpo da tese, 
facilitando assim a leitura. 

Abreviaturas usadas nas figuras: 

aart – projeção anterior do articular 

acors – área coronóide do surangular 

acqp – abertura anterior da passagem 
crânio-quadrado 

add4 – alargamento lateral do dentário 
devido ao 4° dente 

amec – aba medial do ectopterigóide 

an – angular 

aof – fenestra/fossa anterorbital 

ap – palpebral anterior 

apfo – área de contato do palpebral 
anterior com a fossa palpebral 

apt – asa do pterigóide 

art  – articular 

boc – basioccipital 

bpt – base da asa do pterigoide 

bsf – basisfenóide 

bsfc – processo cultriforme do 
basisfenóide 

bsfm – crista(s) medial(is) do 
basisfenóide 

bt – túbera basal 

can – calha do angular 

cbo – canaleta do frontal para o bulbo 
olfativo 

cfaë – canaleta medial ao forâmen 
aëreum mandibular 

cj – crista infraorbital do jugal 

clac – canal lacrimal 

clat – crista do laterosfenóide 

cn - carena 

coa – coana (narina interna) 

cor – coronóide 

cpa – abertura carótida posterior 

cpop – crista oblíqua do processo 
paroccipital 

cqp – passagem crânio-quadrado 

cqpt – crista rugosa do processo 
quadrado do pterigóide 

cr – coroa dentária 

cto – crista transversal do otoccipital 

cvq – crista ventromedial do quadrado 

d – dentário 

dch – depressão no recesso caviconchal 

dd(número) – dente do dentário (a 
numeração indica qual o dente) 

ddd – depressão para o primeiro dente 
do dentário no pré-maxilar 

ddj  – depressão dorsal do jugal 

dfn – depressão longitudinal nasal-
frontal 

dj  – depressão infra-orbital do jugal 



dlat – depressão do laterosfenóide que 
abriga os três forâmens 

dm(número) – dente do maxilar (a 
numeração indica qual dente) 

dmp – depressão gerada pelo Mm. 
pterygoideous 

dp (número) – dente do pré-maxilar (a 
numeração indica qual o dente) 

dpn – depressão posterior dos nasais 

dpq – depressão longa posterior do 
quadrado 

ect – ectopterigóide 

ectj – área de contato entre 
ectopterigóide e jugal 

ectpt – área de contato entre 
ectopterigóide e a asa do pterigóide 

ectv – processo póstero-ventral do 
ectopterigóide 

ejc – crista no contato entre jugal e 
ectopterigóide 

emf – fenestra mandibular externa 

en – narina externa 

ene 1 – primeiro entralhe da narina 
externa 

ene 2 – segundo entalhe da narina 
externa 

ene3 – terceiro entalhe da narina 
externa 

eo – entalhe orbital 

epmx – entalhe pré-maxilar/maxilar 

esq – entalhe da porção média do 
recesso ótico do esquamosal 

evj – entalhe ventral do jugal 

f – forâmen 

faë – forâmen aëreum 

fcp1 – primeira fossa paracoanal de 
baurussuquídeos 

fcp2 – segunda fossa paracoanal de 
baurussuquídeos 

fcp3 – terceira fossa paracoanal de 
baurussuquídeos 

fepc – fenestra paracoanal 

fh – forâmen hipoglosso (passagem do 
12° nervo craniano) 

fio – forâmen intramandibularis oralis 

fm – forâmen magno 

fmt  – forâmen metóptico 

fpce – fossa paracoanal do 
ectopterigóide 

fpcp – fossa paracoanal do pterigóide 

fro  – frontal 

fso – fenestra suborbital 

fsp – fenestra supra-orbital, ou 
palpebral 

fv – forâmen vago 

gf – fossa glenóide 

gfl - superfície da fossa glenóide para o 
côndilo lateral do quadrado 

gfm – superfície da fossa glenóide para 
o côndilo medial do quadrado 

gfv – superfície ventral da projeção do 
articular que forma  a fossa glenóide 



icp – passagem da artéria carótida 
interna 

if  – forâmen incisivo 

itf  – fenestra infratemporal 

j  – jugal 

jvp  – projeção ventral do jugal 

lac – lacrimal 

lacd – superfície dorsal do lacrimal 

lat – laterosfenóide 

lef – forâmen de Eustáquio lateral 

mef – forâmen de Eustáquio medial 

mkc – cavidade de Meckel 

mpf – fenestra maxilo-palatina 

mt – margem torosa 

mx – maxilar 

n – nasal 

oc – cavidade ótica 

occ – côndilo occipital 

or  - órbita 

oto  -otoccipital 

pal – palatino 

pame – projeção ântero-medial do 
ectopterigóide 

pan – projeção anterior do nasal 

par – parietal 

part  – pré-articular 

pas – projeção anterior do surangular 

papt – pneumaticidade/quebra da asa 
do pterigóide 

pasq – processo anterior do esquamosal 
sob o pós-orbital 

pdmx – processo póstero-dorsal do 
maxilar 

pfo – fossa palpebral 

plap – projeção lateral do palpebral 
anterior 

plat – ponte do laterosfenóide 

plsq – processo póstero-lateral do 
esquamosal 

pmap – projeção medial do palpebral 
anterior 

pmx – pré-maxilar 

pnf - fossa perinarial 

po – pós-orbital 

pob – barra pós-orbital 

pop – processo paroccipital 

popp – área de contato do pós-orbital 
com o palpebral posterior 

pp – palpebral posterior 

ppaso – protuberância dorsal do parietal 
e supraoccipital 

ppmx – projeção anterior do pré-
maxilar 

pptf  – parede ventral da fenestra pós-
temporal 

prf  – pré-frontal 

prfp  – pilar do pré-frontal 

psl – sulco do palatino 



pt – pterigóide 

pto – passagem para o trato olfatório 
entre os laterosfenóides 

ptq – ramo pterigoideo do quadrado 

q – quadrado 

qA – crista A do quadrado 

qB – crista B do quadrado 

qB’  – crista B’ do quadrado 

qdl – depressão sub-timpânica lateral 
do quadrado 

qf – fenestração ótica do quadrado 

qj  – quadradojugal 

qlc – côndilo lateral do quadrado 

qmc – côndilo medial do quadrado 

qpc – crista posterior do quadrado 

qpt – ramo quadrado do pterigóide 

qqj  – crista do quadrado que liga este 
ao quadradojugal 

rart  – processo retro-articular 

rch – recesso caviconchal 

rd  – raiz dentária 

rmx  – rugosidade pós-alveolar do 
maxilar 

ro – recesso ótico 

san – surangular 

sco – septo coanal 

sj – sulcos dorsais na porção 
infratemporal do jugal 

soc – supraoccipital 

socc – crista sagital do supraoccipital 

spl – esplenial 

spmx – sulco longitudinal do pré-
maxilar 

sq – esquamosal 

stf – fossa supratemporal 

stfe – borda externa da fenestra 
supratemporal 

stfi – borda interna da fenestra 
supratemporal 

svj – sulco ventral da porção 
infratemporal do jugal 

syf – fossa ventral sinfiseal 

syp – protuberância posterior (“peg”) 
sinfiseal 

tf  – forâmen trigêmeo 

tof – forâmen têmporo-orbital 

vmsan – projeção ventromedial do 
surangular 

vrart  – processo ântero-ventral do 
retro-articular 
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syp – protuberância posterior (“peg”) 
sinfiseal 

tf  – forâmen trigêmeo 
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Figura 1. Cladograma ilustrativo de Archosauromorpha e suas principais ramificações, feito com 
base nos dados da literatura (Gauthier, 1986; Jalil, 1987; Sereno & Arcucci, 1990; Sereno, 1991; 
Parrish, 1993; Larsson & Sues, 2007; Pol & Gasparini, 2009; Brusatte et al., 2010; Nesbitt, 2011; 
Andrade et al., 2011, entre outros). As linhas pontilhadas representam as três posições já 
encontradas nas análises para Thalattosuchia. As miniaturas não estão em escala.  



 



 

Figura 2. Crânio de baurussuquídeos em vista lateral. A – Baurusuchus pachecoi; B – 
Stratiotosuchus DGM 1477-R (imagem de Orlando Grillo e Natan Brilhante); C – Pissarrachampsa 
sera; D – Stratiotosuchus URC R 73; E – MZSP-PV 814; F – Baurusuchus salgadoensis; G e H – 
Cynodontosuchus rothi em vista direita e esquerda, respectivamente; I – Campinasuchus dinizi CPP 
1235 (holótipo); J – Baurusuchus albertoi; K – Gondwanasuchus scabrosus (imagem cortesia de 
Thiago Marinho e Aline Ghilardi). Escala = 5 cm. 

 



 

 

 

 



 

Figura 3. Vista dorsal do crânio de baurussuquídeos. A – Baurusuchus pachecoi; B – 
Stratiotosuchus DGM 1477-R (imagem de Orlando Grillo e Natan Brilhante); C – Pissarrachampsa 
sera LPRP/USP 0019 (holótipo); D – Stratiotosuchus URC R 73; E – MZSP-PV 814; F – 
Baurusuchus salgadoensis; G – Gondwanasuchus scabrosus (imagem cortesia de Thiago Marinho e 
Aline Ghilardi); H – Campinasuchus dinizi CPP 1235 (holótipo). Escala = 5 cm. 

 



 



 

Figura 4. Mandíbulas de baurussuquídeos em vista dorsal: A – MZSP-PV 814; B – Baurusuchus 
pachecoi; e comparação com outros mesoeucrocodilos: C – Crocodylus novaguineae FMNH 14048; 
D – Bretesuchus bonapartei. Escala = 5 cm. 

 



 

 

 



 

Figura 5. Vista palatal do crânio de baurussuquídeos. A – Baurusuchus pachecoi; Stratiotosuchus 
DGM 1477-R (imagem de Orlando Grillo e Natan Brilhante); C – Pissarrachampsa LPRP/USP 
0019; D – Stratiotosuchus URC R 73; E – MZSP-PV 814; F – Baurusuchus salgadoensis; G – 
Cynodontosuchus rothi; H – Campinasuchus CPP 1235. Escala = 5 cm. 

 



 

 

 

 

 



 

Figura 6. Detalhe dos palatinos e região vizinha em baurussuquídeos: A – Baurusuchus pachecoi; 
B – Pissarrachampsa LPRP/USP 0019; C – Stratiotosuchus URC R 73; D – Pissarrachampsa 
LPRP/USP 0018; E – Baurusuchus salgadoensis; F – Campinasuchus CPP 1236; e comparações 
com outros mesoeucrocodilos: G – Montealtosuchus arrudacamposi; H – Notosuchus terrestris 
MACN N 37. 



 

 

 

 

 

 



 

Figura 7. Detalhe da órbita esquerda de baurussuquídeos. A – Baurusuchus salgadoensis; B – 
Stratiotosuchus DGM 1477-R 

 

Figura 8. Detalhe da fenestra supratemporal direita em baurussuquídeos: A – Baurusuchus 
pachecoi; B – Stratiotosuchus DGM 1477-R; C – Pissarrachampsa sera LPRP/USP 0019; D – 
Campinasuchus dinizi CPP 1235; e comparação com a fenestra supratemporal esquerda de outros 
mesoeucrocodilos: E – Armadillosuchus arrudai; F – Kaprosuchus saharicus 



 

 

 

 

 

 



 

Figura 9. Detalhe da fenestra supratemporal em baurussuquídeos, evidenciando a depressão 
póstero-lateral, formada pelo parietal (seta vermelha): A – Stratiotosuchus URC R 73; B – 
Stratiotosuchus DGM 1477-R (imagem de Orlando Grillo e Natan Brilhante); C – MZSP-PV 814. 

 

Figura 10. Detalhe da fenestra supraorbital (ou palpebral) em baurussuquídeos: A – Baurusuchus 
salgadoensis; B – MZSP-PV 814; e comparação com outros mesoeucrocodilos: C – Caipirasuchus 
paulistanus; D – Mariliasuchus amarali MN 6298-V (imagem cortesia de Bruno Augusta).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 11. Detalhe do entalhe entre pré-maxilar e maxilar direito em baurussuquídeos, para encaixe 
do hipertrofiado quarto dente do dentário. A – Campinasuchus CPP 1236; B – Baurusuchus 
pachecoi; C – MZSP-PV 814.  

 

 

Figura 12. Detalhe da parede interna anterior da órbita de baurussuquídeos. A – Pissarrachampsa 
LPRP/USP 0019; B – Stratiotosuchus URC R 73; C – MZSP-PV 814. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 13. Detalhe da área coanal em baurussuquídeos: A – Baurusuchus pachecoi; B – 
Baurusuchus salgadoensis; C – Stratiotosuchus URC R 73; e a comparação com outros 
mesoeucrocodilos: D - Sebecus (=Zulmasuchus) querejazus; E – Caipirasuchus montealtensis 
MPMA 15-001/90 (holótipo).   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Figura 14. Detalhe da região paracoanal de baurussuquídeos: A – Stratiotosuchus URC R 73; B – 
MZSP-PV 814; e comparação com outros mesoeucrocodilos: C – Caipirasuchus stenognathus; D – 
Mariliasuchus amarali MZSP-PV 814 50 

 

Figura 15. Detalhe da pneumaticidade coanal de alguns baurussuquídeos: vista posterior da coana 
de MZSP-PV 814. 



 

 

 



 

Figura 16. Detalhe da fenestra mandibular externa de baurussuquídeos: A – Baurusuchus pachecoi; 
B – Stratiotosuchus DGM 1477-R; C – Baurusuchus albertoi; D – Stratiotosuchus URC R 73; E – 
MZSP-PV 814; F – Baurusuchus salgadoensis; G – Gondwanasuchus scabrosus (imagem cortesia 
de Thiago Marinho e Aline Ghilardi); H – Campinasuchus CPP 1235. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Figura 17. Mandíbulas de baurussuquídeos em vista lateral direita. A – Baurusuchus pachecoi; B – 
MZSP-PV 814; C – Baurusuchus albertoi; D – Campinasuchus CPP 1236; E – Pissarrachampsa 
LPRP/USP 0018; e comparação com outros mesoeucrocodilos: F – Kaprosuchus saharicus; G – 
Libycosuchus brevirostris. Escala = 5 cm. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 18. Detalhe da sínfise mandibular de baurussuquídeos, em vista dorsal: A – Baurusuchus 
pachecoi; B – Baurusuchus salgadoensis; C – MZSP-PV 814; D – Stratiotosuchus DGM 1477-R; e 
em vista ventral: E – Baurusuchus pachecoi; F – Baurusuchus salgadoensis; G – MZSP-PV 814; H 
– Pissarrachampsa LPRP/USP 0018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Figura 19. Vista anterolateral da narina externa e pré-maxilar em baurussuquídeos: A – 
Baurusuchus pachecoi; B – MZSP-PV 814 em vista direita; C – Stratiotosuchus DGM 1477-R 
(imagem de Orlando Grillo e Natan Brilhante); D – MZSP-PV 814 em vista esquerda; E – 
Wargosuchus australis (imagem do artigo de Martinelli & Pais, 2008); e comparação com outros 
mesoeucrocodilos: F – Hamadasuchus rebouli ROM 52620; G – Pabwehshi pakistanensis; H – 
Iberosuchus macrodon MHNT.PAL.2006.0.53 (holótipo) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 20. Detalhe da porção palatal do pré-maxilar e maxilar em baurussuquídeos. A – 
Baurusuchus pachecoi; B – Stratiotosuchus DGM 1477-R; C – MZSP-PV 814; D – Baurusuchus 
salgadoensis; E – Baurusuchus sp. MPMA 62-0007/02; F – Campinasuchus CPP 1236. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 21. Detalhe da região antorbital de baurussuquídeos: A – Stratiotosuchus DGM 1477-R 
(imagem de Orlando Grillo e Natan Brilhante); B – MZSP-PV 814. Escala = 5 cm. 

 

 

Figura 22. Detalhe da região alveolar do maxilar de baurussuquídeos: A – Pissarrachampsa 
LPRP/USP 0019; B – Baurusuchus salgadoensis; C – MZSP-PV 814.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Figura 23. Detalhe da região antorbital em vista dorsal, evidenciando as diferentes formas de 
depressão posterior dos nasais em baurussuquídeos: A – Baurusuchus salgadoensis; B – MZSP-PV 
814; C – Wargosuchus australis (imagem de Martinelli & Pais, 2008); D – Pissarrachampsa 
LPRP/USP 0019; e comparando com outros crocodiliformes: C – Caipirasuchus stenognathus; D – 
Pelagosaurus typus SMNS 17758; E – Sichuanosuchus shuhanensis; F – Hsisosuchus 
chungkingensis CNM V 1090. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 24. Detalhe da fossa palpebral em baurussuquídeos: A – Pissarrachampsa LPRP/USP 0019; 
B – MZSP-PV 814; e comparação com outros mesoeucrocodilos: C – Hamadasuchus rebouli ROM 
52620; D – Sebecus (=Zulmasuchus) querejazus. 

 

 

Figura 25. Detalhe da porção ventral do frontal e adjacências de baurussuquídeos: A – 
Pissarrachampsa LPRP/USP 0019; B – Stratiotosuchus DGM 1477-R (imagem de Orlando Grillo e 
Natan Brilhante); C – MZSP-PV 814. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Figura 26. Vista ântero-dorsal do teto craniano de baurussuquídeos: A – Baurusuchus 
salgadoensis; B – MZSP-PV 814; C – Stratiotosuchus DGM 1477-R (imagem de Orlando Grillo e 
Natan Brilhante). 

 

Figura 27. Vista ventral dos palpebrais de baurussuquídeos: A – Pissarrachampsa LPRP/USP 
0019; B – Baurusuchus albertoi; C – MZSP-PV 814.  

 



 

 

 

 



 

Figura 28. Vista posterior de baurussuquídeos: A – Baurusuchus pachecoi; B – Baurusuchus 
albertoi; C – Stratiotosuchus DGM 1477-R (imagem de Orlando Grillo e Natan Brilhante); D – 
Pissarrachampsa LPRP/USP 0019; E – Stratiotosuchus URC R 73; F – MZSP-PV 814; G – 
Baurusuchus salgadoensis; I – Campinasuchus CPP 1235; e comparação com outro 
mesoeucrocodilo: H – Hamadasuchus rebouli ROM 52620. Escala = 5 cm. 

 



 

 

 



 

Figura 29. Detalhe da borda lateral interna da fenestra supratemporal de baurussuquídeos: A – 
MZSP-PV 814; B – Campinasuchus CPP 1235; Stratiotosuchus DGM 1477-R (imagem de Orlando 
Grillo e Natan Brilhante). 

 

Figura 30. Detalhe da área ventral do recesso ótico de baurussuquídeos: A – Baurusuchus 
pachecoi; B – MZSP-PV 814; e comparação com outro mesoeucrocodilo: C – Hamadasuchus 
rebouli ROM 52620. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 31. Detalhe do processo póstero-lateral do esquamosal de baurussuquídeos: A – 
Stratiotosuchus DGM 1477-R; B – Baurusuchus salgadoensis; C – Baurusuchus albertoi em vista 
lateral; D – Baurusuchus albertoi em vista anterior. 

 

 

 

Figura 32. Vista póstero-dorsal do teto craniano de dois mesoeucrocodilos: A – o baurussuquídeo 
MZSP-PV 814; B – o dirossaurídeo Rhabdognathus CNRST-SUNY 190. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 33. Detalhe do pós-orbital em baurussuquídeos. Em vista anterior: A – Baurusuchus 
pachecoi; B – MZSP-PV 814; C – Baurusuchus albertoi. Em vista anterolateral: D – MZSP-PV 
814; E – Baurusuchus albertoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 34. Detalhe da superfície lateral do jugal de baurussuquídeos: A – Baurusuchus pachecoi; B 
– Stratiotosuchus DGM 1477-R; C – Pissarrachampsa LPRP/USP 0019; D – MZSP-PV 814; E – 
Baurusuchus albertoi; e comparação com outro mesoeucrocodilo: F – Pepesuchus deiseae MN 
7005 – V. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 35. Detalhe do contato entre jugal e ectopterigóide em baurussuquídeos. A – 
Stratiotosuchus DGM 1477-R em vista ventral; B – Pissarrachampsa LPRP/USP 0019 em vista 
ventral; C – MZSP-PV 814 em vista lateroventral; D – MZSP-PV 814 em vista um pouco mais 
lateral que C. 

 

Figura 36. Detalhe da porção infratemporal do jugal de baurussuquídeos. A – Baurusuchus 
pachecoi em vista póstero-dorsal; B – Baurusuchus albertoi em vista lateral; C – Stratiotosuchus 
DGM 1477-R em vista lateral; MZSP-PV 814 em vista lateral. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 37. Detalhe da projeção ventral (corpo) dos quadrados de baurussuquídeos em vista 
posterior. Quadrados esquerdos de: A – Stratiotosuchus DGM 1477-R; B – Baurusuchus 
salgadoensis; C – Stratiotosuchus URC R 73; e quadrados direitos de: D – Baurusuchus albertoi; E 
– MZSP-PV 814; e a comparação com outro mesoeucrocodilo: F – Caipirasuchus stenognathus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Figura 38.  Vista ântero-ventral do quadrado de baurussuquídeos. Quadrado esquerdo de: A – 
Baurusuchus pachecoi; B – Pissarrachampsa LPRP/USP 0019; C – Baurusuchus albertoi; e o 
quadrado direito de: D – Stratiotosuchus DGM 1477-R; E – MZSP-PV 814. Abaixo, mesma vista, 
porém levemente medial, de: F – quadrado direito de Baurusuchus albertoi; G – quadrado esquerdo 
de MZSP-PV 814. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 39. Detalhe do quadrado de baurussuquídeos em vista lateral: A – Baurusuchus pachecoi; B 
– Stratiotosuchus DGM 1477-R; C – Pissarrachampsa LPRP/USP 0019. 

 

Figura 40. Detalhe da fenestração ótica em baurussuquídeos: A – Baurusuchus albertoi; B – 
MZSP-PV 814; e comparação com outros mesoeucrocodilos: C – Notosuchus terrestris MACN N 
22; D – Caiman yacare MZUSP 2140. 

 

 



 

 

 



 

Figura 41. Vista ventrolateral do basicrânio e aparato suspensório de baurussuquídeos: A – 
Baurusuchus salgadoensis; B - MZSP-PV 814; e comparação com outros mesoeucrocodilos: C – 
Araripesuchus wegeneri MNN GAD19; D – Caiman yacare MZUSP 2140. 

 

Figura 42. Vista anterolateral da órbita direita de MZSP-PV 814, evidenciando a parte ântero-
ventral do basicrânio. 



 



 

Figura 43. Detalhe do basicrânio de baurussuquídeos. A – Baurusuchus pachecoi; B – Baurusuchus 
salgadoensis; C – Stratiotosuchus DGM 1477-R (imagem de Orlando Grillo e Natan Brilhante); D – 
Pissarrachampsa LPRP/USP 0019; E - Stratiotosuchus URC R 73; F – MZSP-PV 814; G – 
Campinasuchus CPP 1235; e comparação com outros mesoeucrocodilos: H – Montealtosuchus 
arrudacamposi; I – Mariliasuchus amarali MZSP-PV 814 50; J – Simosuchus clarki UA 8679 
(holótipo). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 44. Detalhe do supraoccipital de baurussuquídeos em vista posterior: A – Pissarrachampsa 
LPRP/USP 0019; B – Stratiotosuchus URC R 73; C – MZSP-PV 814. 

 

 

Figura 45. Região occipital em vista póstero-lateral. A – o baurussuquídeo MZSP-PV 814; B – o 
notossuquídeo Mariliasuchus amarali MSZP-PV 50. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 46. Detalhe do basicrânio de baurussuquídeos em vista ventral: A – “Stratiotosuchus” URC 
R 73; B – MZSP-PV 814. 

 

 

Figura 47.  Vista laterodorsal do ectopterigóide direito de Baurusuchus albertoi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 48. Detalhe da asa do pterigóide de baurussuquídeos: A – vista lateral da asa esquerda do 
pterigóide de Pissarrachampsa LPRP/USP 0019; B – vista posterior da asa direita do pterigóide de 
Pissarrachampsa LPRP/USP 0019; C – vista póstero-medial da asa esquerda do pterigoide de 
MZSP-PV 814; D – vista póstero-medial da asa direita do pterigóide de MZSP-PV 814; e 
comparação com outro mesoeucrocodilos: vista posterior das asas do pterigóide de Hamadasuchus 
rebouli ROM 52620. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 49. Vista ventral da mandíbula de baurussuquídeos. A – Baurusuchus pachecoi; B – MZSP-
PV 814. Escala = 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 50. Detalhe medial da mandíbula de baurussuquídeos: A – ramo mandibular esquerdo de 
MZSP-PV 814 em vista póstero-medial; B – ramo mandibular direito de Baurusuchus pachecoi em 
vista dorso-medial. 

 

Figura 51. Detalhe da porção média da mandíbula de baurussuquídeos. A – ramo mandibular 
direito de MZSP-PV 814 em vista dorso-medial; B – ramo mandibular esquerdo de Baurusuchus 
salgadoensis em vista dorso-medial; C – ramo mandibular esquerdo de Stratiotosuchus DGM 1477-
R em vista dorsal (surangular removido).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 52. Vista medial da porção pós-sinfiseal do ramo mandibular direito de baurussuquídeos. A 
– Baurusuchus pachecoi; B – Baurusuchus albertoi; C - MZSP-PV 814. 

 

 

Figura 53. Detalhe ventral da região articular da mandíbula de baurussuquídeos: A – vista ventro-
medial do articular esquerdo MZSP-PV 814; B – vista ventro-lateral do articular esquerdo de 
Baurusuchus salgadoensis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 54. Vista lateral da mandíbula direita de Baurusuchus albertoi, com surangular e angular 
desarticulados. Escala = 5 cm. 

 

Figura 55. Detalhe do articular de baurussuquídeos. Em vista medial: A – articular direito de 
MZSP-PV 814; B – articular esquerdo de Baurusuchus salgadoensis. Em vista posterior, articulares 
direitos de: C – Baurusuchus pachecoi; D – MZSP-PV 814; E – Baurusuchus albertoi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 56. Detalhe da dentição de baurussuquídeos: A – vista lateral esquerda da mandíbula de 
MZSP-PV 814; B – vista anterior do 4° dente do dentário direito de MZSP-PV 814; C – vista 
anterior do 1° dente maxilar direito de MZSP-PV 814; D – vista lateral do 9° e 10° dentes do 
dentário esquerdo de Stratiotosuchus URC R 73; E – vista anterior do 9° dente do dentário esquerdo 
de URC R 73; F – vista anterior do 5° dente maxilar esquerdo de Stratiotosuchus URC R 73 (escala 
= 1 cm). 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Árvore de consenso feita a partir das 23 árvores igualmente parcimoniosas que foram 
encontradas nesta análise (página anterior). Os índices estão escritos em cada nó: acima, índice de 
Bremer, abaixo, índice de bootstrap. Nem todos os nós apareceram na análise de reamostragem por 
bootstrap, e portanto, alguns nós da imagem apresentam apenas o índice de Bremer (ver anexos 4c e 
4d). Os clados com nome estão indicados por letras: A – Crocodyliformes, B – Mesoeucrocodylia, 
C – Oreinirostra, D – Peirosauridae, E – Mahajangasuchidae, F – Sebecosuchia, G – Bergisuchidae, 
H – Baurusuchidae, I – Sphagesauridae, J – Neosuchia, K – Atoposauridae, L – Hylaeochampsidae, 
M – Goniopholididae, N – Dyrosauridae, O – Thalattosuchia, P – Crocodylia, Q – Alligatoroidea. 



 

 

 

 

 

 



 

Figura 58. Caráter 50, estado 1: depressão posterior em forma de V na região anterior do ramo 
palatal dos maxilares (indicado pelas setas vermelhas). A – Lomasuchus palpebrosus; B – 
Montealtosuchus arrudacamposi; C – Gasparinisuchus peirosauroides. 

 

Figura 59. Caráter 109, contato entre jugal e quadradojugal (estados indicados pelas setas 
vermelhas). Estado 0: A – Baurusuchus albertoi em vista lateral direita, B – Baurusuchus albertoi 
em vista medial. Estado 1: C – Montealtosuchus arrudacamposi em vista medial. Estado 2: D – 
Mariliasuchus amarali MZSP-PV 50 em vista lateral esquerda. Estado 3: Dibothrosuchus elaphros 
em vista lateral esquerda.  



 

 

 

 



 

Figura 60: Caráter 110, estado 1 (indicado pela seta vermelha): vista ventral do quadradojugal e 
maxilar esquerdos de Iharkutosuchus makadii MTM 2006.52.1 (holótipo). 

 

Figura 61. Caráter 152. Vista dorsal da região temporal, zonas acinzentadas indicam a área da fossa 
supratemporal. Estado 0: A – Cayman yacare MZUSP 2140 (imagem de Alberto B. de Carvalho). 
Estado 1: B – fenestra supratemporal esquerda de Metriorhynchus casamiquelai. Estado 2: C – 
fenestra supratemporal esquerda de Araripesuchus gomesii AMNH 24450. Estado 3: D – fenestra 
supratemporal direita de MZSP-PV 814. Estado 4: E – fenestra supratemporal esquerda de Zosuchus 
davidsoni IGM 100/1305 (holótipo). Estado 5: F – fenestras supratemporais de Gracilisuchus 
stipanicicorum PLV 8598 (réplica do holótipo). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 62. Caráter 161, vista posterior da parte superior da região occipital do crânio. Estado 0: A – 
Crocodylus porosus FMNH 15230. Estado 1: B – Rhabdognathus sp. CNRST-SUNY 190. Estado 
2: C – MZSP-PV 814.  

 

 

 

 

 

Figura 63. Caráter 162, estado 1 (indicado com as setas vermelhas) em Paleosuchus trigonatus 
MZUSP 2205. A – vista lateral da região temporal direita; B – vista laterodorsal da região temporal 
direita. Imagens de Alberto B. de Carvalho. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 64. Caráter 215, estado 0. A – vista posterior do ectopterigóide e asa do pterigóide 
esquerdos de Dibothrosuchus elaphros. B – vista póstero-ventral do ectopterigóide e asa do 
pterigóide direitos de Hsisosuchus chungkingensis CNM V 1090. 

 

 

Figura 65. Caráter 262, estado 0. A – vista ventro-lateral da placa basioccipital de Notosuchus 
terrestris 64 IV-16-5 (253). B – vista posterior da placa basioccipital de Notosuchus terrestris 
MACN N37. 

 

 

Figura 66. Caráter 298, estado 1 (indicado pelas setas vermelhas) na porção posterior da sínfise 
mandibular de Caipirasuchus stenognathus. A – vista dorsal. B – vista ventral.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 67. Caráter 351, mandíbulas em vista lateral (a linha vermelha indica a altura da margem 
posterior da sínfise). Estado 0: A – MZSP-PV 814; B – Libycosuchus brevirostris. Estado 1: C – 
Crocodylus niloticus FMNH 19319. 
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Anexo 1 – Lista de caracteres utilizada neste trabalho 

Obs: As modificações feitas nos caracteres presentes na literatura são explicadas em notas abaixo 
da descrição do caráter. Quando não há nota alguma, e mesmo assim aparece o termo “modificado 
de”, seguido pela referência do(s) artigo(s), significa que o que foi alterado foi apenas o texto, e não 
a interpretação do caráter e de seus estados. Pode ser também que o primeiro artigo citado seja o 
primeiro a apresentar o caráter, e os citados na sequência apenas tenham acrescido estados novos, e 
sua interpretação aqui não foi modificada. 

 

Ornamentação: 

 

1. Crânio, ornamentação na superfície externa: ausente ou irrelevante (0); ornamentação 

predominantemente de depressões profundas arredondadas (“pits”), sulcos praticamente ausentes 

(sulco = um “pit” mais alongado, sensu Bruffrenil, 1982) (1); “pits” e sulcos bem demarcados no 

crânio, sendo os sulcos usualmente presentes (e.g. sutura maxilar/jugal, frontal) (2); ornamentação 

do rostro predominantemente de sulcos, enquanto o teto craniano possui mais “pits” do que sulcos; 

maxilares podem ser lisos, sem ornamentação (3); ornamentação do crânio como um todo 

predominantemente de sulcos (4). Modificado de Clark, 1994; Pol, 1999; Andrade & Bertini, 2008 

– caráter 1; Cau & Fanti, 2011 – caráter 2; e Andrade et al., 2011 – caracteres 10 e 12. 

Nota: caráter modificado principalmente de Andrade et al., (2011). O estado 3 foi incluído nesta 

análise para representar a condição presente principalmente em Protosuchus e na maioria dos 

Neosuchia. 

2. Mandíbula, ornamentação: ausente ou irrelevante (0); presente, predominantemente 

formada por sulcos e saliências em toda a superfície lateral (1); presente, sulcos e saliências mais 

posteriores e pequenas depressões (forâmens) mais anteriores (2); presente, predominantemente 

formada por “pits” grandes poligonais ou arredondados em toda a sua extensão (3); presente, 

grandes “pits” na superfície posterior, ausência de ornamentação ou ornamentação transicional na 

porção mediana, e pequenos “pits” (forâmens) com sulcos ou somente sulcos na superfície anterior 

(4); igual ao anterior, mas com os sulcos posteriores (5); igual ao caráter 4, mas sem ornamentação 

mediana ou anterior (6); predominantemente formada por pequenos “pits” (forâmens) em toda a 

extensão, às vezes dentro de depressões ou sulcos (7); apenas sulcos, às vezes pequenos “pits” 

(forâmens) na porção anterior, sem ornamentação na região posterior (8). Modificado 

extensivamente de Andrade et al., 2011 – caracteres 12 e 22.  

Nota: estados 4, 5, 6 e 8 adicionados para melhor descrever a condição presente tanto em 

Notosuchia quanto em Neosuchia. 



3. Mandíbula, ornamentação na superfície externa anterior: esplenial liso, sem ornamentação, 

ou fracamente ornamentado apenas na porção ventral em contato com o dentário (0); esplenial 

ornamentado em toda a sua porção ventral (1). Modificado de Montefeltro et al., 2011 – caráter 60. 

4. Pré-maxilares e maxilares, ornamentação da região palatal: pré-maxilar e maxilar lisos (0), 

pré-maxilar e maxilar ornamentados (1). Modificado de Ortega et al., 2000 – caráter 2; Riff & 

Kellner, 2011 – caráter 268. 

5. Maxilar e dentário, região sem ornamentação ao longo da margem alveolar da superfície 

lateral do dentário e da maxilar: ausente (0) ou presente (1). Modificado de Wu & Suez, 1996 – 

caráter 29; Martinelli, 2003 – caráter 24. 

Nota: dentário e maxilar estão em caracteres separados nas fontes supracitadas, mas a condição 

exclusiva de apenas um elemento não foi encontrada em nenhum táxon, sendo que quando está 

presente no maxilar, também está no dentário. Portanto, os caracteres foram unificados. 

6. Ornamentação, quando presente: não chega até o jugal (0); alcança o jugal apenas 

anteriormente (1); alcança a porção posterior do jugal (2); alcança o quadradojugal (3). Modificado 

de Pol, 1999 – caráter 161; Andrade et al., 2011 – caracteres 14 e 16.  

7. Ornamentação, quando presente: não chega até o frontal ou parietal (0); frontal e parietal 

fracamente ornamentados (1); frontal e parietal tão ornamentados quanto outras partes do crânio 

(2); apenas o teto craniano apresenta ornamentações (3). Modificado de Jouve et al., 2005 – caráter 

27; Hill et al., 2008 – caráter 37; Wilkinson et al., 2008 – caráter 1. 

Nota: O estado 3 foi adicionado para abarcar a condição presente em Teleosauridae. 

8. Ornamentação palatal posterior: ausente (0); presente apenas no pterigóide (1); presente 

apenas no ectopterigóide (2); presente nos palatinos, ectopterigóide e levemente no pterigóide (3). 

Modificado de Clark, 1994 – caráter 40; Montefeltro et al., 2011 – caráter 42.  

Nota: estados 2 e 3 adicionados para abarcar as condições presentes dentro de Baurusuchidae, onde 

os palatinos são ornamentados em alguns táxons, mas não em outros.  

9. Ornamentação (quando presente) da superfície dorsal da região póstero-lateral do 

esquamosal (não incluindo o processo descendente póstero-lateral, quando presente): com o mesmo 

padrão de ornamentação encontrado em áreas adjacentes do teto craniano (0); com a mesma 

ornamentação e incluindo ainda três cristas curvadas orientadas longitudinalmente (1); 

ornamentação com uma superfície peculiar, como se fossem vários seixos, ou “bolinhas” (2). 

Modificado de Pol & Norell, 2004b – caráter 184; Montefeltro et al., 2013 – caráter 476. 



Nota: os caracteres dos dois trabalhos são mutualmente excludentes, e puderam ser unificados. 

10. Processo póstero-lateral do esquamosal (quando o crânio apresenta ornamentações): sem 

ornamentações (0) ou com ornamentações (1). Modificado de Pol & Norell, 2004a – caráter 163. 

11. Margem lateral da fenestra supratemporal (quando o crânio apresenta ornamentações): 

relativamente ampla e ornamentada (0) ou estreita e sem ornamentações (1). Jouve et al., 2005 – 

caráter 16. 

 

Região do rostro:  

 

12. Rostro (região pré-orbital), vista dorsal: laterais paralelas em sua grande parte (0); laterais 

se alargando gradualmente em direção posterior (subtriangular) (1). Modificado de Clark, 1994 – 

caráter 2; Wu et al., 1997 – caráter 2; Sereno et al., 2001 – caráter 5. 

13. Rostro, limite lateral em vista dorsal: reto ou quase reto (0); com uma ou mais constrições 

bem demarcadas e aspecto altamente sinusoidal (1). Modificado de Ortega et al., 2000 – caráter 

130. 

14. Focinho (região pré-orbital): mais curto do que o restante do crânio (0); aproximadamente 

igual ao tamanho do crânio (+/- 5%) (1); mais comprido do que o restante do crânio (da borda 

anterior da órbita até a extremidade do côndilo occipital), mas menos de duas vezes (2); duas vezes 

ou duas vezes e meia o comprimento do restante do crânio (3); cerca de três vezes o comprimento 

do restante do crânio (+/- 10%) (4). Modificado de Gasparini et al., 1991 – caráter 2; Wu et al., 

1997; Ortega et al., 2000; e Andrade & Bertini, 2008 – caráter 4; Wu & Sues, 1996; e Gomani, 

1997 – caráter 6; Hill et al., 2008 – caráter 33. 

15. Rostro, formato dorsal em vista lateral: côncavo (0); reto (1); o rostro toma uma forma 

convexa dorsalmente, com os nasais apresentando um perfil arqueado (2). Modificado de 

Buscalioni & Sans, 1988 – caráter 8; Brochu, 1997 – caráter 101; e Andrade et al., 2011 – caráter 9. 

16. Canthi rostrales ausente ou bem reduzido (0) ou muito proeminente em indivíduos adultos 

(1). Norell, 1988 – caráter 34; apud Brochu, 1997 – caráter 143. 

17. Maxilares e pré-maxilares com um plano de exposição vertical ou quase vertical (0); com 

um plano lateralmente exposto (alto) e o outro dorso-lateralmente exposto (1); com um plano de 

exposição principalmente dorsolateral ou dorsal (2). Pol, 1999 – caráter 153. 



18. Pré-maxilares mais largos (ou mais altos) do que compridos ou aproximadamente iguais 

(0); cerca de uma vez e meia até duas vezes e meia mais compridos do que largos (1); quase três 

vezes (ou mais) mais compridos do que largos (2). Modificado de Jouve et al., 2008 – caráter 41. 

19. Pré-maxilares, projeção internarial: projeção ausente ou na forma de um pequeno ramo (0); 

com uma projeção pontuda e bem desenvolvida, formando parte de uma barra internarial 

incompleta (1); com uma projeção fina e bem desenvolvida, formando parte de uma barra 

internarial incompleta (2); com uma projeção curta, formando parte de uma barra internarial 

completa (3); com uma projeção larga e bem desenvolvida, formando parte de uma barra internarial 

completa (4). Modificado de Norell, 1988 – caráter 3; Clark, 1994 – caracteres 4 e 66; Brochu, 1997 

– caráter 95; Andrade & Bertini, 2008 – caráter 8; Wilkinson et al., 2008; e Young & Andrade, 

2009 – caráter 24. 

20. Pré-maxilares, projeção da barra internarial (quando presente) relativa à estrutura principal 

do pré-maxilar: projeta-se dorsalmente ou posteriormente (0); projeta-se anteriormente de maneira 

bem demarcada a partir da abertura narial, anterior à estrutura principal do pré-maxilar (1). 

Modificado de Larsson & Sues, 2007 – caráter 51; Andrade et al., 2011 – caráter 38. 

21. Pré-maxilares, comprimento em vista dorsal posterior ao contato lateral pré-

maxilar/maxilar: mais curto do que a porção anterior (0); aproximadamente igual ou mais comprido 

do que a porção anterior, não ultrapassando posteriormente o terceiro alvéolo maxilar (1); mais 

comprido do que a porção anterior, ultrapassando posteriormente o terceiro alvéolo maxilar (2). 

Modificado de Brochu, 1997 – caráter 145; Wilkinsons et al., 2008 – caráter 21; Cau & Fanti, 2011 

– caráter 3; Fortier, 2011 – caráter 263. 

Nota: caráter originalmente criado para formas neossúquias longirrostras, foi adaptado 

(especialmente o estado 0) para que pudesse ser codificados para notossúquios e protossúquios. 

22. Narinas externas, direção: abrem-se anteriormente ou ântero-lateralmente, totalmente 

verticais (0); abrem-se lateralmente ou laterodorsalmente (1); ou abrem-se dorsalmente ou ântero-

dorsalmente (2). Modificado de Buscalioni & Sans, 1988 – caráter 29; Clark, 1994 – caráter 6; 

Brochu, 1999 – caráter 79; Ortega et al., 2000 – caracteres 16 e 17; Sereno et al., 2001 – caráter 2; 

Andrade & Bertini, 2008 – caráter 7.  

23. Narinas externas, posição e retração póstero-dorsal em relação à fileira de dentes: 

posicionadas na ponta do focinho, com sua margem posterior não ultrapassando o terceiro alvéolo 

pré-maxilar (0); posicionadas na ponta do focinho, mas sua margem posterior alcança ou ultrapassa 

o último alvéolo pré-maxilar (1); a margem posterior alcança o início do primeiro alvéolo maxilar 



(2); a margem anterior começa logo após o primeiro ou segundo alvéolo pré-maxilar, enquanto a 

margem posterior não ultrapassa o primeiro alvéolo maxilar (3); a margem posterior quase alcança a 

extremidade do segundo alvéolo maxilar (4); a margem anterior começa no início do segundo 

alvéolo pré-maxilar, e a margem posterior encerra-se ventralmente na porção mediana em direção 

ao terceiro alvéolo maxilar (5); deslocadas em direção póstero-dorsal, com a margem anterior com 

início posterior ao terceiro alvéolo pré-maxilar e a margem posterior encerrando-se após o terceiro 

alvéolo maxilar (6). Young & Andrade, 2009 – caráter 38.  

24. Narinas, formato da abertura narial em narinas com orientação ântero-dorsal ou dorsal (sem 

considerar aqui a barra internarial, quando presente): subcircular, aproximadamente tão longa 

quanto larga (diâmetro em qualquer direção não varia em mais de 10%) (0); em formato de coração 

ou gota (1); em formato de fechadura, subcircular anteriormente mas alongada e subquadrangular 

posteriormente (2); fortemente elíptica (largura da lateral <40% do comprimento anteroposterior) 

(3); mais larga do que longa (4). Modificado de Brochu, 1997 – caráter 161; Young & Andrade, 

2009 – caráter 23; Andrade et al., 2011 – caráter 32. 

25. Narinas externas, quando orientadas ântero-dorsalmente ou dorsalmente, borda posterior 

elevada: ausente (0); fracamente presente (1); fortemente presente (2). Modificado de Brochu, 2011 

– caráter 85. 

26. Fossa perinarial: extensão restrita ou ausente (0); bem extensa, com uma superfície côncava 

distinta voltada anteriormente (1); com uma superfície côncava ampla voltada anteriormente, 

projetando-se ântero-ventralmente a partir da abertura externa das narinas até a margem alveolar 

(2); extremamente larga, com margens bem demarcadas, ocupando quase toda a superfície pré-

maxilar lateral e/ou ventral às narinas externas (3). Modificado de Pol & Apesteguía, 2005 – caráter 

221; Turner & Sertich, 2010 – caráter 226.  

27. Forâmen na fossa perinarial do pré-maxilar: ausente (0); somente um presente (1); mais de 

um forâmen presente (2). Modificado de Gasparini et al., 2005 – caráter 237. 

28. Entalhe do pré-maxilar na extremidade lateral das narinas externas: ausente (0); somente 

um presente, na metade dorsal/posterior da margem lateral das narinas externas (1); somente um 

presente, na porção ventral/anterior da margem lateral das narinas externas (2); ambos presentes (3). 

Modificado de Pol, 1999 – caráter 135; Andrade et al., 2011 – caráter 34. 

Nota: os autores não fazem distinção entre o entalhe dorsal e ventral, e os estados 2 e 3 foram 

acrescidos. 



29. Sulco longitudinal localizado na superfície lateral do pré-maxilar, surgindo a partir da 

margem dorsal do entalhe pré-maxilar/maxilar: ausente (0); presente (1). Pol et al., 2014 – caráter 

410. 

30. Pré-maxilares, formato principal em vista dorsal: arredondado a triangular, pré-maxilares 

encaixam-se perfeitamente no rostro (0); lanceolado, pré-maxilares encaixam-se perfeitamente no 

rostro (1); subquadrangular, pré-maxilares encaixam-se perfeitamente no rostro (2); em formato de 

remo, expandidos lateralmente (3); em formato de machado, expandidos lateralmente (4). Andrade 

et al., 2011 – caráter 65. 

31. Ramo palatino do pré-maxilar: ausente (0); presente como uma lâmina medial a partir da 

estrutura principal do pré-maxilar, curta, e sem contato entre as duas metades (1); presente, largo e 

formando a seção mais anterior do osso do palato secundário, em contato na linha central (exceto 

pela presença do forâmen incisivo) (2). Modificado de Gasparini et al., 1991 – caráter 4; Clark, 

1994; Wu et al., 1997 – caráter 7; Larsson & Sues, 2007 – caráter 61; e Andrade et al., 2011 – 

caráter 210.  

32. Porção posterior dos pré-maxilares (quando os pré-maxilares fecham completamente as 

narinas externas): sagitalmente confluentes entre si, formando uma projeção com formato de “V” 

orientada posteriormente (0); separados um do outra, formando uma projeção com formato de “W” 

orientada posteriormente (1). Modificado de Pol & Powell, 2011 – caráter 242. 

33. Depressões pré-maxilares paramedianas circulares do palato (não são depressões para 

encaixe de dentes do dentário): ausentes (0); presentes, localizadas anteriormente no pré-maxilar 

(1), presentes, localizadas na sutura pré-maxilar-maxilar (2). Modificado de Pol & Apesteguía, 2005 

– caráter 222. 

34. Pré-maxilares, porção anterior da extremidade ventral em relação à extremidade ventral do 

maxilar em vista lateral: posicionados quase na mesma altura, margem anterior alveolar do pré-

maxilar e dentes pré-maxilares orientados ventralmente (0); ventralmente inclinados, margem 

alveolar mais ventral do que a margem maxilar, dentes orientados ventralmente (1); ventralmente 

inclinados, mas a margem alveolar e os dentes orientados posteriormente, virados para dentro, e 

contorno anterior dorsal do dentário fortemente côncavo (2). Modificado de Gasparini et al., 1993 – 

caráter 6; Ortega et al., 2000 – caráter 10; Sereno et al., 2001 – caracteres 68, 71; Sereno & 

Larsson, 2009 – caráter 93. 



Nota: o caráter de Gasparini et al. (1993) foi cunhado para Bretesuchus, enquanto o de Sereno et al. 

(2001) foi para acomodar a condição presente em Pholidosauridae. Ambas as condições são 

mutuamente excludentes, e por isso foram unificadas no mesmo caráter, em estados diferentes.  

35. Dentes pré-maxilares, orientação em vista ventral: arqueados posteriormente a partir da 

linha medial (0); póstero-lateralmente orientados, formando um ângulo de 120˚ de um para o outro 

(1); ou transversalmente orientados (2). Modificado de Sereno et al., 2003 – caráter 69; Riff, 2007; 

Turner & Sertich, 2010 – caráter 240; Larsson & Sues, 2007 – caráter 57. 

36. Sutura pré-maxilar/maxilar em vista palatal, medialmente à região alveolar: direcionada 

anteromedialmente (0); sinusoidal, direcionada posteromedialmente em sua metade lateral e 

anteromedialmente e sua metade medial (1); direcionada posteromedialmente (2); sinusoidal, 

direcionada anteromedialmente em sua metade lateral e posteromedialmente ao longo de sua região 

medial (3); reta, transversal (4). Pol, 1999 – caráter 139; Ortega et al., 2000 – caráter 9; Gasparini et 

al., 2005 – caráter 126. 

37. Forâmen incisivo (ou cavidade naso-oral): ausente (0); pequeno ou incipiente, menos de 

metade da largura dos pré-maxilares (1); grande, igual ou mais da metade que a maior largura dos 

pré-maxilares (2). Modificado de Ortega et al., 2000 – caráter 11; Larsson & Sues, 2007 – caráter 

62; Montefeltro et al., 2011 – caráter 39.  

38. Formato da fenestra naso-oral: extremidades anterior e posterior se afunilam e terminam em 

ângulos agudos (formato de losango ou folha) (0); somente a extremidade anterior afunilada, a 

extremidade posterior é arredondada ou com formato complexo (1); tanto a extremidade anterior 

quanto a posterior são arredondadas (2). Modificado de Andrade et al., 2011 – caráter 70. 

39. Forâmen incisivo, posição: intersecta a sutura pré-maxilar/maxilar (0); situa-se 

completamente distante da fileira de dentes pré-maxilares, ao nível do segundo ou terceiro alvéolo 

(1); encosta na fileira de dentes pré-maxilares (2); projeta-se entre os primeiros dentes pré-

maxilares (3). Modificado de Brochu, 1997 – caracteres 124, 153.  

40. Pré-maxilares, forâmens neurovasculares acima da fileira de dentes: ausentes (0); presentes 

(1). Sereno & Larsson, 2009 – caráter 83. 

41. Pré-maxilar se sobrepõe ao maxilar lateralmente (0); ou pré-maxilar e maxilar são suturados 

juntos, sem sobreposição (1). Clark, 1994 – caráter 8. 

42. Contato lateral pré-maxilar/maxilar: liso, contínuo ao resto da superfície (0); formando um 

entalhe medialmente côncavo que recebe lateralmente um dente hipertrofiado do dentário (1); 

formando um entalhe que chega a cobrir as superfícies anterior e lateral de um dente grande do 



dentário (2); formando quase uma fenestra completa que envolve quase todo o dente hipertrofiado 

do dentário, ao menos na sua porção ventral (3); formando uma fenestra completa, um pouco 

distante da borda lateral do crânio (4). Modificado de Clark, 1994 – caráter 9; Wu & Sues, 1996 – 

caráter 10; Pol & Norell, 2004a – caráter 9; Andrade et al., 2011 – caráter 58. 

Nota: os estados 2 e 3 na verdade diziam respeito a um único estado, que foi desmembrado para 

descrever melhor a variação presente dentro de Baurusuchidae. 

43. Sutura pré-maxilar/maxilar em vista lateral: reta (0); em formato de zigue-zague (não diz 

respeito às interdigitações) (1). Modificado de Ortega et al., 2000 – caráter 8.  

44. Forâmens nutritivos na superfície palatal do pré-maxilar e maxilar: ausentes (0); presentes, 

acompanhando a margem alveolar, todos sub-isométricos (1); presentes, acompanhando a margem 

alveolar, com um forâmen nutritivo especialmente alargado na superfície palatal do contato pré-

maxilar/maxilar (direcionado lateralmente em alguns táxons devido ao entalhe pré-maxilar/maxilar) 

(2). Modificado de Pol, 1999 – caráter 139; Larsson & Sues, 2007 – caráter 60; Montefeltro et al., 

2011 – caráter 23. 

Nota: o estado 2 foi modificado para abarcar a condição presente em Baurusuchidae, de forma que 

não se confundisse com o presente em Bergisuchidae. 

45. Linha de forâmens neurovasculares na superfície maxilar, acima da fileira de dentes: 

ausente (0); presente, com um pequeno número de forâmens, usualmente de 1 a 2 para cada dente 

(1); presente, com um elevado número de forâmens, ultrapassando muito o número de dentes (2); 

presente, com um espaço entre as séries anterior e posterior de forâmens (3). Modificado de Pol, 

1999 – caráter 152; Andrade & Bertini, 2008 – caráter 16; Turner & Sertich, 2010 – caráter 292. 

46. Forâmen na superfície lateral do contato pré-maxilar/maxilar (1 – não diz respeito ao 

forâmen palatal lateralmente deslocado devido ao entalhe lateral do contato pré-maxilar/maxilar; 2 

– não serve de encaixe para o ápice de um dente mandibular alargado): ausente (0); presente (1). 

Modificado de Pol, 1999 – caráter 149; Ortega et al., 2000 – caráter 13; Gasparini et al., 2005 – 

caráter 135. 

Nota: caráter mais bem explicado para não haver confusões com o estado descrito no caráter 44. 

47. Fossa bem demarcada e lisa na superfície posterolateral do maxilar, acima da margem 

alveolar: ausente (0); presente, mas sem participação do jugal (1); presente e o jugal forma a borda 

da fossa ou participa ativamente na totalidade da fossa (2). Modificado de Wu et al., 1997 – caráter 

127; Young & Andrade, 2009 – caráter 135; Andrade et al., 2011 – caráter 86. 



Nota: caracteres foram unificados e transformados em estados diferentes, para distinguir a condição 

presente em Goniopholididae da presente em Hsisosuchidae. 

48. Superfície rugosa na superfície palatal da maxilar posterior ao último dente: ausente (0) ou 

presente (1). Pol & Powell, 2011 – caráter 291. 

49. Depressão proeminente na região palatal do maxilar, próximo à margem alveolar (não serve 

de encaixe para os dentes do dentário): ausente (0); presente ao nível do sexto ou sétimo alvéolos 

(1); presente como um sulco profundo (2). Modificado de Turner & Buckley, 2008 – caráter 290. 

Nota: estado 2 acrescido para incluir a condição presente em Hamadasuchus. 

50. (NOVO) Depressão em formato de “V”, posteriormente orientada, na porção anterior das 

plataformas palatais dos maxilares (quando presentes), fazendo com que toda a porção anterior a ela 

seja um pouco mais dorsal do que a porção posterior: ausente, toda a porção palatal das maxilares 

está no mesmo nível (0); presente (1).  

51. Vômer, vista palatal: totalmente encoberto pelo palato secundário, invisível (0); visível no 

palato na sutura pré-maxilar/maxilar (1); visível no palato entre os maxilares (2); visível no palato 

entre os palatinos (3). Modificado de Wu & Sues, 1996 – caráter 11; Brochu, 1997 – caracteres 125, 

126. 

52. Componente maxilar do palato secundário: reduzido ou ausente (0); alargado (1). 

Modificado de Wu & Chaterjee, 1993 – caráter 7; Clark et al., 2000 – caráter 6. 

53. Depressões longitudinais parassagitais na superfície palatal dos maxilares e, às vezes, dos 

palatinos: ausentes (0) ou presentes (1). Modificado de Gasparini et al., 2005 – caráter 253.  

54. Maxilares: não contribuem com a margem das órbitas (contato jugal-lacrimal) (0); 

participam em uma porção estreita da margem anteroventral da órbita (1); participam da margem da 

orbital, e contatam o pré-frontal na região interna anteromedial da órbita, formando uma lâmina 

orbital, que restringe a abertura da cavidade nasal na órbita (2). Modificado de Pol, 1999 – caráter 

162; Zaher et al., 2006 – caráter 192; Andrade & Bertini, 2008 – caráter 15; Pol et al., 2014 – 

caráter 352. 

55. Contato posterior lateral dos maxilares e lacrimais, em vista dorsal: próximo ao canto 

posterolateral das órbitas (0); próximo ao canto anterolateral das órbitas (1). Hastings et al., 2010 – 

caráter 36. 



56. Maxilar, processo posterodorsal: ausente, limite posterodorsal do maxilar em ângulo de 90˚ 

ou arredondado (0); presente, encaixado dentro do lacrimal (1); presente, encaixado entre o lacrimal 

e o contato pré-frontal/nasal (2). Modificado de Brochu, 1997 – caráter 93. 

Nota: estado 2 acrescentado para incluir a condição presente em outros Crocodylia e alguns 

Notosuchia. 

57. Ossos nasais: totalmente pareados (0); fusionados na porção caudal apenas (1); 

completamente fusionados (2). Modificado de Gasparini et al., 2005 – caráter 257; Hill et al., 2008 

– caráter 34; Jouve, 2005 – caráter 9. 

58. Nasais, extremidades laterais (em vista dorsal): lateralmente côncavos (0); 

predominantemente retos (1). Modificado de Pol, 1999 – caráter 140. 

59. Nasais, limite lateral em vista dorsal (não diz respeito à porção mais posterior): paralelos 

um ao outro (0); paralelos um ao outro, mas convergindo na porção mais anterior (1); oblíquos um 

ao outro, convergindo anteriormente em todo o comprimento (2); ou oblíquos um ao outro, 

divergindo anteriormente (3). Modificado de Pol, 1999 – caráter 141; Young & Andrade, 2009 – 

caráter 160. 

Nota: estado 1 e 2 eram um só, mas foram quebrados para diferenciar a condição presente em 

Peirosauridae, alguns Eusuchia e Mahajangasuchidae (estado 1) da presente na maioria dos 

“protossúquios” e notossúquios (estado 2).  

60. Nasais, relação aos pré-maxilares: nasais não contatam os pré-maxilares (maxilares se 

contatam medialmente na superfície dorsal) (0); nasais contatam os pré-maxilares, não participando 

da borda das narinas externas (1); nasais contatam os pré-maxilares, participando das narinas 

externas (2). Modificado de Clark, 1994 – caracteres 13, 14; Brochu, 1997 – caráter 95. 

61. Nasais, quando participam das narinas externas: formam toda a borda posterior (ou dorsal) 

das narinas externas (0); borda posterior (ou dorsal) das narinas externas formada tanto pelos nasais 

quanto pelos pré-maxilares (1). Modificado de Pol, 2003 – caráter 124. 

62. Nasais (quando participam das narinas externas), projeção internarial: sem projeção (0); 

com uma projeção curta e fina (1); com uma projeção curta e larga (2); com uma projeção fina e 

longa (3); com uma projeção larga e longa (4). Modificado de Norell, 1988 – caráter 3; Clark, 1994 

– caracteres 4, 66; Brochu, 1997 – caráter 95; Andrade & Bertini, 2008 – caráter 8; Wilkinson et al., 

2008; Young & Andrade, 2009 – caráter 24. 



63. Sutura nasal/pré-frontal: muito reduzida ou ausente (0); presente, reta (1); presente, com 

formato irregular, ou formato de “V” (2); presente, um pouco encurvada, com uma concavidade 

direcionada posterolateralmente (3); presente, com uma concavidade retangular pronunciada na 

metade posterior de sua margem (4). Modificado de Sereno, 1991 – caráter 16; Young & Andrade, 

2009 – caracteres 92, 93.  

64. Contato nasal/frontal: ausente na superfície dorsal, pré-frontais contatam um ao outro na 

linha sagital (0); muito reduzido, na forma de uma sutura extremamente estreita, ou mesmo ausente, 

mas formando uma tetrasutura entre os pré-frontais, o nasal e o frontal (1); amplo, sutura transversal 

com um formato reto ou levemente encurvado (2); amplo, sutura sagital com uma projeção em 

formato de “V” (às vezes de “U”) dos frontais inseridos entre as extremidades posteriores dos 

nasais (3). Modificado de Norell, 1988 – caráter 27; Brochu, 1997 – caráter 100; Ortega et al., 2000 

– caráter 24; Martinelli, 2003 – caráter 36; Marconato, 2006 – caráter 10; Montefeltro et al., 2011 – 

caráter 5. 

Nota: estados 0 e 1 foram reinterpretados do trabalho de Montefeltro et al. (2011). 

65. Contato nasal/frontal ou área proximal, superfície dorsal: contínuo, sem um sulco ou fenda 

medial (0); fenda profunda, com uma depressão longitudinal acentuada na linha central (1). 

Modificado de Andrade et al., 2011 – caráter 75; Montefeltro et al., 2011 – caráter 10.  

66. Nasal, superfície da porção posterior: contínua à superfície anterior, sem depressões (0); 

com uma fenda longitudinal, fazendo com que a sutura entre os nasais se torne profunda, nasais 

dorsalmente arredondados lateralmente à fenda (1); com uma depressão profunda longitudinal, 

formando um desnível com o frontal (2); com uma depressão tabular larga, de superfície achatada 

(3); com uma depressão tabular larga, de superfície côncava (4); com duas depressões elipsoidais, 

sem ornamentações, parassagitais (5). Modificado de Andrade et al., 2011 – caráter 75; Montefeltro 

et al., 2011 – caráter 10.  

Nota: Caráter muito modificado da literatura, com a inclusão dos estados 4 e 5 para diferenciar as 

condições presentes em Baurusuchidae, bem como uma reestruturação dos demais pra diferenciar as 

condições presentes em Teleosauridae e Sichuanosuchus (estado 1) da condição presente em 

Hsisosuchidae (estado 2). (Fig. 23). 

67. Exposição nasal na superfície lateral do rostro: inclinada gradualmente a partir da superfície 

dorsal, às vezes quase invisível em vista lateral (0); inclinada abruptamente, formando uma 

superfície dorsal e uma lateral (1). Modificado de Pol & Powell, 2011 – caráter 288. 



68. Processo posterior do nasal: anterior às órbitas (0); alcança anteroposteriormente o nível das 

órbitas (1). Modificado de Jouve et al., 2008 – caráter 38. 

69. Contato nasal/lacrimal: ausente, impedido pelo amplo contato entre o pré-frontal e o 

maxilar (0); lacrimal com um pequeno contato com o nasal, somente em sua extremidade anterior 

ou medial (embaixo do palpebral anterior, se presente) (1); lacrimal com um amplo contato com o 

nasal, apenas em sua porção medial (2); lacrimal com um amplo contato com o nasal, tanto em sua 

extremidade anterior quanto medial (3). Modificado de Clark, 1994 – caráter 11; Tykoski et al., 

2002 – caráter 12; Andrade & Bertini, 2008 – caráter 22. 

70. Contato nasal/lacrimal (quando presente): praticamente o mesmo comprimento do contato 

pré-frontal/nasal (0); muito mais curto do que o contato pré-frontal/nasal (1); ou muito mais longo 

(2). Modificado de Jouve et al., 2008 – caráter 12. 

71. Lacrimal mais longo do que largo (ou alto) (0) ou largo e curto, quase tão largo (ou alto) 

quanto longo (1). Modificado de Brochu, 1997 – caráter 106. 

72. Lacrimal e pré-frontal, comprimento em vista dorsal: lacrimal ultrapassa anteriormente o 

pré-frontal (0); pré-frontal ultrapassa anteriormente o lacrimal (1); lacrimal e pré-frontal apresentam 

aproximadamente o mesmo comprimento anteroposterior (2). Modificado de Norell, 1988 – caráter 

7; Brochu, 1997 – caráter 117; Sereno & Larsson, 2009 – caráter 23. 

73. Lacrimal, superfície dorsal: presente, às vezes serve de sustentação para um osso palpebral 

anterior (0); presente, com a superfície voltada laterodorsalmente (1); ausente, o osso apresenta 

apenas uma superfície externa diferenciada, lateral ou dorsolateral (2). Modificado de Wilkinson et 

al., 2008 – caráter 33; Andrade et al., 2011 – caráter 96; Cau & Fanti, 2011 – caráter 15; 

Montefeltro et al., 2011 – caráter 20.  

74. Lacrimal, contribuição para a margem orbital (considerando a porção anterior da órbita 

como sendo sua metade anterior, se dividi-la em dois hemisférios): elevada, pelo menos 45% da 

porção anterior da órbita é formada pelo lacrimal (0); reduzida, <40% da porção anterior da órbita é 

formada pelo lacrimal (1). Modificado de Wilkinson et al., 2008 – caráter 34; Cau & Fanti, 2011 – 

caráter 16. 

75. Lacrimal e jugal, margens anteriores (quando o contato entre eles está presente): 

confluentes, sem um entalhe no contato anterior (0); extremidade do jugal anteriormente convexa, 

formando um entalhe anterior, direcionado posteriormente ao contato (1). Larsson & Sues, 2007 – 

caráter 26. 



76. Fenestra ântero-orbital: ausente (0); presente como uma fossa, fenestra ausente ou como 

uma pequena fenda (1); presente como uma pequena fenestra, com tamanho bem menor do que as 

órbitas (2); presente como uma ampla fenestra, quase metade do tamanho da órbita ou maior (3). 

Modificado de Norell & Clark, 1988 – caráter 2; Clark, 1994 – caráter 67; Larsson & Sues, 2007 – 

caráter 72. 

77. Fenestra/fossa ântero-orbital, bordas formadas por: lacrimal e maxilar (0); lacrimal, maxilar 

e jugal (1); ou lacrimal, maxilar, nasal e jugal (2). Modificado de Young & Andrade, 2009 – caráter 

39. 

78. Porção pré-ântero-orbital do maxilar: mais curta ou de mesmo comprimento que a porção 

ântero-orbital + pós-ântero-orbital, em vista lateral (0); mais comprida que a porção ântero-orbital + 

pós-ântero-orbital (1). Modificado de Wu & Chaterjee, 1993 - caráter 5. 

79. Fenestra/fossa ântero-orbital, formato: subcircular (0); subtriangular (1); ou baixa e 

alongada (2). Modificado de Gasparini et al., 2005 - caráter 246; Pol & Powell 2011 - caráter 287 

80. Fenestra ântero-orbital, altura: aproximadamente tão alta quanto (+ 10%) (0); mais baixa 

que (1); ou ainda mais alta que (2) a altura entre a fileira de dentes até a borda ventral da fenestra. 

Modificado de Young & Andrade 2009 – caráter 134. 

81. Pilar do pré-frontal: ausente, ou reduzido, não contata o teto do canal narial no palato 

secundário (0); presente, contata levemente o teto do canal narial (1); presente, contata o teto do 

canal narial em uma sutura robusta (2). Modificado de Clark 1994 - caráter 15; Clark & Sues 2002 - 

caráter 5. 

82. Pilares do pré-frontal, quando integrados ao palato: pilares pouco expandidos 

transversalmente, mas achatados anteroposteriormente (0); expandidos transversalmente em sua 

metade dorsal e colunares ventralmente (1); expandidos longitudinalmente em sua metade dorsal e 

colunares ventralmente (2); largamente expandidos transversalmente em todo o seu comprimento 

(3). Modificado de Ortega et al., 2000 - caráter 30 

Nota: estado 3 adicionado para exprimir melhor a condição presente em alguns notossúquia mais 

derivados e em Baurusuchidae. 

83. Pilares dos pré-frontais, estrutura: pequena área de contato entre si (0); grande área de 

contato entre si (1). Modificado de Andrade & Bertini 2008 - caráter 27. 

84. Margem orbital do pré-frontal comparada com a margem orbital do frontal: confluentes 

uma com a outra (0); pré-frontal levemente projetado lateralmente, menos de 15% do comprimento 



total do elemento se expandindo lateralmente (1); pré-frontal extensamente projetado lateralmente, 

se estendendo por mais de 15% do comprimento total do elemento (2). Modificado de Gasparini et 

al., 2005 - caráter 247; Larsson & Sues 2007 - caráter 5; Wilkinson et al., 2008 – caráter 12; Cau & 

Fanti, 2011 – caráter 26. 

85. Pré-frontal, formato em vista dorsal (excluindo-se os palpebrais, quando presentes): tão 

comprido quanto largo (+/- 5%), quadrilátero ou com um formato irregular (0); de triangular a 

losangular, estreito e comprido, afunilando anteriormente e às vezes também posteriormente (1); em 

formato de gota, com a margem externa convexa (2); em formato de gota, com a margem dorsal 

formando um ângulo de 90˚ em um formato triangular distinto (3); em formato de gota, com a 

margem externa convexa lisa não ultrapassando da barra do jugal em vista dorsal (4); em formato 

de gota, com o ponto de inflexão direcionado posteriormente a um ângulo de aproximadamente 70˚ 

do eixo anteroposterior do crânio (5); em formato de gota, com as extremidades medial e lateral 

paralelas ao ponto de inflexão direcionado posteriormente a um ângulo de aproximadamente 50˚ do 

eixo anteroposterior do crânio (6). Gomani 1997 - caráter 4; Martinelli 2003 - caráter 27; Pol 2003 - 

caráter 111; Wilkinson et al., 2008 – caráter 14, 15, 16; Young & Andrade 2009 – caráter 15. 

86. Depressão no pré-frontal/lacrimal para o osso palpebral: ausente ou apenas um sulco 

reduzido (0); uma depressão longa e rasa (1); um sulco profundo, encerrando anteriormente em uma 

depressão hemiesférica profunda (2); um sulco profundo, como um degrau, ocupando toda a porção 

dorsal do osso de maneira uniforme, até alcançar os nasais (3). Modificado de Pol & Norell 2004b - 

caráter 181; Larsson & Sues 2007  - caráter 6, Pol et al., 2009 - caráter 277; Turner & Sertich 2010 

- caráter 214; Montefeltro et al., 2011 - caráter 6. 

Nota: estado 3 acrescido, extensamente modificado do presente em Montefeltro et al. (2011), para 

incluir a condição presente em Baurusuchidae. 

87. Crista transversa externa no contato entre o pré-frontal/frontal: ausente (0); presente e 

completa sobre os pré-frontais e frontais (1). Larsson & Sues 2007 - caráter 7. 

 

 

 

 

 

 



Região orbital, temporal e teto craniano: 

 

88. Posição da órbita (excluindo-se os palpebrais, quando presentes): totalmente dorsal (0); 

principalmente dorsal, mas com uma leve inclinação lateral (1); lateral, mas levemente inclinado 

dorsalmente, parcialmente visível em vista dorsal (2); totalmente lateral, quase ou totalmente 

invisível em vista dorsal (3). Young & Andrade 2009 – caráter 18  

89. Margem da órbita confluente com a superfície do crânio (0); bordas do lacrimal e pré-

frontal inclinadas para cima (1); borda do frontal inclinada para cima (2); bordas do frontal e pré-

frontal inclinadas para cima (3); margem da órbita telescópica (4). Modificado de Brochu 1997 - 

caráter 103; Gasparini et al., 2005 - caráter 256; Pol et al., 2009 - caráter 266 

90. Formato da órbita: circular, eixos anteroposterior e dorsoventral iguais ou quase iguais (+/- 

5%) (0); elipsoidal, eixo anteroposterior >10% mais longo do que o eixo dorsoventral (1); ou 

elipsoidal, eixo dorsoventral >10% mais longo do que o eixo anteroposterior (2). Young & Andrade 

2009 – caráter 96  

91. Elementos que formam a borda ventral/lateral da órbita: apenas do jugal (0); jugal forma a 

porção medial, o pós-orbital a porção posterior e o lacrimal a porção anterior (1); pós-orbital forma 

a porção posterior, enquanto o lacrimal forma a porção anterior (com o maxilar formando ou não a 

porção medial, excluído o jugal) (2); jugal forma as porções medial e posterior, enquanto o lacrimal 

forma a porção anterior (3); jugal forma as porções medial e posterior, e o maxilar forma a porção 

anterior (4). Hastings et al., 2010 - caráter 5; Young & Andrade 2009 – caráter 95 

92. Ossículos escleróticos: ausentes (0); presentes (1). Wilkinson et al., 2008 – caráter 19 

93. Pós-frontal: presente (0); ausente (1). Wu & Chaterjee 1993 - caráter 12 

94. Pós-orbital, posição relativa do jugal na barra pós-orbital: pós-orbital se insere 

anteriormente ao jugal (0); pós-orbital se insere medialmente ao jugal (1); pós-orbital se insere 

lateralmente ao jugal (2); pós-orbital entra em contato com o jugal dorsalmente, formando uma 

sutura interdigitada ou horizontal (3); pós-orbital se insere posteriormente ao jugal (4). Modificado 

de Clark 1994 - caráter 16; Ortega et al., 2000 - caráter 37; Sereno & Larsson 2009 - caráter 75. 

Nota: estados 3 e 4 adicionados para incluir a condição presente em Baurusuchidae (estado 3) e 

alguns táxons pontuais, como Pepesuchus e Hsisosuchus dashanpuensis (estado 4).  

95. Jugal, porção infra-orbital, largura dorsoventral (ou lateromedial, no caso de formas 

achatadas): tão largo quanto a porção infratemporal (0); mais largo que a porção infratemporal, com 



uma expansão dorsal (1); mais largo que a porção infratemporal, com uma expansão ventral abaixo 

das órbitas (2); mais largo que a porção infratemporal, com ambas as expansões, ventral e dorsal 

(3); mais estreito que a porção infratemporal (4). Clark 1994 - caráter 17; Riff 2007 - caráter 17; 

Andrade & Bertini 2008 - caráter 42.  

96. Jugal, porção ântero-orbital: ausente, jugal não alcança anteriormente a margem orbital (0); 

ausente, o jugal alcança, mas não ultrapassa anteriormente a margem orbital (1); presente, mesma 

profundidade dorsoventral/lateromedial ou mais baixa que a porção infraorbitária (2); presente, 

mais largo/alto que a porção infraorbitária (3). Modificado de Pol 1999 - caráter 134, 144; Andrade 

& Bertini 2008 - caráter 44; Montefeltro et al., 2011 - caráter 25. 

97. Superfície lateral do processo anterior do jugal: achatada ou convexa (ou com uma crista 

longitudinal que acompanha a forma da região infratemporal) (0); com uma depressão triangular 

abaixo da margem orbital, separando o corpo principal do quadrado da expansão ventral (1). 

Modificado de Ortega et al., 2000 - caráter 145; Pol 2003 - caráter 121  

98. Crista longitudinal na superfície lateral do jugal: ausente (0); presente, aguda, percorrendo 

todo o comprimento do processo infratemporal do jugal, alcançando a porção anterior (1); presente, 

aguda, ventralmente orientada e percorrendo todo o comprimento do jugal (2); presente, aguda 

apenas na porção anterior, alcançando o limite do jugal, mas vai alargando gradualmente no sentido 

posterior, até confluir com a superfície infraorbitária (3); mesmo estado do 3, mas não é aguda 

anteriormente, desaparecendo em uma crista arredondada (4). Modificado de Turner & Sertich 2010 

- caráter 216. 

Nota: estados 3 e 4 adicionados para incluir as condições presentes dentro de Baurusuchidae. 

99. Processo anterior do jugal (anterior à barra pós-orbital), comprimento anteroposterior 

relativo à porção infratemporal do jugal: quase igual (0); claramente maior (mais comprido) (1); 

claramente menor (mais curto) (2). Modificado de Pol 1999 - caráter 157; Gasparini et al., 2005 - 

caráter 143; Larsson & Sues 2007 - caráter 25; Buscalioni et al., 2011 - caráter 181. 

100. Forâmens na superfície lateral da porção anterior do jugal: ausentes (0); presentes apenas 

como uma pequena quantidade de forâmens concentrados na porção ântero-ventral, próximos ao 

maxilar, voltados ventralmente (1); presente como uma ou mais séries isométricas longitudinais de 

forâmens (2); presente com um forâmen anterior largo, voltado anteriormente, com uma linha 

isométrica longitudinal de pequenos forâmens posteriormente (3). Modificado de Zaher et al., 2006 

- caráter 193; Andrade & Bertini 2008 - caráter 43. 

Nota: estado 1 acrescido para incluir com mais propriedade a condição presente em Eusuchia. 



101. Jugal, limite ventral: reto (0); levemente arqueado dorsalmente (1); fortemente arqueado 

dorsalmente (2). Modificado de Turner & Buckley 2008 - caráter 286; Andrade & Bertini 2008 - 

caráter 45. 

Nota: Estado 1 acrescido para incluir com mais propriedade a condição presente em alguns 

Eusuchia. 

102. Extensão posterior da borda orbital do jugal: confluente com a barra pós-orbital (0); 

deslocado lateralmente da barra pós-orbital, mas se encerrando anteriormente a ela (formando um 

entalhe póstero-ventral na órbita) (1); deslocado lateralmente da barra pós-orbital, formando uma 

pequena crista que separa a barra pós-orbital da superfície lateral do jugal, mas se encerrando na ou 

logo após a barra pós-orbital, formando um entalhe póstero-ventral na órbita (2); deslocado 

lateralmente, formando uma pequena crista que separa a barra pós-orbital da superfície lateral do 

jugal, mas se encerrando tanto na ou logo após a barra pós-orbital, mas não formando um entalhe 

póstero-ventral na órbita (3); deslocado lateralmente, formando uma pequena crista que separa a 

barra pós-orbital da superfície lateral do jugal, contínua a toda a superfície infratemporal dorsal do 

jugal (4). Modificado de Brochu 1997 - caráter 139; Ortega et al., 2000 - caráter 34; Larsson & 

Sues 2007 - caráter 22, Montefeltro et al., 2011 - caráter 26. 

103. Inclinação anteroposterior do processo pós-orbital do jugal, em vista lateral: direcionado 

póstero-dorsalmente (0); vertical ou quase vertical (1); direcionado ântero-dorsalmente (2); 

fortemente direcionado ântero-dorsalmente (3). Modificado de Pol 1999 - caráter 156; Gasparini et 

al., 2005 - caráter 142; Jouve et al., 2008 - caráter 35. 

104. Barra pós-orbital, formato: transversalmente achatada (0); subcilíndrica (1); 

anteromedialmente/posterolateralmente achatada (2). Modificado de Clark 1994 - caráter 26; 

Sereno et al., 2003 - caráter 21; Pol & Norell 2004b - caráter 182.  

105. Porção infratemporal do jugal: formando apenas uma pequena porção ou mesmo metade da 

barra infratemporal (0); formando quase que totalmente a barra infratemporal, com o quadradojugal 

formando apenas uma pequena parte posterior desta (1); formando toda a barra infratemporal, 

encerrando-se na margem póstero-ventral da fenestra infratemporal (2); formando toda a barra 

infratemporal, e podendo ainda ultrapassar a margem posterior da fenestra infratemporal (3). 

Modificado de Wu et al., 1994 - caráter 16; Brochu 1997 - caráter 75 e 83; Pol 1999 - caráter 150; 

Larsson & Sues 2007 - caráter 31.   

106. Jugal transversalmente achatado ou comprimido abaixo da fenestra infratemporal (0) ou 

cilíndrico abaixo da fenestra (1). Clark 1994 - caráter 18.  



107. Forâmen medial do jugal pequeno (0) ou muito aumentado (1). Brochu 1997 - caráter 120. 

108. Jugal, orientação da sutura com o quadradojugal: póstero-ventralmente oblíqua (0); 

verticalmente, como uma sutura brusca (1); posteriormente arqueada (2). Modificado de Pol & 

Powell 2011 - caráter 136. 

Nota: estado 2 acrescido para melhor descrever o estado presente na maioria dos Notosuchia. 

109. (NOVO) Contato quadradojugal/jugal: contato lateral e medial no mesmo nível 

anteroposterior (0); contato medial muito mais anterior do que o contato lateral (processo 

anteromedial do quadradojugal presente) (1); jugal apenas apoiado na superfície lateral do 

quadradojugal, ou literalmente encaixado em uma depressão lateral do quadradojugal (2); jugal 

cobre o quadradojugal lateralmente, eventualmente até contatando o quadrado (3). 

110. (NOVO) Quadradojugal: não contata o maxilar (0); a superfície medial contata o maxilar 

anteriormente (1). 

111. Crista ao longo da seção dorsal do contato quadrado/quadradojugal: ausente (0) ou presente 

(1). Pol & Norell 2004b - caráter 185. 

112. Quadradojugal se estreita dorsalmente, não contatando o pós-orbital, e participa na fenestra 

infratemporal (0); quadradojugal se estreita dorsalmente, contatando apenas uma pequena parte do 

pós-orbital, que por sua vez forma todo o ângulo dorsal da fenestra infratemporal (1); quadradojugal 

se estende dorsalmente como uma lâmina larga, contatando grande parte da porção medial do pós-

orbital, visível ainda na parte interna da fenestra supratemporal, mas formando apenas a margem 

posterior da fenestra infratemporal (2); quadradojugal se alarga dorsalmente, formando todo o 

ângulo dorsal da fenestra infratemporal, participando ainda da barra pós-orbital (3). Clark 1994 - 

caráter 19, Brochu 1997 - caráter 76 e 80, Montefeltro et al., 2011 - caráter 32. 

Nota: foram fusionados os caracteres que versavam sobre a participação do quadradojugal na barra 

pós-orbital e os que versavam sobre o contato do quadradojugal e o pós-orbital. Foi interpretado que 

ambos eram variações da mesma característica. 

113. Bordas ventrais do quadradojugal e quadrado (em vista lateral): contínuas (0); 

quadradojugal ventralmente convexo, formando um entalhe entre os elementos (1). Modificado de 

Montefeltro et al., 2011 - caráter 30. 

114. Extremidade póstero-ventral do quadradojugal: não chega ao côndilo do quadrado (0); 

apenas alcança o côndilo lateral do quadrado (1); alcança o côndilo lateral do quadrado e forma sua 

porção lateral (2). Modificado de Pol 1999 - caráter 155.  



Nota: os estados 1 e 2 eram um só, que foi desmembrado para diferenciar melhor duas condições 

presentes em muitos “protossúquios”, alguns Notosuchia e muitos Neosuchia (estado 1) da presente 

em Sebecidae, Araripesuchus, Gavialoidea, entre outros (estado 2). 

115. Spina quadratojugalis: ausente (0); reduzida ou como uma pequena crista (1); proeminente 

(2). Young & Andrade 2009 – caráter 133. 

116. Fenestra infratemporal: muito reduzida, apenas uma ranhura vertical (0); bem aberta, mais 

alta do que larga ou igual (1); bem aberta, alongada ântero-posteriormente (2). Modificado de Wu et 

al., 1994 - caráter 14; Ortega et al., 2000 - caráter 73; Pol 2003 - caráter 159. 

117. Fenestras infratemporais: orientadas lateralmente (0); orientadas laterodorsalmente (1). 

Ortega et al., 2000 - caráter 46. 

118. Pós-orbital: formando grande parte da borda ântero-dorsal da fenestra infratemporal (0); 

quase excluído da fenestra infratemporal (1); totalmente excluído da fenestra infratemporal (2). Wu 

& Chaterjee 1993 - caráter 13. 

119. Barra do pós-orbital em relação ao corpo principal do pós-orbital: porção dorsal da barra 

pós-orbital constrita, distinta do corpo principal do pós-orbital (0); barra gradualmente se expande 

em direção ao corpo principal do pós-orbital, contínua à margem lateral da porção dorsal do corpo 

principal (1). Norell & Clark 1990 - caráter 3; Clark 1994 - caráter 30; Salisbury et al., 2006 - 

caráter 146; Andrade & Bertini 2008 - caráter 55. 

120. Pós-orbital, corpo principal, superfície dérmica da porção anterolateral: com uma face reta 

(às vezes côncava) bem demarcada (0); arredondada, sem faces distintas (1); pontuda, com as faces 

anterior e lateral formando um ângulo reto (2); pontuda, formando uma pequena projeção 

anterolateral, às vezes levemente voltada para baixo (3); como um processo pontudo bem 

desenvolvido, acentuadamente voltado para baixo, com a porção anterior formando a margem 

posterior da órbita, excluindo a barra pós-orbital da borda externa da órbita e podendo alcançar a 

superfície dorsal da porção orbital do jugal (4). Modificado de Clark 1994 - caráter 28 e 29; Jouve 

2005 - caráter 4; Young & Andrade 2009 – caráter 118.  

Nota: os estados 0, 2 e 3 não dizem respeito a uma depressão para um elemento palpebral posterior. 

Às vezes essas são similares, especialmente em Caipirasuchus, mas essa porção é sub-dérmica, e 

não dérmica como as projeções anterolaterais em outras formas. 

121. Sutura pós-orbital/esquamosal em vista lateral: reta, vertical (0); reta, mas diagonal, com 

uma porção ventral mais anterior que a porção dorsal (1); reta, mas diagonal, com uma porção 



ventral mais posterior que a porção dorsal (2); curvada, anteriormente convexa (3); ou curvada, 

anteriormente côncava (4). Modificado de Nascimento & Zaher 2011 - caráter 258. 

Nota: o estado 1 foi acrescentado. 

122. Abertura vascular na margem lateral da porção dorsal do pós-orbital: ausente (0) ou 

presente (1). Clark 1994 - caráter 27.  

123. Depressão na superfície anterodorsal do pós-orbital para o elemento palpebral: ausente (0); 

presente (1). Larsson & Sues 2007 - caráter 45.  

124. Elementos palpebrais (ou evidências de elementos palpebrais): ausentes (0); um elemento 

palpebral vestigial presente na órbita (1); um elemento palpebral grande e um segundo elemento, 

vestigial (2); dois elementos palpebrais evidentes (3); mais de dois elementos presentes (4). 

Modificado de Clark 1994 - caráter 65; Brochu 1997 - caráter 96; Sereno & Larsson 2009 - caráter 

31. 

Nota: os estados 3 e 4 eram um só, que foi desmembrado para diferenciar a condição presente na 

maioria dos Mesoeucrocodylia (estado 3) da condição presente em Paleosuchus (estado 4).  

125. Palpebral (anterior), formato: retangular (0); alongado, plano, completamente inserido aos 

ossos do teto craniano (1); subtriangular, com dois planos, um dorsal e um medial, inserido aos 

ossos do teto craniano (2); alongado, com um processo póstero-lateral, posteriormente não 

contatando o frontal (em formato de foice) (3). Modificado de Andrade et al., 2011 - caráter 188. 

Nota: estado 2 foi incluído para melhor descrever a condição presente em Paleosuchus.  

126. Palpebrais, contato entre os elementos, quando mais de um está presente: sem contato 

sutural (0); pequeno, contatando anteriormente apenas a margem posterior do processo póstero-

lateral, contatando o palpebral posterior e formando uma fenestra interpalpebral/supraorbital (1); 

contato sutural extenso (2). Modificado de Gasparini et al., 1991 - caráter 10; Andrade et al., 2011 - 

caráter 190. 

Nota: este caráter se sobrepõe levemente ao anterior, pois em geral o táxon que possui o estado 3 

(no caráter 125) vai possuir estado 1 neste caráter (126). Porém, Stratiotosuchus apresenta uma 

condição diferente, possuindo palpebral em forma de foice e não formando fenestra supraorbital. 

127. Espaço interorbital, incluindo os pré-frontais quando aplicável (mas excluindo-se os 

palpebrais): mais estreito do que a máxima largura dos nasais (0); mais largo do que  máxima 

largura dos nasais, mas menos largo do que a largura mínima do focinho, ao nível da sutura pré-



maxilar/maxilar (1); amplo, mais largo do que a largura mínima do focinho (2). Modificado de 

Clark 1994 - caráter 20; Hastings et al., 2010 - caráter 37. 

128. Forâmen pineal: presente (0); ausente (1). Buscalioni & Sans 1988 - caráter 23 

129. Frontal/parietal em vista dorsal (quando presentes, entre as fenestras supratemporais): 

frontal e parietal com tamanho praticamente igual (0); parietal claramente mais estreito do que o 

frontal (1); parietal mais largo do que o frontal (2). Modificado de Wilkinson et al., 2008 – caráter 

2. 

130. Superfície dorsal do frontal: achatada ou levemente côncava (não considerar a elevação da 

borda interna orbital, quando presente) (0); com uma ampla depressão em formato de bacia 

margeada posteriormente por uma pequena crista transversal (1). Riff 2007 - caráter 260; Pol & 

Powell 2011 - caráter 290. 

131. Extensão anterior do frontal em vista dorsal: posterior às extremidades anteriores dos pré-

frontais (0); aproximadamente na mesma posição que as extremidades anteriores dos pré-frontais 

(1); anterior às extremidades anteriores dos pré-frontais (2); anterior aos pré-frontais e alcançando 

ou ultrapassando as extremidades anteriores dos lacrimais (3). Modificado de Sereno et al., 2001 - 

caráter 27; Wu et al., 2001 - caráter 129; Andrade & Bertini 2008 - caráter 24 e 32; Jouve et al., 

2008 - caráter 31.  

132. Formato do frontal ao longo da sutura com o pré-frontal: relativamente largo e afunilando 

gradualmente em direção anterior (0); em formato tabular com as suturas laterais com os pré-

frontais paralelas entre si (1); alargado anteriormente (2). Modificado de Pol et al., 2014 - caráter 

353. 

Nota: o estado 2 foi acrescentado para descrever melhor a condição presente em Gracilisuchus 

(grupo externo) e em Malawisuchus, Candidodon e Pakasuchus. 

133. Frontais: pareados (0) ou fusionados (1). Clark 1994 - caráter 21 (sutura interfrontal aberta 

ou fechada de Sereno et al., 2001) 

134. Pequena crista medial no teto craniano: ausente ou irrelevante (0); presente apenas no 

frontal (1); presente no frontal e chegando ao parietal apenas na porção anterior (2); duas cristas 

parassagitais, confluentes anteriormente e posteriormente, presentes no frontal e na porção anterior 

do parietal (3); presente no frontal, desaparecendo na área inter-supratemporal e reaparecendo na 

porção posterior do parietal (4). Modificado de Clark 1994 - caráter 22; Montefeltro et al., 2013 - 

caráter 478. 



135. Sutura frontoparietal, posição: na porção posterior ou mediana das órbitas, anteriormente à 

fenestra supratemporal (0); na porção anterior das fenestras supratemporais, ocupando menos de um 

terço do comprimento total das fenestras (1); entre as fenestras supratemporais, a mais de um terço 

do comprimento, ou na sua porção mediana (2). Marconato 2006 - caráter 17 (página 134); Hastings 

et al., 2010 - caráter 39.  

Nota: na ausência da fenestra supratemporal, considerar como imediatamente posterior às órbitas 

(0) ou bem posterior às órbitas (1). 

136. Sutura frontoparietal quando anterior à fenestra supratemporal: bem inserida na fossa 

supratemporal e o frontal impede o contato amplo entre o pós-orbital e o parietal (0); a sutura 

insere-se modestamente na fossa supratemporal em indivíduos adultos e o contato entre o pós-

orbital e o parietal é amplo (1); sutura insere-se totalmente no teto craniano, mas ainda prevenindo o 

contato entre o pós-orbital e o parietal no teto craniano (2); sutura totalmente no teto craniano, e a 

sutura pós-orbital/parietal está presente no teto craniano (3). Modificado de Clark 1994 - caráter 23; 

Brochu 1997 - caráter 81; Ortega et al., 2000 - caráter 27; O'Connor et al., 2010 - caráter 23. 

137. Sutura frontoparietal em vista dorsal: côncavo-convexa (0); linear (1); em zigue-zague (2). 

Brochu 1997 - caráter 86; Hastings et al., 2010 - caráter 40.  

138. Frontal, desenvolvimento lateral: curto, contata o pós-orbital próximo à borda anterior da 

fenestra supratemporal (ou na linha sagital, quando comparado com formas onde a fenestra 

supratemporal encontra-se fechada) (0); largo, o frontal quase alcança a borda lateral da fenestra 

supratemporal (ou arco supratemporal) (1); Modificado de Wilkinson et al., 2008 – caráter 27; 

Young & Andrade 2009 – caráter 27. 

139. Sutura frontal/pós-orbital em vista dorsal (não apenas no teto craniano, mas também 

incluindo a porção interna à fossa supratemporal), formato: irregular e retilíneo ou levemente 

encurvado (0); frontal contata o pós-orbital em uma sutura em formato de “V” direcionada 

posterior/lateralmente (1); ausente (2). Modificado de Wilkinson et al., 2008 – caráter 3. 

Nota: estado 2 incluso apenas para incluir a condição presente em Gracilisuchus (grupo externo). 

140. Cristas ao longo das suturas do pré-frontal/frontal: ausentes (0) ou presentes (1). Pol & 

Powell 2011 - caráter 289. 

141. Parietais: pareados (0) ou fusionados (1). Wu & Chaterjee 1993 - caráter 14. 

142. Parietal sem uma ampla porção occipital (0) ou com uma ampla porção occipital (1). Clark 

1994 - caráter 32. 



143. Margem posterior dos parietais, em vista dorsal: majoritariamente retas (0); margens 

laterais afunilam-se posteriormente (1); côncava (2); em formato de “V”, com as margens laterais 

afunilando-se anteriormente (3). Modificado de Clark et al., 2000 - caráter 18; Barbosa Kellner et 

al., 2008 - caráter 12.  

144. Pós-parietal (dermosupraoccipital) como um elemento distinto (0) ou indistinto (fusionado 

com o parietal?) (1). Clark 1994 - caráter 34. 

145. Interparietal: presente (0) ou ausente (1). Wu & Chaterjee 1993 - caráter 18. 

146. Fenestra supratemporal: presente (0); ausente (1). Ortega et al., 2000 - caráter 72. 

147. Fenestra supratemporal: apenas uma pequena fissura (0); ampla, eixo anteroposterior igual 

ou praticamente igual ao eixo lateromedial (1); ampla, eixo anteroposterior entre 10 e 50% mais 

comprido que o eixo lateromedial (2); ampla, eixo lateromedial >10% mais comprido que o eixo 

anteroposterior (3); longa, eixo anteroposterior mais de duas vezes o comprimento do eixo 

lateromedial (4); longo, eixo anteroposterior praticamente três ou mais vezes mais comprido que o 

eixo lateromedial (5). Buscalioni & Sans 1988 - caráter 27; Hastings et al., 2010 - caráter 6; Young 

& Andrade 2009 – caráter 110.  

Nota: a referência é sempre o ponto mais largo do eixo a ser medido. O estado 4 e 5 foram 

adicionados para descrever melhor a condição presente em Caipirasuchus stenognathus (estado 4) e 

Dyrosauridae (estado 5).  

148. Fossa supratemporal limitada, porção dorsal dos esquamosais e parietais visíveis formando 

um teto craniano (0); fossa supratemporal ampla, mas o ponto mais largo é subdérmico, no teto 

craniano, os parietais e esquamosais formam um teto craniano limitado, em formato de “T” em 

corte transversal (1); fossa supratemporal tão grande que o teto craniano é obliterado, a porção 

dorsal dos parietais e esquamosais é apenas uma crista fina em formato de “T” (2). Modificado de 

Wu & Chaterjee 1993 - caráter 17; Clark 1994 - caráter 24; Hastings et al., 2010 - caráter 9. 

149. Fenestra supratemporal, formato principal da borda interna: elíptico (0); quadrado a quase 

retangular (1); triangular, com um dos eixos convergindo medialmente (2); circular (3). Modificado 

de Andrade et al., 2011 - caráter 111. 

Nota: o estado 4 foi retirado da publicação original, pois não foi aplicado a nenhum táxon. 

150. Fenestra supratemporal, formato principal da borda externa: elíptico (0); circular (1); em 

forma de ovo, mais estreito na porção direcionada posteriormente (2); em formato de gota, 



extremidade posterior pontuda (3); losangular (4); quadrado a quase retangular (5); subtriangular 

(6). Modificado de Andrade et al., 2011 - caráter 111. 

Nota: o caráter 111 de Andrade et al. (2011) foi desmembrado em dois caracteres seguindo a 

sugestão de Montefeltro et al. (2011) de tratar a borda externa e interna das fenestras 

supratemporais como estruturas separadas, uma vez que há grande diferença entre elas. Desta 

forma, todos os estados presentes neste caráter são novos, mas baseados no anterior. 

151. Parede medial parietal da fossa supratemporal perfurada (0) ou contendo forâmens (1). 

(Norell, 1988, caráter 51.) Brochu 1997 - caráter 104. 

152. (NOVO) Fossa supratemporal em vista dorsal: visível apenas nas margens posterior e 

medial da fenestra supratemporal (0); visível nas margens posterior, medial e anteromedial da 

fenestra supratemporal (1); visível por quase toda a circunferência da fenestra supratemporal, 

exceto na margem anterolateral (2); visível por toda a circunferência da fenestra supratemporal (3); 

visível apenas nas margens posterior e lateral da fenestra supratemporal (4); totalmente invisível 

(5). 

153. Fossa supratemporal em vista dorsal (quando visível): mais expandida na margem posterior 

(0); mais expandida nas margens posterior e medial, igualmente (1); mais expandida nas margens 

anterior e ântero-medial, mas a margem anterior não é duas vezes mais expandida do que as outras 

(2); mais expandida na margem anterior, que é mais de duas vezes maior que as outras (3); 

igualmente expandida e visível em todas as margens (4); mais expandida nas margens posterior e 

lateral (5). Modificado de Jouve 2005 - caráter 6, Wilkinson et al., 2008 – caráter 28, Andrade & 

Bertini 2008 - caráter 39. 

Nota: estados 4 e 5 adicionados para incluir  condição presente em alguns táxons como 

Sarcosuchus, Hylaeochampsa e Gavialis (estado 4) e em Baurusuchus (estado 5).  

154. Canto anterolateral da fenestra supratemporal: com uma borda contínua formada pela 

superfície dorsal do pós-orbital (0); com um sulco transversalmente orientado na superfície dorsal 

do pós-orbital interrompendo a borda anterolateral da fossa supratemporal (1). Pol et al., 2014 - 

caráter 412. 

155. Transição entre as margens medial e anterior da fenestra supratemporal externa: formando 

uma curva ampla (0); formando uma curva em um ângulo de aproximadamente 90˚ (1); formando 

um ângulo de cerca de 70-60˚ (2); ou formando um ângulo de aproximadamente 45˚, ou ainda mais 

agudo (3). Modificado de Gasparini et al., 2005 - caráter 254, Hill et al., 2008 - caráter 36, 

Wilkinson et al., 2008 – caráter 26. 



156. Borda externa da fenestra supratemporal, orientação do eixo principal em vista dorsal 

(quando o eixo principal está presente): diagonal, projeção do eixo principal converge 

posteriormente (0); paralelo, projeção dos eixos não se encontram (1); diagonal, projeção do eixo 

principal converge anteriormente (2). Andrade & Bertini 2008 - caráter 37. 

157. Borda externa da fenestra supratemporal, extensão caudal em vista dorsal, comparado com 

a linha sagital: não ultrapassa o parietal posteriormente nem alcança o supraoccipital (0); ultrapassa 

o parietal, mas não o supraoccipital (1); mais caudal do que o supraoccipital (2). Modificado de 

Wilkinson et al., 2008 – caráter 31. 

Nota: modificada a interpretação do caráter, colocando a referência à linha sagital, para não se 

sobrepor ao caráter 148. 

158. Porção posterior do teto craniano (excluindo-se o processo póstero-lateral do esquamosal, 

quando presente): não-plano, esquamosal e pós-orbital inclinam-se para baixo, ventral ao nível 

horizontal do frontal e parietal, e as suas superfícies dorsais são orientadas dorso-lateralmente (0); 

quase plano, apenas o lado lateral do teto craniano se inclina ventralmente, formando uma 

superfície convexa lateromedialmente (1); plano, com o pós-orbital, esquamosal e parietal no 

mesmo plano horizontal, todos orientados dorsalmente (2). Brochu 1997 - caráter 123; Ortega et al., 

2000; Larsson & Sues 2007 - caráter 34; Pol & Powell 2011 - caráter 168. 

159. Teto craniano entre as fenestras supratemporais (quando presentes), em vista dorsal: largo 

(podendo apresentar ou não uma crista sagital vinda do frontal) (0); estreito, mas plano (1); estreito 

e levemente afundado (2); estreito com um sulco sagital, as bordas do supratemporal elevadas e 

hipertrofiadas, mas restritas à margem medial da fenestra supratemporal (3); estreito, com um sulco 

sagital, as bordas do supratemporal elevadas e hipertrofiadas, se estendendo até a margem anterior 

da fenestra supratemporal (4). Modificado de Clark 1994 - caráter 33; Ortega et al., 2000 - caráter 

26; Jouve et al., 2005 - caráter 18; Hill et al., 2008 - caráter 35; Barbosa et al., 2008 - caráter 4; 

Montefeltro et al., 2011 - caráter 13.  

160. Teto craniano: retangular a trapezoidal, com o eixo transversal mais longo (0); quadrado ou 

retangular, com um eixo longitudinal mais longo (1). Ortega et al., 2000 - caráter 157; Pol & 

Apesteguía 2005 - caráter 176. 

161. (NOVO) Teto craniano, margem dorsal em vista posterior: plano ou quase plano (0); 

presença de uma depressão sagital profunda, formando uma superfície em formato de “U” (1); 

presença de duas protuberâncias parassagitais alargadas e arredondadas, desenvolvidas dorsalmente, 



formadas principalmente pelos parietais e com uma participação menor do supraoccipital, formando 

uma depressão em formato de “V” entre elas (2). 

162. (NOVO) Teto craniano, borda lateral: arredondada com uma pequena crista superficial, ou 

com uma transição gradual entre as superfícies dorsal e lateral (0); com uma crista longitudinal bem 

demarcada, separando bem a superfície dorsal da superfície lateral (1). 

163. Tamanho da abertura têmporo-orbital: pequena ou como uma fenda reduzida (0); grande, 

ocupando cerca de 30% da extensão lateromedial da parede posterior da fossa supratemporal (1); 

bem grande, ocupando mais de 30% da extensão lateromedial da parede posterior da fossa 

supratemporal (2). Modificado de Montefeltro et al., 2013 - caráter 475. 

164. Forâmen têmporo-orbital: formado pelo parietal e esquamosal (0); totalmente incluso no 

esquamosal (1). Pol et al., 2014 - caráter 354. 

165. Borda posterior externa da fenestra supratemporal: contínua à parede posterior da fossa 

supratemporal, abertura têmporo-orbital exposta em vista dorsal (0); o esquamosal e às vezes 

parietal forma uma projeção anterior, recobrindo a porção posterior da fossa supratemporal e 

ocultando parcial ou totalmente a abertura têmporo-orbital em vista dorsal (1); parietal forma uma 

projeção por cima da porção posteromedial da fossa supratemporal, ocultando ou não a abertura 

têmporo-orbital em vista dorsal (2). Modificado de Ortega et al., 2000 - caráter 75; Sereno & 

Larsson 2009 - caráter 60. 

Nota: caráter reinterpretado, dando mais ênfase à borda da fenestra e suas projeções do que à 

cobertura do forâmen têmporo-orbital. O estado 2 foi incluído para descrever a condição presente 

em Baurusuchidae, Sebecus e Mahajangasuchus.   

166. Parietal e esquamosal, contato ventral ao forâmen têmporo-orbital: largamente separados 

pelo quadrado ou proótico (0); aproximam-se um ao outro sem efetivamente entrarem em contato 

(1); contatam-se ao longo da parede posterior da fenestra supratemporal (2). Modificado de Brochu 

1997 - caráter 131. 

Nota: estado 0 modificado, onde o proótico foi incluído, para que fosse incluída a condição 

presente em Thalattosuchia. 

167. Esquamosal não ultrapassa posteriormente o processo paroccipital (0); esquamosal 

ultrapassa posteriormente o processo paroccipital (1). Modificado de Young & Andrade 2009 – 

caráter 119. 



168. Processo posterolateral do esquamosal: ausente ou muito reduzido, apenas uma superfície 

quase arredondada e plana direcionada posterolateralmente (0); processo pouco desenvolvido, 

horizontalmente projetado no mesmo nível do teto craniano ou levemente inclinado ventralmente 

(1); alongado, fino e direcionado posteriormente mas não inclinado ventralmente (2); alongado 

posteriormente e inclinado ventralmente (3); completamente inclinado ventralmente, formando um 

ângulo de 90˚ com a porção anterior (4). Modificado de Clark 1994 - caráter 36; Gomani 1997 - 

caráter 31; Gasparini et al., 2005 - caráter 36, 249; Nascimento 2011 - caráter 36; Riff 2011 - 

caráter 36. 

169. Extremidade posterior do processo descendente póstero-lateral do esquamosal: 

completamente suturado com o quadrado em um contato liso (0); completamente suturado com o 

quadrado, mas com uma sutura invaginada, posicionada dentro de um sulco (1); a extremidade 

ventral não sutura com o quadrado, havendo um entalhe que impede o contato (2); esquamosal 

contata pouco ou não contata o quadrado lateralmente, mas possui um amplo contato com o 

processo paroccipital (3). Modificado de Brochu 1997 - caráter 102; Larsson & Sues 2007 - caráter 

95. 

Nota: o estado 2 foi criado para incluir a condição presente em alguns táxons como Baurusuchidae, 

Zosuchus, Mariliasuchus e Simosuchus. Já o estado 3 foi criado para táxons como Araripesuchus e 

Thalattosuchia. A ausência total de contato externo entre esquamosal e quadrado, como ocorre no 

grupo externo foi interpretado como inaplicável. 

170. Sulco lateral longitudinal do esquamosal para a inserção da musculatura da orelha externa: 

ausente (0); presente, a borda ventral mais lateral que a borda dorsal (1); presente, a borda ventral 

em uma posição precisamente ventral à borda dorsal (2). Modificado de Wu & Chaterjee 1993 - 

caráter 19; Clark & Sues 2002 - caráter 13; Larsson & Sues 2007 - caráter 32. 

171. Margem posterolateral da porção esquamosal do teto craniano (não incluindo o processo 

posterolateral do esquamosal): horizontal ou quase horizontal (0); levemente voltado para cima (1); 

amplamente voltado para cima, formando um pequeno corno (ou chifre) (2); voltado para cima, 

formando um “corno” pontudo com uma larga contribuição do parietal (3). Modificado de Brochu 

2011 - caráter 157. 

Nota: os estados 2 e 3 eram originalmente um só, mas foi desmembrado para que fossem separadas 

a condição presente em Mahajangasuchidae da condição presente em Ceratosuchus. 

172. Porção occipital dos esquamosais: posteriormente planas, não diferem da posição 

anteroposterior dos outros elementos da área occipital (0); porção lateral projetada posteriormente, 



mas não tão distante como o côndilo occipital, ou ao mesmo nível deste (1); porção lateral projetada 

muito posteriormente, ultrapassando o côndilo occipital (2). Modificado de Clark 1994 - caráter 36; 

Andrade & Bertini 2008 - caráter 76. 

173. Margem lateral do teto craniano (quando presente) ou arco supratemporal (quando 

presente), comprimento relativo entre o pós-orbital e o esquamosal: esquamosal três vezes mais 

comprido ou mais do que o pós-orbital, formando praticamente todo comprimento dessa porção do 

teto craniano (0); esquamosal cerca de duas vezes mais comprido que o pós-orbital (1); esquamosal 

e pós-orbital com comprimento igual ou aproximado, ou esquamosal um pouco maior, mas não 

chega a ser uma vez e meia o comprimento do pós-orbital (2); pós-orbital cerca de duas vezes mais 

comprido que o esquamosal (3); pós-orbital três vezes mais comprido ou mais que o esquamosal, 

formando praticamente todo o comprimento dessa porção do teto craniano (4). Modificado de 

Ortega et al., 2000 - caráter 33; Young & Andrade 2009 – caráter 127. 

Nota: os estados originais eram mais simples, como “esquamosal mais longo” ou “pós-orbital mais 

longo”. Foram desmembrados para dar mais acuidade à condição presente nos diversos tipos de 

crocodiliformes. 

174. Processo anterior do esquamosal com uma projeção ventral, quase alcançando ou 

alcançando a margem da barra pós-orbital (0) ou processo anterior do esquamosal sem essa 

projeção (1). Amplamente modificado de Turner & Buckley 2008 - caráter 288. 

175. Margem lateral do esquamosal acima do entalhe ótico: reta ou praticamente reta em vista 

dorsal (0); convexa (1); ou sinusoidal (2). Modificado de Novas et al., 2009 - caráter 233. 

Nota: estado 1 acrescido para incluir a condição presente em Sphenosuchia. 

176. Recesso ótico (ou fossa do meato auditivo): inexistente, o esquamosal não se sobrepõe ou 

cobre de maneira significativa a região temporal lateral (0); presente, o esquamosal apresenta uma 

ampla expansão lateral que cobre a região temporal lateral, mas sem participação do pós-orbital (1); 

presente, o esquamosal e o pós-orbital participam no recesso ótico, mas apenas a porção posterior 

do pós-orbital (2); todo o pós-orbital participa no recesso ótico, formando uma pequena crista que 

separa total ou parcialmente o recesso ótico da órbita (3). Modificado de Wu & Chaterjee 1993; 

Brochu 1997 - caráter 163; Clark et al., 2000 - caráter 10; Larsson & Sues 2007 - caráter 41; 

Andrade & Bertini 2008 - caráter 58. 

177. Superfície externa da porção occipital do esquamosal, inclinação: direcionada 

posteriormente (0); direcionada póstero-dorsalmente (1). Andrade & Bertini 2008 - caráter 77. 



178. Região posterior da fossa auditiva: aberta posteriormente (0); delimitada posteriormente 

pela extensão póstero-ventrolateral do esquamosal e exoccipital (1). Larsson & Sues 2007 - caráter 

33. 

179. Sutura esquamosal/quadrado se estende dorsalmente ao longo da margem posterior do 

meato auditivo externo (0); ou se estende apenas até o canto posteroventral do meato auditório 

externo (1). Brochu 1997 - caráter 132. 

180. Abertura anterior da passagem crânio-quadrado na região ótica: duas aberturas separadas, 

não confluentes com a abertura timpânica (0); ambas formam uma única abertura, às vezes 

separadas uma da outra por uma pequena crista ventral (1). Modificado de Ortega et al., 2000 - 

caráter 159.  

181. Forâmens sifoniais pré-óticos: ausentes (0); único (1); três (2); quatro (3); cinco (4). Clark 

1994 - caráter 45; Martinelli 2003 - caráter 13; Larsson & Sues 2007 - caráter 98.  

182. Fenestração do quadrado (quando presente): visível em vista lateral (0); inserida 

internamente em um entalhe ótico (1). Montefeltro et al., 2011 - caráter 34.  

183. Projeção dorsal do quadrado, dorsal: não se articula com o laterosfenóide (0); articula-se 

com o laterosfenóide (1). Clark 1994 - caráter 47; Wu, Sues & Dong 1997 - caráter 47.  

184. Canal crânio-quadrado, estrutura geral: canal não se forma, ou está aberto lateralmente, 

passagem crânio-quadrado ausente (0); passagem totalmente formada, com o canal fechado ao 

menos distalmente pelo exoccipital e esquamosal, independentemente da participação do quadrado 

(1); passagem totalmente formada, com o canal lateralmente fechado pelo quadrado e esquamosal, e 

o exoccipital apenas delimita o canal medialmente (2); passagem totalmente formada, com o canal 

delimitado lateralmente fechado pelo quadrado e exoccipital, independentemente da participação do 

esquamosal (3). Andrade et al., 2011 - caráter 307. 

185. Quadrado externamente não contata a porção ventral do basisfenóide (0); quadrado em 

amplo contato com o basisfenóide na superfície posteroventral da caixa craniana (1); quadrado 

possui contato estreito com o basisfenóide na superfície posteroventral ou lateral da caixa craniana 

(2). Modificado de Wu Sues & Dong 1997 - caráter 104. 

186. Superfície ventral do processo pterigóide do quadrado com uma depressão triangular 

profunda, ocupando quase toda a superfície: ausente (superfície ventral plana ou levemente 

côncava) (0) ou presente (1). Modificado de Wu Sues & Dong 1997 - caráter 120. 



187. Forâmen aëreum do quadrado pequeno ou ausente (0) ou relativamente grande (1). Delfino 

et al., 2005 - caráter 167. 

188. Forâmen aëreum do quadrado, posição: no ângulo dorsomedial (ou posteromedial, 

dependendo da orientação do corpo distal do quadrado), em uma posição bem distal, próximo ao 

limite ventral do côndilo medial (0); no ângulo dorsomedial/posteromedial, mas mais proximamente 

posicionado no corpo distal do quadrado (1); na superfície dorsal/posterior (2). Modificado de 

Brochu 1997 - caráter 121. 

Nota: os estados 0 e 1 na verdade eram um só, e foi desmembrado para descrever mais 

propriamente a condição presente na maioria dos Notosuchia (estado 0) da condição presente em 

Baurusuchidae e alguns outros táxons, como Montealtosuchus.  

189. Depressão lateral do quadrado, abaixo da abertura timpânica: ausente (0); presente com o 

eixo principal orientado dorsoventralmente (1); presente com o eixo principal orientado 

anteroposteriormente e com a sutura quadradojugal/quadrado dentro da depressão (2). Modificado 

de Montefeltro et al., 2011 - caráter 33. 

190. Orientação do eixo principal do quadrado: posteroventral, mas seguindo uma orientação 

sagital (0); posteroventral, mas orientado lateralmente (1); ventral, vertical (2); ventral, mas 

orientado lateralmente (3); anteroventral (4). Modificado de Pol 2003 - caráter 150; Pol & Norell 

2004a - caráter 181. 

191. Ramo anterodorsal do quadrado: bem desenvolvido, formando mais de 50% da margem 

lateral da fenestra supratemporal interna, alcançando o pós-orbital (0); restrito, formando menos de 

50% da margem lateral da fenestra supratemporal interna, não alcançando o pós-orbital (1). 

Modificado de Brochu 1999 - caráter 76; Larsson & Sues 2007 - caráter 39; Montefeltro et al., 2011 

- caráter 29. 

192. Ramo distal do quadrado em vista posterior: mais longo do que largo (0); tão longo quanto 

largo (1); mais curto do que largo (2). Modificado de Ortega et al., 2000 - caráter 135. 

Nota: estado 0 foi incluído para descrever melhor a condição presente em Baurusuchidae e 

Dyrosauridae. 

193. Seção transversal da extremidade distal do quadrado: ampla lateromedialmente e curta 

anteroposteriormente, mas mais estreita do que a distância entre as asas dos pterigóides (0); ampla 

lateromedialmente e curta anteroposteriormente, mas tão largo quanto a distância entre as asas dos 

pterigóides (1); ou quase quadrangular (2). Modificado de Pol & Norell 2004a - caráter 164, Ősi et 

al., 2007 - caráter 166. 



194. Extremidade distal do quadrado: apenas com um plano voltado posteriormente (0); com 

dois planos distintos em vista posterior, divididos por uma crista dorsoventral proeminente, que 

segue da lateral do forâmen aëreum até a borda lateral da passagem crânio-quadrado (1); com 

apenas um plano voltado posteromedialmente, sendo a crista apenas remotamente delineada (2). 

Modificado de Sereno & Larsson, 2009 - caráter 159; O'Connor et al., 2010 - caráter 150. 

Nota: os estados dos dois trabalhos foram unidos por se tratar da mesma característica, com 

enfoque diferente.  O estado 2 foi incluído para descrever melhor a condição presente na maioria 

dos Baurusuchidae.  

195. Extremidade distal do quadrado, face posterior/dorsal: contendo uma grande depressão em 

formato de gota, ocupando quase toda a superfície (0) ou sem a depressão (1). Modificado de 

Ortega et al., 2000 - caráter 154. 

196. Quadrado, côndilo articular medial: com as mesmas dimensões que o côndilo lateral (0); 

mais fino lateromedialmente do que o côndilo lateral, mas no mesmo nível dorsoventral (1); mais 

fino lateromedialmente que o côndilo lateral, e projetado mais ventralmente (2). Modificado de 

Martinelli 2003 - caráter 41; Andrade & Bertini 2008 - caráter 68. 

Nota: os estados 1 e 2 eram um só, e forma desmembrados para dividir melhor o que acontece em 

Baurusuchidae (estado 2) do que se passa em muitos notossúquios (estado 1). 

197. Côndilos do quadrado com um sulco intercondilar fracamente desenvolvido (0); côndilos se 

expandem ventralmente, sendo separados um do outro por um sulco intercondilar orientado 

anteroposteriormente (1); sulco intercondilar profundo, mas orientado obliquamente, sendo mais 

lateral posteriormente do que anteriormente (2). Modificado de Buscalioni & Sans, 1988 – caráter 

34; Gasparini et al., 2005 - caráter 170. 

Nota: os estados 1 e 2 eram um só, que foi desmembrado para que a condição presente em 

Thalattosuchia (estado 2) não se confundisse com a condição presente na maioria dos notossúquios 

e Baurusuchidae. 

198. (NOVO) Ramo pterigóideo do quadrado: com uma ampla superfície posteroventral, 

separada da superfície lateral pela crista B do quadrado (sensu Iordansky) (0); superfície 

posteroventral estreita, mas ainda separada da superfície lateral pela crista B (1); ou o ramo 

pterigóideo do quadrado com apenas uma superfície lateral, a crista B apenas cruza 

dorsoventralmente esta superfície (2). 

199. Porção anterodorsal do quadrado, em vista ventral: liso ou com cicatrizes de inserção 

muscular simples (0); com duas pequenas cristas, sendo a lateral bem desenvolvida, reta ou 



levemente encurvada (1); com duas pequenas cristas, sendo a lateral bem desenvolvida, em formato 

sigmoide (2); com duas pequenas cristas bem desenvolvidas que formam uma superfície vincada, 

surgindo ventralmente à superfície do quadrado e posicionadas em sua margem posteromedial (3); 

com uma inserção protuberante volumosa próxima ao contato com o quadradojugal que pode se 

estender em direção ao centro do quadrado (4). Ősi et al., 2007 - caráter 165; Buscalioni et al., 2011 

- caráter 178; Montefeltro et al., 2011 - caráter 36. 

 

Região do palato: 

 

200. Fenestra maxilar/palatina: ausente (0); presente, pareadas e parassagitais, pequenas (1); 

presente, ampla (2). Modificado de Andrade & Bertini 2008 - caráter 85; Turner & Sertich 2010 - 

caráter 208. 

201. Fenestra suborbital: ausente (0); presente (1). Modificado de Andrade et al., 2011 - caráter 

206. 

202. Fenestra suborbital, formato: arredondada ou semiarredondada (0); elíptica ou semielíptica, 

com as extremidades anterior e posterior arredondadas (1); em formato de folha, com as 

extremidades anterior e posterior formando ângulos agudos (2); em formato de folha, mas apenas a 

extremidade anterior forma um ângulo agudo (3); em formato de folha, mas apenas a extremidade 

posterior forma um ângulo agudo (4); em formato de fenda, mais comprido do que largo (5). 

Modificado de Brochu 1997 - caráter 88; Andrade & Bertini 2008 - caráter 86; Buscalioni et al., 

2011 - caráter 183. 

203. Fenestra suborbital, posição no palato: alcançando ou aproximando-se anteriormente à 

metade da fileira de dentes maxilares, com o último dente quase alcançando a borda posterior da 

fenestra (0); alcançando anteriormente os dois terços anteriores da contagem alveolar maxilar, 

posteriormente a fileira de dentes alcança a metade do comprimento da fenestra, ou ultrapassando 

esta (mas não chega até a margem posterior) (1); alcançando anteriormente o último terço da fileira 

de dentes, a borda posterior da fenestra bem distante da fileira de dentes (2); posterior à fileira de 

dentes, mas a borda anterior próxima ao último alvéolo, ou alcançando o último ou os dois últimos 

alvéolos (3); fenestra bem distante posteriormente à fileira de dentes, posterior à margem anterior 

das coanas (4). Modificado de Gasparini et al., 1993 - caráter 25; Hastings et al., 2010 - caracteres 

12, 30. 



Nota: estados 3 e 4 forma incluídos para exprimir melhor a condição presente em Baurusuchidae 

(estado 3) e em Barinasuchus (estado 4). 

204. Borda lateral da fenestra suborbital: formada totalmente pelo ectopterigóide (0); formada 

principalmente pelo ectopterigóide, o maxilar forma apenas a porção mais anterior (1); formada em 

mesma proporção pelo maxilar e ectopterigóide (2); formada principalmente pelo maxilar (3); ou 

ainda o jugal participa na formação da borda lateral (4). Modificado de Gasparini et al., 1993 - 

caráter 15; Andrade & Bertini 2008 - caráter 87.  

205. Margem anterior da fenestra suborbital: formada totalmente pelos maxilares (0); formada 

totalmente pelos palatinos (1); formada lateralmente pelos maxilares e medialmente pelos palatinos 

(2); formada ventralmente pelos maxilares e dorsalmente pelos palatinos (os maxilares projetam 

uma lâmina óssea medial que sobrepõe os palatinos) (3); formada medialmente pelos palatinos e 

lateralmente pelos ectopterigóides, maxilares excluídos ou quase excluídos da margem da fenestra 

(4); formada medialmente pelos pterigóides e lateralmente pelos maxilares (5); formada 

medialmente pelos maxilares e lateralmente pelos ectopterigóides (6). Modificado de Andrade & 

Bertini 2008 - caráter 88; Young & Andrade 2009 – caráter 161; Montefeltro et al., 2011 - caráter 

40. 

Nota: estados 5 e 6 foram inclusos para abarcar a condição presente em Simosuchus (estado 5) e em 

Kaprosuchus e Barinasuchus. 

206. Palatinos margeando a fenestra suborbital (0) ou completamente excluídos da fenestra 

suborbital (1). Wu et al., 1997 - caráter 109. 

207. Pterigóide, participação na fenestra suborbital: o pterigóide forma uma porção significativa 

da margem da fenestra suborbital (0); o pterigóide forma apenas uma pequena porção da margem 

(1); o pterigóide é excluído da fenestra suborbital pelo contato ectopterigóide/palatino (2). 

Modificado de Turner & Sertich 2010 - caráter 292; Pol & Powell 2011 - caráter 292. 

208. Ectopterigóide em relação ao maxilar: sem contato (0); um contata o outro, mas o 

ectopterigóide apenas toca o maxilar (1); um contata o outro, e o ectopterigóide se aproxima da 

fileira de dentes maxilar (2); um contata o outro, e o processo anterior do ectopterigóide forma a 

margem medial dos alvéolos maxilares posteriores, mas ainda contata amplamente o jugal (3); um 

contata o outro, o ectopterigóide forma a margem medial dos alvéolos maxilares posteriores, e 

grande parte da superfície de contato é com o maxilar, quase não contatando o jugal (4). Modificado 

de Wu & Chaterjee 1993 - caráter 30; Brochu 1997 - caráter 91; Jouve 2005 - caráter 68; Sereno & 

Larsson 2009 - caráter 147; Novas et al., 2010 - caráter 234. 



209. Processo posterior do ectopterigóide: ausente ou muito reduzido (0); presente, ao longo da 

superfície ventral do jugal, não chega a barra pós-orbital (1); presente, contribui para a base da barra 

pós-orbital, não contatando o pós-orbital (2); presente, contribui para a base da barra pós-orbital, 

contatando o pós-orbital (3); presente, contribui bastante para a barra pós-orbital, contatando 

amplamente o pós-orbital (4). Modificado de Clark 1994 - caráter 26; Pol 1999 - caráter 148, 158; 

Ortega et al., 2000 - caráter 36; Sereno et al., 2003 - caráter 22; Larsson & Sues 2007 - caráter 94; 

Andrade & Bertini 2008 - caráter 51 e 52. 

210. Extensão ventral do ectopterigóide, em relação à ponta distal da asa do pterigóide: a 

extensão chega até a ponta distal (0); não chega até a ponta (1). Modificado de Brochu 1997 - 

caráter 149. 

211. Série de forâmens de tamanho irregular na superfície dorsolateral do ectopterigóide 

próximo ao contato com o jugal: ausente (0); presente (1). Modificado de Montefeltro et al., 2011 - 

caráter 43. 

212. Contato lateral ectopterigóide/jugal: liso (0); em forma de crista e contínuo com a porção 

infratemporal do jugal (1); em forma de crista, mas separado da porção infratemporal do jugal por 

um entalhe na margem posterior da articulação (2). Modificado de Montefeltro et al., 2011 - caráter 

45. 

213. Processo ântero-medial do ectopterigóide: ausente (0); presente, formando menos de um 

terço da margem das coanas (1); presente, formando metade ou mais da margem das coanas (2). 

Modificado de Pol & Powell 2011 - caráter 180, 233. 

214. (NOVO) Ectopterigóide, quando participa na formação da margem das coanas: superfície 

medial lisa, às vezes côncava (0); superfície medial altamente pneumatizada, com uma abertura 

medial formando uma fossa paracoanal (1).  

215. (NOVO) Processos ventrais dos ectopterigóides (que margeiam lateralmente as asas do 

pterigóide): mais robustos que os processos dorsais (que contatam o jugal),  eixo principal do corpo 

dos ectopterigóides curvado lateralmente (0); os processos dorsais dos ectopterigóides mais 

robustos ou iguais aos processos ventrais, eixo principal do corpo dos ectopterigóides reto (1). 

216. Processo anterior do ectopterigóide: desenvolvido (0) ou reduzido/ausente (1). Modificado 

de Pol 1999 - caráter 147.  

217. Ectopterigóide: fracamente projetado medialmente na superfície ventral das asas do 

pterigóide (0) ou largamente estendido, cobrindo aproximadamente a metade lateral da superfície 

ventral das asas do pterigóide (1). Zaher et al., 2006 - caráter 198. 



218. Palato secundário (quando presente): levemente convexo ou plano (0); levemente côncavo 

(1); ou fortemente côncavo (2). Modificado de Gasparini et al., 1991 - caráter 18; Andrade & 

Bertini 2008 - caráter 84. 

219. Processo anterior do palatino no palato secundário (quando presente): pontudo, com as 

margens laterais retas (0); pontudo, com as margens laterais convexas (1); bifurcado, formando uma 

sutura em formato de “M” com os maxilares (2); arredondado, com as margens laterais retas (3); 

duplamente arredondado, formando uma sutura em formato de “M” com os maxilares (4); quadrado 

(reto anteriormente), com as margens laterais retas (5); reto ou côncavo anteriormente, com as 

margens laterais lateralmente convexas (6); totalmente arredondados (7). Modificado de Clark 1994 

- caráter 10; Larsson & sues 2007 - caráter 78; Wilkinson et al., 2008; Young & Andrade 2009 – 

caráter 6; Andrade et al., 2011 - caráter 226. 

220. Extensão anterior dos palatinos no palato secundário: não ultrapassa a margem anterior da 

fenestra suborbital (quando presente), não alcançando a fileira de dentes (0); no limite, ou 

ultrapassando a margem anterior da fenestra suborbital (quando presente), mas apenas por três ou 

quatro alvéolos (quando aplicável) (1); longa, estendendo-se bem além da fenestra suborbital, às 

vezes alcançando a metade do comprimento da fileira de dentes maxilar (2). Modificado 

extensivamente de Brochu 1997 - caráter 110; Pol 1999 - caráter 143; Hastings et al., 2010 - caráter 

28; Montefeltro et al., 2011 - caráter 40. 

221. Palatinos não se encontram no palato abaixo da passagem narial (0); palatinos formam 

plataformas palatais, mas que não se encontram medialmente (1); palatinos formam plataformas 

palatais que se encontram abaixo da passagem narial (2). Modificado de Clark 1994 - caráter 37; 

Larsson & Sues 2007 - caráter 79. 

222. Canais palatais (com abertura anterior): ausentes (0); presentes (1). Modificado de Andrade 

et al., 2011 - caráter 220. 

223. Formato dos palatinos em vista ventral: largos e achatados (0); em formato de tubo, 

conectados sagitalmente em toda a extensão (1); em formato de tubo, divergindo lateralmente um 

do outro na extremidade posterior, formando uma barra palatina curta que contata o ectopterigóide 

posteriormente (2); em formato de tubo, divergindo lateralmente um do outro na extremidade 

posterior, formando uma barra palatina longa que contata o ectopterigóide e o pterigóide 

posteriormente (3). Modificado de Gasparini et al., 1993; Zaher et al., 2006 - caráter 195; Pol et al., 

2009 - caráter 232; Turner & Sertich 2010 - caráter 232.  



224. Sutura palatal medial na superfície ventral: lisa ou sulcada (0); em forma de crista ao longo 

de quase todo o comprimento, mas lateralmente lisa, corpo palatino não é inflado lateralmente (1); 

em forma de crista ao longo de quase todo o comprimento, com dois sulcos profundos parassagitais 

(2). Modificado de Montefeltro et al., 2011 - caráter 42. 

Nota: os estados 1 e 2 eram um só, que foi desmembrado para descrever melhor a condição 

presente em alguns Baurusuchidae, como Pissarrachampsa e URC R 73 (estado 2). 

225. Superfície ventral dos palatinos: sem nenhum forâmen (0); com dois grandes (às vezes 

quatro) forâmens parassagitais (1); com dois forâmens alongados na junção com os maxilares (2). 

Modificado de Montefeltro et al., 2011 - caráter 44; Montefeltro et al., 2013 - caráter 479. 

226. Margens laterais dos palatinos quando estes possuem formato de tubo: paralelas ou 

semiparalelas (0); com uma constrição medial na metade do comprimento (em formato de 

ampulheta) (1); paralelas ou semiparalelas posteriormente, mas alargadas anteriormente (2); 

paralelas ou semiparalelas anteriormente, mas alargadas posteriormente (3). Modificado de Brochu 

1997 - caráter 90; Pol et al., 2009 - caráter 278, 279.  

227. Sutura palatino/pterigóide, quando visível em vista ventral: sem protrusões laterais do 

palatino nos pterigóides (0); protrusões laterais dos palatinos presentes (1). Modificado de Young & 

Andrade 2009 – caráter 132. 

228. Abertura coanal, orientação: ventralmente a partir do palato (0); abre-se posteriormente (1). 

Modificado de Clark 1994 - caráter 39; Brochu 1997 - caráter 72.  

229. Abertura coanal (quando o pterigóide participa da margem das coanas): contínua à 

superfície ventral do pterigóide (exceto pelas margens anterior e anterolateral) (0); fechada 

posteriormente por uma parede inclinada superficial formada pelos pterigóides, formando uma 

depressão profunda na linha central (sulco coanal) (1); fechada posteriormente por uma parede 

elevada formada pelos pterigóides, formando uma depressão profunda na linha central (sulco 

coanal) (2). Modificado de Pol & Norell 2004a - caráter 183; Sereno & Larsson 2009 - caráter 127; 

O'Connor et al., 2010 - caráter 39.   

230. Coanas, composição e posição no palato secundário: margem anterior das coanas margeada 

pelos vômeres e maxilares (0); margem anterior das coanas margeada pelos maxilares apenas (1); 

margem anterior das coanas margeada pelos palatinos apenas (2); margem anterior das coanas 

margeada pelos palatinos medialmente e pelos pterigóides lateralmente (pterigóides formam uma 

parte incipiente do palato secundário) (3); margem anterior das coanas margeada pelos pterigóides 

apenas, os pterigóides se encontram medialmente no palato formando uma parte do palato 



secundário, mas apenas a porção anterior (4); margem anterior das coanas margeada pelos 

pterigóides apenas, que formam uma porção extensa do palato secundário, com as coanas 

posicionadas bem posteriormente (5); margem anterior das coanas margeada pelos palatinos 

lateralmente e pelos pterigóides medialmente, usualmente devido a um septo coanal hipertrofiado, 

que se prolonga anteriormente, e às vezes lateralmente, e até mesmo fechando completamente as 

coanas (pterigóides sem uma sutura mediana, nesse caso) (6). Modificado de Norell & Clark, 1990 - 

caráter 1; Clark 1994 - caráter 43, 44; Wu et al., 1997 - caráter 44; Ortega et al., 2000 - caráter 56; 

Larsson & Sues 2007 - caráter 81. 

Nota: estado 6 foi acrescentado para incluir a condição presente em Simosuchus e 

Mahajangasuchus. 

231. Coanas com tamanho moderado, menos de um quarto da largura do crânio na altura dos 

jugais (0); coanas com tamanho alargado, quase 20-30% da largura do crânio na altura dos jugais 

(1); coanas com tamanho extremamente alargado, praticamente metade da largura do crânio na 

altura dos jugais (2). Modificado de Clark 1994 - caráter 42; Sereno et al., 2001 - caráter 31. 

232. Coanas, formato em vista palatal: borda anterior usualmente reta ou levemente arqueada, 

borda posterior dobrada, com o formato semelhante a um triângulo invertido (0); levemente 

alongada, com formato que vai de retangular a elíptico/semicircular (1); borda anterior em formato 

de “V”, borda posterior reta ou levemente arqueada, com o formato semelhante a um triângulo (2); 

mesmo do estado 2, mas com a borda anterior em formato de “U” (3); com os elementos anteriores 

formando um “M” na margem anterior (4). Modificado de Andrade & Bertini 2008 - caráter 91; 

Wilkinson et al., 2008 – caráter 9. 

233. Coanas confluentes (0); divididas por um septo, mas apenas na porção anterior da abertura 

(1); ou abertura totalmente dividida pelo septo (2). Modificado de Clark 1994 - caráter 69; 

Marconato 2006 - caráter 27. 

234. Septo coanal: muito fino, laminar, com os lados paralelos (0); laminar, mas alarga-se 

anteriormente (1); laminar, mas alarga-se posteriormente (2); barra em formato de “T”, expandida 

ventralmente (3); totalmente robusta, superfície ventral lisa (4); robusta, superfície ventral sulcada 

(5); barra em formato de “T”, com um sulco profundo (6). Modificado de Turner & Calvo 2005 - 

caráter 126; Pol & Apesteguía 2005 - caráter 2005; Andrade & Bertini 2008 - caráter 102; Turner & 

Sertich 2010 - caráter 191. 

Nota: o estado 6 foi acrescido para incluir a condição presente em Caipirasuchus stenognathus. 



235. (NOVO) Borda posterior da coana interna: com uma projeção óssea horizontal bem fina, 

formando uma fossa paracoanal na porção póstero-dorsal do sulco coanal (0); sem essa projeção 

(1). 

236. (NOVO) Fossas acessórias paracoanais: ausentes (0); presentes, margeando posteriormente 

a fenestra paracoanal (1). 

237. (NOVO) Fenestras paracoanais: ausentes (0); presentes, formadas pelo palatino e pterigóide 

e, às vezes, o ectopterigóide (1). 

238. Pterigóide restrito ao palato e suspensório, une-se ao quadrado e se sobrepõe ao 

basisfenóide (0); pterigóide se estende dorsalmente e contata o laterosfenóide (1); pterigóide se 

estende dorsalmente e contata o laterosfenóide e forma a margem ventrolateral do forâmen 

trigêmeo, fortemente suturado ao quadrado e laterosfenóide (2). Modificado de Clark 1994 - caráter 

38; Larsson & Sues 2007 - caráter 87. 

239. Processo anterior do pterigóide: curto, encontra os palatinos imediatamente anterior ou 

abaixo dos pilares dos pré-frontais (0); desenvolve-se bem anteriormente, às vezes contatando os 

processos póstero-mediais dos maxilares (1). Modificado extensivamente de Pol 1999 - caráter 142; 

Tyrosky et al., 2002 - caráter 119. 

240. Depressão ântero-coanal pterigoideana (quando o pterigóide circunda as coanas): ausente, 

superfície óssea achatada (0); presente (1). Modificado de Andrade et al., 2011 - caráter 208.  

241. Pterigóides pareados posterior às coanas (0) ou fusionados (1). Clark 1994 - caráter 41. 

242. Asas do pterigóide: finas e laminares, achatadas na superfície ventral (0); finas e laminares, 

côncavas na superfície ventral (1); dorsoventralmente engrossadas, com espaços pneumáticos 

internos (2); espaços pneumáticos conectados à superfície externa, com os pterigóides apresentando 

grandes fossas e forâmens coanais, localizados lateral ou posterolateralmente à abertura coanal; 

uma área afundada distinta perfura as asas dos pterigóides em alguns táxons (3). Modificado de 

Gasparini et al., 1991; Wu et al., 1994 - caráter 28; Ortega et al., 2000 - caráter 138; Pol & Norell 

2004a - caráter 168; Pol & Powell 2011 - caráter 293. 

Nota: os estados 0 e 1 eram um só, que foi desmembrado para diferenciar a condição presente em 

Baurusuchus, por exemplo (estado 1) da presente nos Crocodylia, por exemplo (estado 0). 

243. Limite posterior da base das asas do pterigóide: côncavo, sem um entalhe ou processo 

característico (0); apresenta dois processos parassagitais posteromediais pequenos, projetados 

posteriormente ou posteroventralmente, com um entalhe côncavo superficial entre eles (1); 



apresenta dois processos parassagitais póstero-mediais elevados e proeminentes, com um entalhe 

em formato de “V” ou “U” bem demarcado entre eles (2); apresenta duas protuberâncias 

parassagitais rugosas, com um entalhe em formato de “V” entre elas (3); apresenta duas 

protuberâncias parassagitais compridas e cilíndricas, medialmente confluentes às asas do pterigóide, 

com um entalhe profundo em formato de “U” entre elas (4). Modificado extensivamente de Pol 

1999 - caráter 164; Brochu 1997 - caráter 98. 

244. “Asas” do pterigóide, inclinação: orientadas posteroventralmente (0); orientadas 

ventralmente (1); quase horizontais (2). Modificado de Andrade & Bertini 2008 - caráter 95. 

Nota: estado 2 adicionado para descrever melhor a condição presente em Thalattosuchia e 

Hylaeochampsidae. 

245. Ramo quadrado do pterigóide: estreito, alongado e direcionado posterodorsalmente (0); 

estreito, alongado e altamente verticalizado, quase invisível em vista ventral (1); largo e direcionado 

posterodorsalmente (2); ou largo e verticalizado (3). Modificado de Wu et al., 1997 - caráter 119. 

Nota: os estados foram reinterpretados, dando ênfase à verticalização do ramo quadrado do 

pterigóide, condição presente em quase todos os Neosuchia e alguns Peirosauridae. 

246. (NOVO) Ramo quadrado do pterigóide, desenvolvimento de uma crista rugosa, cicatriz 

para inserção muscular: ausente (0); presente, próxima a ou exatamente posicionada na sutura do 

quadrado com o basisfenóide (1). 

 

Região occipital e basicrânio: 

 

247. Proporções do crânio em vista posterior (a altura é a medida entre o teto craniano e o 

côndilo do quadrado; a largura é a medida entre as margens laterais do limite inferior dos 

esquamosais): crânio mais alto do que largo ou quase igual (0); crânio mais largo do que alto (1). 

Modificado de Wu et al., 1997 - caráter 123; Andrade & Bertini 2008 - caráter 2. 

248. Tuberosidades occipitais (projeção posterior da porção medial da superfície dorsal dos 

esquamosais e da porção dorsal dos exoccipitais): ausentes (0); pequenas, mas bem delimitadas (1); 

ou bem desenvolvidas posteriormente (2). Modificado de Jouve et al., 2005 - caráter 3. 

249. Fenestra pós-temporal: ausente (0); as paredes das bordas da fenestra estão presentes, mas a 

fenestra encontra-se fechada (1); fenestra efetivamente aberta (2). Modificado de Wu & Chaterjee 

1993 - caráter 40. 



250. Processo basipterigóide proeminente, formando uma articulação com o pterigóide (0) ou 

processo basipterigóide reduzido ou ausente, com a articulação do basipterigóide fechada por uma 

sutura (1). Clark 1994 - caráter 54. 

251. Tubo de Eustáquio: ausente (0); presente, mas não incluso entre o basioccipital e o 

basisfenóide (1); presente, totalmente circundado por estes dois elementos (2). Modificado de Wu 

& Chaterjee 1993 - caráter 39; Clark 1994 - caráter 52. 

252. Parede posterior do forâmen de Eustáquio médio: ausente, o forâmen abre-se 

posteriormente (0); apenas fracamente desenvolvida, formando dois recessos, o forâmen abre-se 

posteriormente (1); presente, o forâmen abre-se ventral ou póstero-ventralmente (2). Modificado de 

Montefeltro et al., 2013 - caráter 481. 

253. Canais laterais de Eustáquio abrem-se laterodorsalmente (0) ou lateral ou quase 

lateralmente (1) à abertura média de Eustáquio. Modificado de Brochu 1997 - caráter 147; Hastings 

et al., 2010 - caráter 58. 

254. Aberturas laterais do tubo de Eustáquio localizadas posteriormente à abertura medial (0) ou 

alinhados ântero-posteriormente (1). Modificado de Pol 1999 - caráter 146. 

255. Aberturas laterais de Eustáquio: menores que o forâmen medial (0); tão largo quanto ou 

mais largo que o forâmen medial (1). Montefeltro et al., 2011 - caráter 53. 

256. Parede anterior dos forâmens laterais de Eustáquio: mesmo nível ventralmente que a parede 

posterior, ou mais ventral (0); mais dorsal que a parede posterior (1). Modificado de Montefeltro et 

al., 2011 - caráter 52. 

257. Margem anterior dos forâmens laterais de Eustáquio: formada pelo basisfenóide apenas (0); 

pelo basisfenóide e quadrado (1); ou pelo basisfenóide e pterigóide (2). Modificado de Montefeltro 

et al., 2011 - caráter 52. 

258. Rostro do basisfenóide (processo cultriforme): curto (0); ântero-posteriormente longo, mas 

dorsoventralmente estreito (1); anteroposteriormente longo e dorsoventralmente expandido (2). 

Modificado de Clark 1994 - caráter 53; Jouve et al., 2005 - caráter 7. 

259. Basisfenóide, superfície ventral: quase excluído da superfície ventral pelo pterigóide e 

basioccipital, basisfenóide verticalizado (0); presente na superfície ventral, quase horizontal ou 

levemente inclinado verticalmente, mas mais curto que o basioccipital (1); largo e similar a, ou mais 

longo que o comprimento do basioccipital (2). Modificado de Gasparini et al., 1991 - caráter 12; 

Clark 1994 - caráter 56; Brochu 1997 - caráter 129; O'Connor et al., 2010 - caráter 55.  



260. Basisfenóide, superfície ventral, porção medial entre o contato com o pterigóide e a 

abertura medial de Eustáquio: lisa ou apenas côncava/convexa (0); apresenta uma crista sagital, que 

se alarga posteriormente (1); apresenta duas cristas parassagitais (ou divergindo posteriormente), 

com um sulco longitudinal entre elas (2); apresenta duas cristas parassagitais que divergem 

posteriormente, formando uma área mais ventral entre elas, com uma superfície complexa (3). 

Modificado de Wu et al., 1994 - caráter 30; Pol & Norell 2004a - caráter 179; Montefeltro et al., 

2011 - caráter 51. 

Nota: estados 2 e 3 estão presentes de maneira distinta na literatura, e foram reinterpretados de 

forma a descrever melhor as variações presentes dentro de Baurusuchidae.  

261. Porção do basioccipital (e parte do otoccipital) ventral ao côndilo occipital: vertical, 

amplamente visível em vista posterior, côndilo occipital direcionado posteriormente (0); inclinado 

anteriormente, fracamente visível em vista posterior, côndilo occipital direcionado póstero-

ventralmente (1); fortemente inclinado anteriormente, invisível em vista posterior (2). Modificado 

de Gomani 1997 - caráter 32; Ortega et al., 2000 - caráter 65; Jouve et al., 2005 - caráter 13; Pol 

2003 - caráter 112. 

262. (NOVO) Placa basioccipital, ventral ao côndilo occipital: sem um forâmen sagital (0); 

contendo um forâmen (1); contendo dois ou mais forâmens (2). 

263. Túberas basais arredondadas (0) ou alongadas (1). Modificado de Jouve et al., 2005 - 

caráter 28. 

264. Túberas basais em vista ventral: alinhadas uma à outra (0); ou formando um “V” (1). 

Modificado de Hastings et al., 2010 - caráter 56. 

265. Placa basioccipital, ventral/anterior ao côndilo occipital: lisa ou estriada (0); apresenta uma 

crista sagital, mas a superfície é lisa lateralmente a ela (1); apresenta uma crista sagital, com dois 

sulcos parassagitais (2); apresenta uma rugosidade arredondada convexa (3). Modificado de 

Hastings et al., 2010 - caráter 55, 57; Turner & Sertich 2010 - caráter 297. 

266. “Pescoço” do côndilo occipital: curto, com uma constrição lateral suave ou inexistente (0); 

evidente, constrição bastante evidente lateral e ventralmente (1). Modificado de Montefeltro et al., 

2013 - caráter 483. 

267. Exoccipitais, projeção horizontal posterior, ao nível do forâmen magno, formando uma 

“crista” larga: ausente (0); presente, a superfície acima dessa crista está orientada posteriormente 

(1); presente, a superfície acima dessa crista está orientada posterodorsalmente (2). Modificado de 

Andrade & Bertini 2008 - caráter 74. 



268. Exoccipital/opistótico: suturalmente distintos, ou parcialmente distintos (0) ou fusionados 

(1). Modificado de Sereno & Arcucci 1990 - caráter 4; Wu et al., 1994 - caráter 32. 

269. Desenvolvimento do processo paroccipital lateral à abertura crânio-quadrado: curto (0) ou 

longo (1). Pol et al., 2009 - caráter 268.  

270. Margem ventral do processo paroccipital lisa, permitindo que a abertura posterior da 

passagem crânio-quadrado seja visível em vista occipital (0) ou a margem é convexa e ventralmente 

projetada, formando uma borda que  encobre a abertura posterior da passagem crânio-quadrado em 

vista occipital (1). Ortega et al., 2000 - caráter 160; Buscalioni et al., 2011 - caráter 177. 

271. Exoccipital participa pouco (0) ou muito (1) no côndilo occipital. Jouve et al., 2005 - 

caráter 5. 

272. Porção lateral dos processos paroccipitais, inclinação: horizontal, confluente com a porção 

medial (0); inclinada dorsolateralmente (1). Modificado de Wilkinson et al., 2008; Cau & Fanti, 

2011 – caráter 53. 

273. Crista paroccipital, medial à margem lateral: ausente (0); presente, oblíqua e 

dorsolateralmente direcionada (1); presente, vertical (2). Modificado de Buscalioni et al., 2011 - 

caráter 179, Ősi et al., 2007 - caráter 167. 

Nota: o estado 1 foi criado para diferenciar a condição presente em Baurusuchidae (estado 1) da 

presente em Hylaeochampsidae (estado 2).  

274. Otoccipitais se encerram dorsalmente às túberas basais do basioccipital (0); emitem 

processos robustos ventralmente e participam das túberas basais (1); emitem processos estreitos 

dorsalmente, participando um pouco das túberas basais (2). Brochu 1997 - caráter 151. 

275. Otoccipital, porção ventrolateral alargada, ventral ao processo paroccipital, amplamente 

suturada ao corpo descendente do quadrado: ausente (0) ou presente (1). Modificado de Clark 1994 

- caráter 60. 

276. Processo paroccipital em contato frouxo com o esquamosal lateralmente (0); processo 

paroccipital lateralmente estreito e suturado ao esquamosal (1); processo paroccipital muito 

profundo dorsoventralmente, sobreposto de forma intrincada ao esquamosal (2). Wu Sues & Dong 

1997 - caráter 115. 

277. Nervos cranianos IX-XI passam através de um grande forâmen vago comum no otoccipital 

(0), ou o nervo craniano IX passa medial aos nervos X-XI, formando duas aberturas separadas 

(forâmen metóptico) (1). Modificado de Clark 1994 - caráter 59; Ortega et al., 2000 - caráter 64. 



278. Posição do forâmen para o nervo craniano XII (quando distinguível): acima do côndilo 

occipital, alinhado ao forâmen magno (0) ou abaixo do forâmen magno (1). Wilkinson et al., 2008 – 

caráter 10. 

279. Forâmen para a artéria carótida interna: reduzido, com tamanho similar aos forâmens dos 

nervos cranianos IX-XI (0); extremamente alargado (1). Gasparini et al., 2005 - caráter 248. 

280. Forâmen para a artéria carótida interna na superfície occipital do crânio: localizado próximo 

à extremidade ventral do exoccipital, ventralmente separado dos forâmens dos nervos cranianos IX-

XI (0); localizado dorsalmente, próximo a e inserido na mesma depressão que os forâmens dos 

nervos cranianos IX-XI (1). Pol et al., 2014 - caráter 359. 

281. Exposição do supraoccipital na superfície dorsal do crânio: ausente ou irrelevante (0); 

presente como uma pequena projeção triangular medial, a ponta anterior posicionada sagitalmente 

(1); presente como um semicírculo grande ou retangular (2); presente, restrito a uma superfície fina 

e larga grudada à porção mais posterior do parietal e do esquamosal parcialmente (3). Modificado 

de Brochu 1997 - caráter 82; Turner & Buckley 2008 - caráter 285; Montefeltro et al., 2011 - 

caráter 37. 

282. Superfície supraoccipital do occipital: aproximadamente triangular (0) ou aproximadamente 

pentagonal (1). Modificado de Wu Sues & Dong 1997 - caráter 117. 

283. Largura lateromedial do supraoccipital: extensa, ocupando metade da largura lateromedial 

da área occipital (0); ou estreita, ocupando um terço ou menos da largura lateromedial da área 

occipital (1). Modificado de Pol et al., 2014 - caráter 358. 

284. Parede posterior do supraoccipital, formato geral: praticamente achatada (0); côncavo (não 

devido às tuberosidades occipitais) (1); paredes oblíquas, direcionadas posteriormente no ponto 

sagital, em formato de “V” (2); arredondada, desenvolvida bem posteriormente, influenciando no 

limite posterior do crânio (“dolicocéfalo”) (3); achatada, mas contendo duas depressões 

arredondadas parassagitais (4). Modificado de Buscalioni & Sans, 1988 - caráter 21. 

285. Supraoccipital, superfície occipital: possui uma crista ou elevação sagital (0) ou não (1). 

Modificado de Andrade & Bertini 2008 - caráter 79. 

286. Supraoccipital: forma a margem dorsal do forâmen magno (0); praticamente excluído da 

margem do forâmen magno (1); sem qualquer contribuição à margem do forâmen magno (2). Wu & 

Chaterjee 1993 - caráter 35. 



287. Participação do supraoccipital na fenestra pós-temporal, ou ao menos às suas margens 

originais (posteriormente projetadas): presente (0); ausente (1). Hastings et al., 2010 - caráter 51. 

288. Proótico: exposto na parede externa da caixa craniana (0); amplamente encoberto pelo 

quadrado e laterosfenóide externamente (1); proótico invisível externamente (2); proótico invisível 

na parede externa da caixa craniana, mas largamente exposto na parede posterior ou na fossa 

supratemporal (3). Modificado de Brochu 1997 - caráter 74. 

Nota: o estado 3 foi incluso para descrever a condição presente em Thalattosuchia (sensu Pierce & 

Benton, 2006 e Jouve, 2009). 

289. Ponte do laterosfenóide: ausente (0); presente, ao menos parcialmente, composta totalmente 

pelo laterosfenóide (1); presente, com um processo ascendente do pterigóide (2). Modificado de 

Brochu 1997 - caráter 115; Larsson & Sues 2007 - caráter 103. 

290. Processo capitado do laterosfenóide orientado lateralmente (0); ântero-lateralmente (1); ou 

lateralmente, com sua extremidade inclinada posteriormente (2). Modificado de Brochu 1997 - 

caráter 130. 

 

Mandíbula: 

 

291. Dentário comprimido, formado por lâminas verticais laterais (0); dentário transversalmente 

expandido, quase tão largo quanto alto, e com uma superfície lateroventral convexa (1). Modificado 

de Ortega et al., 1996 - caráter 2. 

292. Comprimento da fileira de dentes em relação ao comprimento total do ramo mandibular 

(medida da ponta anterior do dentário até a porção posterior do processo retro-articular): curta, 

cerca de um terço ou menos do comprimento mandibular total (0); entre um terço e metade do 

comprimento (1); cerca da metade do comprimento (2); comprida, cerca de dois terços do 

comprimento mandibular total (3). Modificado extensivamente de Wilkinson et al., 2008 – caráter 

43; Cau & Fanti, 2011 – caráter 56. 

293. Comprimento da sínfise mandibular: curta, presente apenas no limite do primeiro alvéolo 

(0); curta, não ultrapassa o limite do primeiro terço do comprimento da fileira de dentes (1); longo, 

vai do primeiro terço até a metade do comprimento da fileira de dentes (2); longo, vai do último 

terço da fileira de dentes até o último alvéolo (3); longo, termina posterior ao último alvéolo (4). 

Modificado de Ortega et al., 2000 - caráter 151; Hastings et al., 2010 - caráter 71.  



294. Sínfise mandibular, orientação do limite anterior em vista lateral: margem anterior contínua 

à margem ventral, horizontal ou apenas levemente ântero-dorsal (0); margem anterior contínua à 

margem ventral, mas inclinada para cima (1); com uma face anterior bem delimitada, formando um 

ângulo de aproximadamente 45˚ com a margem ventral do ramo mandibular (2); sínfise 

praticamente vertical, em um ângulo de aproximadamente 90˚ com a margem ventral do ramo 

mandibular (3). Modificado de Marconato 2006 - caráter 34; Sereno & Larsson 2009 - caráter 178. 

295. Superfície dorsal da sínfise mandibular: achatada ou levemente côncava (0) ou 

acentuadamente côncava e estreita, como uma concha (1). Pol & Apesteguía 2005 - caráter 184. 

296. Protuberância (“peg”) posterior na área de sutura da sínfise: ausente (0) ou presente (1). Pol 

& Apesteguía 2005 - caráter 181. 

297. Forma da extremidade anterior da sínfise do dentário em vista ventral: afunilada 

anteriormente, formando um ângulo (0); em formato de “U”, com uma curva suave anteriormente 

(1); alargada anteriormente, formando uma estrutura semelhante a uma ponta de flecha com a borda 

anterior convexa (2); ou orientada transversalmente (3). Modificado de Sereno et al., 2001 - caráter 

72; Zaher et al., 2006 - caráter 154. 

298. (NOVO) Ramo mandibular imediatamente posterior à sínfise: igual ou mais fino que a 

região média da sínfise (0); mais robusto lateromedialmente que a região média da sínfise (1). 

299. Esplenial, relação com a sínfise: não participa (0); participa levemente na sínfise, invisível 

em vista dorsal (1); participa levemente na sínfise, invisível em vista ventral (2); participa 

extensivamente na sínfise, mas menos de 20% do comprimento sinfiseal (3); participa 

extensivamente na sínfise, mais de 20% do comprimento sinfiseal (4). Modificado de Clark 1994 - 

caráter 77; Ortega et al., 1996 - caráter 9; Zaher et al., 2006 - caráter 119; Andrade & Bertini 2008 - 

caráter 106; Wilkinson et al., 2008 – caráter 49. 

300. Mandíbula, morfologia geral em vista dorsal/ventral: em formato de “V”, hemimandíbulas 

retas e confluentes anteriormente (0); em formato de “U” estreito, hemimandíbulas convergindo de 

forma suave medialmente na porção anterior (1); semiquadrada, porção anterior das 

hemimandíbulas voltada medialmente de forma abrupta, formando uma face anterior transversal 

(2); em formato de “Y”, paralelas na área sinfiseal e divergindo posteriormente (3). Modificado de 

Andrade & Bertini 2008 - caráter 107; Andrade et al., 2011 - caráter 319, 320, 321; Riff & Kellner, 

2011 - caráter 265. 

301. Dentários: pareados e suturados na sínfise (0); fusionados, ao menos na porção ventral da 

sínfise mandibular (1). Modificado de Ortega et al., 2000 - caráter 82. 



302. Dentário, limite posterior: se estende posteriormente na mesma altura que a fileira de dentes 

(0); com um prolongamento ventral, que se estende além da fenestra mandibular (1); com um 

prolongamento dorsal, que ascende atrás da fileira de dentes (2); com ambos os prolongamentos, 

dorsal e ventral (3). Modificado de Clark 1994 - caráter 70; Ortega et al., 1996 - caráter 4. 

303. Dentário, contorno dorsal em vista lateral (usualmente acompanhado do contorno ventral do 

maxilar): contorno dorsal do dentário levemente côncavo ou reto ou quase paralelo ao eixo 

longitudinal do crânio (0); reto anteriormente, com a porção posterior se expandindo gradualmente 

dorsalmente (1); reto anteriormente e posteriormente, mas com uma expansão dorsal repentina no 

seu ponto mediano (2); com uma única expansão dorsal e côncavo ou reto posterior a este ponto (3); 

ou sinusoidal, com duas ondas convexas (4). Modificado de Ortega et al., 2000 - caráter 21; 

Gasparini et al., 2005 - caráter 7; 159; Andrade & Bertini 2008 - caráter 108  Ortega et al., 2000 - 

caráter 21. 

304. Dentário, limite lateral da porção anterior em vista dorsal/ventral: reto (0); apresenta uma 

convexidade anterior, reto posteriormente (1); apresenta uma convexidade anterior, e um arco 

côncavo posterior (2). Modificado de Ortega et al., 1996 - caráter 1; Ortega et al., 2000 - caráter 84; 

Andrade et al., 2011 - caráter 333. 

305. Dentário, porção posterior em vista dorsal: não se expande medial ou lateralmente à fileira 

de dentes (0); expandido medialmente à fileira de dentes (1); expandido lateralmente à fileira de 

dentes (2). Modificado de Ortega et al., 2000 - caráter 95. 

306. Superfície lateral do dentário abaixo da margem alveolar, na região mediana a posterior da 

fileira de dentes: orientada verticalmente, contínua ao restante da superfície lateral do dentário (0); 

superfície achatada e orientada laterodorsalmente, dividida por uma pequena crista do restante da 

superfície lateral do dentário (1). Pol & Apesteguía 2005 - caráter 188. 

307. Forâmens neurovasculares pequenos e grandes alinhados abaixo da margem alveolar da 

superfície lateral do dentário: ausentes (0) ou presentes (1). Modificado de Fiorelli & Calvo 2007 - 

caráter 203. 

308. Forâmen nutritivo alargado no dentário com um sulco anteroposteriormente orientado 

(paracaniniforme), próximo ao nível do limite posterior da sínfise: ausente (0) ou presente (1). 

Modificado de O'Connor et al., 2010 - caráter 234. 

309. Sulco na superfície lateral do dentário e surangular, que se encerra posteriormente em um 

forâmen (não referente à ornamentação): ausente (0); presente, abaixo e paralelo ao limite dorsal 



mandibular (1); presente, oblíquo ao limite dorsal mandibular, posteriormente posicionado (2). 

Modificado de Ortega et al., 1996 - caráter 5; Gasparini et al., 2005 - caráter 118. 

310. Superfície medial dos espleniais posterior à sínfise: achatada ou levemente convexa (0) ou 

acentuadamente côncava (1). Pol & Apesteguía 2005 - caráter 185. 

311. Sutura esplenial/dentário na superfície ventral da sínfise: em formato de “V” (0) ou 

transversal (1). Pol & Apesteguía 2005 - caráter 180. 

312. Espleniais (quando incluídos na sínfise): não fusionados (0) ou fusionados (1). Marconato 

2006 - caráter 37. 

313. Processo do esplenial separa o angular do coronóide (0) ou não há um processo do esplenial 

entre o angular e o coronóide, ou esse processo é muito reduzido (1). Brochu 1997 - caráter 59. 

314. Forâmen intramandibularis oralis: pequeno ou ausente (0); forâmen grande e elíptico (1); 

forâmen grande e circular (2). Modificado de Ortega et al., 1996 - caráter 8. 

315. Forâmen intramandibularis caudalis: presente e incluído entre o angular e o esplenial, 

abaixo da fossa adutora mandibular (0); presente, com um forâmen acessório dorsal, posicionado 

entre o coronóide e o esplenial (1); ou ausente, com uma sutura esplenial/angular ou coronóide 

(quando presente) imperfurada (2). Modificado de Pol et al., 2014 - caráter 369. 

Nota: estado 1 incluído para diferenciar a condição apresentada por alguns Crocodylia, como 

Crocodylus intermedius.  

316. Fossa posteroventral do esplenial na sínfise: ausente (0); presente, às vezes dividida em 

duas (quando a “peg” posterior está presente) (1); presente, com uma fossa acessória rasa na sutura 

esplenial/dentário (2). Modificado de Andrade et al., 2011 - caráter 311; Montefeltro et al., 2011 - 

caráter 64. 

317. Esplenial, presença de uma crista laminar horizontal próxima à margem alveolar posterior à 

sínfise, projetada medialmente: ausente (0); presente mas muito superficial, justamente no limite 

posterior do esplenial (1); presente, longa e bem desenvolvida (2). Modificado de Andrade et al., 

2011 - caráter 329. 

Nota: estado 1 e 2 eram um só, que foi desmembrado para que a condição presente na maioria dos 

Eusuchia (estado 1) não se confunda com a presente em Simosuchus, por exemplo (estado 2). 

318. Saída do ramo mandibular do nervo craniano V no esplenial: apenas anteriormente (0); o 

esplenial apresenta uma única perfuração para o ramo mandibular do nervo craniano V 



posteriormente (1); ou o esplenial apresenta duas perfurações para o ramo mandibular do nervo 

craniano V posteriormente (2). Brochu 1997 - caráter 42. 

319. Esplenial, participação na parede medial dos alvéolos mandibulares posteriores: não 

participa, o esplenial pode chegar até a margem alveolar mas os alvéolos são delimitados somente 

pelo dentário (0); esplenial participa da porção mais distal dos alvéolos, sustentando os dentes (1). 

Andrade et al., 2011 - caráter 345. 

320. Margem póstero-ventral do angular reta ou levemente arqueada dorsalmente (0); 

acentuadamente arqueada dorsalmente (1); ou arqueada ventralmente (2). Modificado de Pol et al., 

2009 - caráter 280. 

321. Crista aguda na superfície do angular: ausente (0); presente na margem mais ventral (1); 

presente ao longo da superfície lateral (2). Pol et al., 2009 - caráter 219. 

322. Fossa alongada e lisa se estendendo ao longo da margem ventral da fenestra mandibular 

externa no angular: ausente, superfície lateral do angular chega à borda ventral da fenestra (0); ou 

presente, separada da superfície lateral pela crista aguda do angular (1). Pol et al., 2014 - caráter 

371. 

323. Angular, comprimento do ramo anterior: curto, não ultrapassa o limite anterior da fenestra 

mandibular (0); moderadamente longo, ultrapassando levemente o limite anterior da fenestra 

mandibular (1); muito longo, ultrapassando em muito o limite anterior da fenestra (2). Andrade & 

Bertini 2008 - caráter 115. 

324. Angular, extensão da área de inserção para o Mm. pterigoideous posterior: limitada às áreas 

ventral e medial (0); chega à superfície lateral, que está direcionada lateralmente (1); chega à 

superfície lateral em uma depressão acentuada na superfície lateral do surangular/angular, na borda 

posterior da fenestra mandibular externa (quando presente) (2); mesmo do estado anterior, mas a 

superfície lateral é inclinada ventralmente, possuindo orientação lateroventral (3). Modificado de 

Clark 1994 - caráter 76; Ortega et al., 2000 - caráter 134; O'Connor et al., 2010 - caráter 196; 

Montefeltro et al., 2011 - caráter 65. 

325. Processo posterior do angular: chega até a extremidade posterior do processo retro-articular, 

ou quase (0); ou permanece bem anterior (1). Modificado de Jouve et al., 2008 - caráter 39. 

326. Surangular, prolongamento fino anterior entre o dentário e o esplenial: presente, margeando 

a fileira de dentes do dentário por pelo menos o comprimento de um alvéolo (0); presente, mas não 

chega até a fileira de dentes (1); prolongamento ausente (2). Modificado de Brochu 1997 - caráter 

61. 



Nota: o estado 1 foi incluído para descrever a condição presente em Baurusuchidae. 

327. Sutura do surangular/dentário simples com pouca ou nenhuma interdigitação (0) ou sutura 

complexa, com estrutura semelhante à uma engrenagem tanto do surangular quanto do dentário, 

sendo dois ou três “dentes” posteriores do dentário e dois anteriores do surangular (1). Modificado 

de Turner & Buckley 2008 - caráter 289; Andrade & Bertini 2008 - caráter 113.   

328. Borda dorsal do surangular achatada (0); arqueada dorsalmente (1); ou achatada, mas com 

uma margem dorsal oblíqua, sendo mais dorsal anteriormente e mais ventral posteriormente (2). 

Modificado de Clark 1994 - caráter 74. 

Nota: estado 2 foi incluído para demonstrar a condição presente em Mahajangasuchidae. 

329. Extremidade caudal do surangular: inclina-se ventralmente (0); inclina-se dorsalmente (1); 

ou é contínua ao corpo principal do surangular (2). Modificado de Ortega et al., 2000 - caráter 94. 

330. Expansão lateral da porção póstero-dorsal do surangular: ausente (0); presente como uma 

elevação ou pequena crista (1); ou presente como uma expansão volumosa e robusta (2). 

Modificado de Pol & Norell 2004b - caráter 187; Turner & Buckley 2008 - caráter 287. 

331. Surangular se estende até a extremidade posterior do processo retro-articular (0) ou é 

suprimido antes de alcançar a extremidade do processo retro-articular (1). Brochu 1997 - caráter 51. 

332. Surangular forma apenas a parede lateral da fossa glenóide (0) ou forma aproximadamente 

um terço da fossa glenóide (1). Buckley & Brochu 1999 - caráter 102 

333. Coronóide: presente (0); ausente, mas com uma superfície rugosa na área anteromedial do 

surangular, estriada ântero-posteriormente, denominada processo coronóide (1); ausente, e pouco ou 

nenhum vestígio de uma superfície de contato está presente (2). Modificado de Jouve et al., 2005 - 

caráter 6;  Andrade & Bertini 2008 - caráter 112; Young & Andrade 2009 – caráter 155; Pol et al., 

2014 - caráter 372. 

334. Coronóide, tamanho: curto e localizado abaixo da borda dorsal do ramo mandibular, ou no 

limite desta (0); estendido anteriormente, com a região posterior elevada até a margem dorsal do 

ramo mandibular (1); ou estendido anteriormente, participando ativamente da margem lateral da 

mandíbula (2). Gasparini et al., 2005 - caráter 175; Young & Andrade 2009 - caráter 157. 

335. Coronóide: não se projeta tão anteriormente de modo que alcance a fileira de dentes do 

dentário (0); ou se projeta bem mais anteriormente do que os alvéolos mais caudais (1). Wilkinson 

et al., 2008 – caráter 51. 

336. Pré-articular presente (0) ou ausente (1). Clark 1994 - caráter 72. 



337. Articular: não apresenta um processo medial (medial à fossa glenóide, não se refere ao 

processo retro-articular) (0); com um processo curto, que não contata a caixa craniana (1); ou com 

um processo longo, articulado com o otoccipital e basisfenóide (2). Modificado de Clark 1994 – 

caráter 73; O'Connor et al., 2010 - caráter 73. 

338. Forâmen aëreum mandibular: na margem lingual do processo retro-articular (0) ou 

localizado mais labialmente, não ficando na margem lingual do processo retro-articular (1). Brochu 

1997 - caráter 49 

339. Face articular para o côndilo do quadrado semelhante em tamanho ao côndilo do quadrado, 

com uma borda posterior pronunciada que impede o movimento longitudinal da mandíbula (0); face 

levemente maior que os côndilos, mas sem a ampla área para o movimento, borda posterior 

incipiente (1); aproximadamente três vezes o comprimento dos côndilos do quadrado, e sem o 

processo posterior, permitindo um amplo movimento longitudinal das mandíbulas (2). Modificado 

de Wu & Sues 1996 - caráter 23; Gomani 1997 - caráter 39; Pol & Norell 2004a - caráter 103; 

Andrade & Bertini 2008 - caráter 118. 

340. Geometria craniana, posição relativa da fileira de dentes, face articular do quadrado e 

côndilo occipital: fileira de dentes e côndilos do quadrado alinhados, mas ambos a um nível inferior 

do nível do côndilo occipital (0); fileira de dentes em um nível inferior aos côndilos do quadrado, 

que se encontram alinhados ao côndilo occipital (1); fileira de dentes, côndilos do quadrado e 

côndilo occipital todos alinhados no mesmo plano (2); fileira de dentes e côndilo occipital 

alinhados, mas os côndilos do quadrado em um nível levemente inferior (3); fileira de dentes e 

côndilos do quadrado não alinhados, e quadrado a um nível inferior, mas ambos estão abaixo do 

côndilo occipital (4); fileira de dentes e côndilos do quadrado não alinhados, e fileira de dentes a um 

nível inferior, mas ambos estão abaixo do côndilo occipital (5). Andrade et al., 2011 - caráter 2. 

341. Fossa glenóide, transição para o processo retro-articular: contínua, ao menos na porção 

lateral (0); separada por um degrau, ou uma crista, com transição gradual posteriormente (1); ou 

com uma interrupção abrupta, formando uma angulação acentuada (2). Modificado de Nascimento 

& Zaher 2011 - caráter 262; Pol et al., 2013 - caráter 373. 

342. Fossa glenóide, orientação: anterodorsalmente (0); dorsalmente (1). Young & Andrade 

2009 – caráter 154. 

343. Fossa glenóide, crista anteroposterior que encaixa no sulco intercondilar do quadrado: 

ausente (0); presente, como uma convexidade apenas (1); presente, altamente convexa, ou como 

uma crista verdadeira (2). Modificado de Fiorelli & Calvo 2007 - caráter 204. 



344. Processo retro-articular: ausente ou extremamente reduzido (0); muito curto, largo e robusto 

(menos de duas vezes o comprimento da fossa glenóide) (1); com uma extensa superfície 

arredondada, ampla e achatada (ou levemente côncava), orientada dorso-medialmente (2); 

posteriormente alongado, semitriangular ou semiretangular, voltado dorsalmente (3); 

semiquadrangular, em formato de nadadeira ou remo (4); curto e pontudo, inclinado lateralmente 

(5). Modificado de Clark 1994 - caráter 71; Larsson & Sues 2007 - caráter 122; O'Connor et al., 

2010 - caráter 71. 

Nota: o estado 5 foi criado para descrever a condição presente em Zaraasuchus. 

345. Projeção medial do processo retro-articular: ausente (0); presente, conectado ao canto 

posteromedial da face glenóide medial do articular através de uma crista (1); presente, estendendo-

se anteriormente como um processo anterior distinto até o nível do ponto mediano anteroposterior 

da face glenóide medial do articular (2); ou presente, projetando-se anteroventralmente como uma 

desenvolvida projeção peduncular (3). Modificado de Pol et al., 2014 - caráter 378. 

346. Pequena saliência ou protuberância localizada anteriormente na projeção medial do 

processo retro-articular, posteriormente à face medial glenóide do articular e associado ao forâmen 

aëreum em alguns táxons: ausente (0) ou presente (1). Pol et al., 2014 - caráter 377. 

347. Borda medial da projeção medial do processo retro-articular (quando presente): reta ou 

levemente convexa (0); acentuadamente convexa, formando uma projeção medial em formato de 

remo; sua margem forma um arco extenso de aproximadamente 180˚ quando vista em vista dorsal 

ou dorsomedial (1). Modificado de Pol et al., 2014 - caráter 380. 

348. Processo retro-articular: orientado posterodorsalmente (0); levemente desenvolvido ou 

direcionado posteriormente (1); orientado posteroventralmente (2). Andrade & Bertini 2008 - 

caráter 119. 

349. Fenestra mandibular ausente (0); presente como uma fenda estreita (1); presente e ampla 

(2). Modificado de Clark 1994 - caráter 75; Ortega et al., 2000 - caráter 80; Jouve et al., 2005 - 

caráter 20. 

350. Fenestra mandibular externa, formato: semicircular a quase elíptico (0); acentuadamente 

elíptico, eixo anteroposterior muito maior do que o eixo dorsoventral, três vezes ou mais, mas 

ambos têm suas extremidades arredondadas (1); em formato de fenda, proporcionalmente muito 

longa e ambas as extremidades terminam em ângulos agudos (2); em formato de gota, afunilado 

anteriormente (3); losangular (4). Modificado de Andrade et al., 2011 - caráter 315; Nascimento & 

Zaher 2011 - caráter 261. 



351. (NOVO) Fenestra mandibular externa, posição no ramo mandibular pós-sinfiseal: 

aproximadamente na metade do comprimento (0) ou posicionada bem posteriormente (1).  

 

Dentição 

 

352. Dentes palatais no vômer, palatino e pterigóide; presentes (0); ausentes (1). Sereno & 

Arcucci 1990 - caráter 3. 

353. Margens do dente, ao menos em alguns dentes ou em ambas as fileiras de dentes: com 

carenas denticuladas (0); sem carenas (1); com carenas lisas (2); com carenas serrilhadas ou 

granuladas (3); ou com dentículos tuberculados (4). Modificado de Pol & Powell 2011 - caráter 

120.  

354. Carenas, quando presentes: bicarenadas (margens mesial e distal) (0); ou unicarenada (1). 

Modificado de Ortega et al., 2000 - caráter 100; Young & Andrade 2009 – caráter 55; Riff & 

Kellner, 2011 - caráter 269. 

355. Variação no tamanho dos dentículos ao longo de carenas denticuladas (quando presentes): 

ausente ou pouca variação (0); variável, com dentículos na região central das carenas de tamanho 

aproximadamente duas vezes (tanto altura quanto largura) o tamanho dos dentículos basal e apical 

(1); decrescendo gradualmente ao longo da carena do ápice até a base da coroa, dentículos apicais 

mais de três vezes a altura dos dentículos basais (2). Pol et al., 2014 - caráter 388 

356. Fina crista de esmalte (“loph”) conectando os dentículos adjacentes, em vez de 

apresentarem fendas interdenticulares distintas: ausente (0); presente (1). Pol et al., 2014 - caráter 

389. 

357. Ocorrência de facetas de desgaste nos dentes maxilares e do dentário: dentes não 

apresentam facetas de desgaste (0); dentes com faceta de desgaste, mas em um ponto distal dos 

dentes caniniformes, não relacionado ao movimento de mastigação (1); faceta de desgaste 

anteroposterior, indicando capacidade de movimentos propalinais da mandíbula (2); faceta de 

desgaste diagonal, indicando capacidade de movimentos laterais da mandíbula (3); facetas de 

desgaste em múltiplas direções (4). Modificado de Andrade & Bertini 2008 - caráter 138. 

358. Superfície do esmalte de todos ou ao menos dos dentes posteriores em ambas as fileiras de 

dentes: lisa (0); muito estriada por um elevado número de cristas quase microscópicas 

anastomosadas, com um padrão generalizado da base para o ápice (mas não exclusivamente) (1); 



estriação macroscópica (base-ápice), composta por cristas estreitas e delicadas (2); pequeno número 

de cristas robustas (ápice-base), grandes e amplas, similares a carenas, usualmente ao redor de toda 

a superfície de cada coroa dentária (3); sulcos ápice-basais profundos espaçados largamente, com 

uma superfície convexa arredondada entre eles (4). Modificado de Andrade & Bertini 2008 - caráter 

123. 

Nota: estado 4 criado para descrever a condição presente em Gondwanasuchus. 

359. Raiz de todos ou ao menos dos dentes maxilares e do dentário: raízes infladas, mais amplas 

do que as coroas (0); tão amplas quanto as coroas (1); mais estreitas que as coroas, com uma 

constrição simples separando-as (2); mais estreitas que as coroas, com um cíngulo lingual na base 

da coroa, cúspides acessórias e estiletes médios (“styli”) orientados dorsoventralmente (3). 

Modificado de Ortega et al., 2000 - caráter 101; Andrade & Bertini 2008 - caráter 149; O'Connor et 

al., 2010 - caráter 171. 

360. Cúspides em ao menos alguns dentes das fileiras maxilares e dentárias: cúspide única (0); 

uma cúspide principal com cúspides menores arranjadas em uma fileira (1); uma cúspide principal 

com cúspides menores arranjadas em mais de uma fileira, formando um cíngulo lingual na base dos 

dentes médios e posteriores (2); várias cúspides de tamanho igual arranjadas em mais de uma fileira 

(3); múltiplas cúspides pequenas ao longo das margens das superfícies de oclusão (4); ou múltiplas 

cúspides pequenas distribuídas em uma superfície ampla e plana (5). Modificado de Pol et al., 2009 

- caráter 188; Turner & Sertich 2010 - caráter 188. 

Nota: estado 5 incluso para descrever a condição presente em Iharkutosuchus. 

361. Formato da coroa do dente, em todos ou ao menos nos dentes médios a posterior da fileira 

de dentes: coroas não comprimidas lábio-lingualmente, semicirculares em corte transversal (0); 

coroas levemente comprimidas lábio-lingualmente (1); raízes e coroas altamente comprimidas 

lábio-lingualmente (2). Modificado de Pol & Powell 2011 - caráter 140. 

362. Inclinação do ápice dos dentes (todos os dentes, ou ao menos os mais anteriores): retos (0); 

inclinados posterior ou lingualmente (1). Modificado de Andrade & Bertini 2008 - caráter 122.  

363. Heterodontia, dentes com diferentes morfologias dentárias: ausente, todos os dentes 

homodontes (0); ao menos duas morfologias dentárias são claramente distintas (1); com três 

diferentes morfologias, incluindo uma transicional, quando presente (2); com quatro diferentes 

morfologias, incluindo uma transicional, quando presente (3). Modificado de Ortega et al., 2000 - 

caráter 132; Turner & Sertich 2010 - caráter 296. 

Nota: estado 3 incluso baseado na descrição de Augusta (2013) para Mariliasuchus. 



364. Pré-maxilar, número de dentes: dois (0); três (1); quatro (2); cinco (3); mais de cinco (4). 

Modificado de Buscalioni & Sans, 1988 - caráter 12; Pol, 2003 - caráter 105; Hastings et al., 2010 - 

caráter 15; Turner & Sertich 2010 - caráter 106. 

365. Primeiros alvéolos pré-maxilares direito e esquerdo: espaço interalveolar similar ou maior 

do que os espaços adjacentes (0); primeiros dentes pré-maxilares pouco espaçados (1). Hastings et 

al., 2010 - caráter 19. 

366. Dentes pré-maxilares 1 e 2, posição: separados como dentes adjacentes (0); quase 

confluentes (1). Larsson & Gado, 2000 - caráter 56. 

367. Terceiro e quarto dentes pré-maxilares: similares em tamanho aos dentes anteriores (0); 

pelo menos o terceiro dente é claramente mais comprido, mas não chega a ser um verdadeiro 

caniniforme (1); terceiro dente notavelmente maior, um caniniforme verdadeiro, enquanto o quarto 

é similar em tamanho ao primeiro e segundo dentes, ou maior (2); terceiro dente caniniforme, 

quarto dente muito reduzido ou vestigial (quando presente) (3); apenas o quarto dente é caniniforme 

(4). Modificado de Clark 1994 - caráter 78; Hastings et al., 2010 - caráter 16, 17. 

368. Posição do último dente pré-maxilar em relação à fileira de dentes: anterior (0) ou 

anterolateral (1). Pol et al., 2009 - caráter 241. 

369. Alvéolos pré-maxilares procumbentes: ausentes (0); presentes (1). Modificado de Zaher et 

al., 2006 - caráter 194. 

370. Dente parcialmente sustentado por ambos pré-maxilar e maxilar: ausente (0); presente (1). 

Modificado de Young & Andrade 2009 – caráter 162. 

371. Maxilar, número de dentes: sete ou menos (0); entre oito e dez (1); entre onze e catorze (2); 

entre quinze e dezenove (3); entre vinte e vinte e oito (4); acima de vinte e oito (5). Modificado de 

Buscalioni & Sans, 1988 - caráter 13; Gasparini et al., 1991 - caráter 6; Gasparini et al., 1993 - 

caráter 23; Gasparini et al., 2005 - caráter 108; Hastings et al., 2010 - caráter 26; Wilkinson et al., 

2008 – caráter 53. 

372. Diferença no tamanho dos dentes maxilares: quase isométricos (0); primeiro e/ou 

segundo/terceiro dente é hipertrofiado (1); dentes hipertrofiados (um ou dois) entre dentes do meio 

da fileira, ou formando uma “onda”, com dentes decrescendo em tamanho nas extremidades (2); 

alguns dos primeiros ou dos últimos dentes hipertrofiados, formando “ondas” em vista lateral 

(“festooned”) (3); penúltimo dente hipertrofiado, e às vezes o último, em menor escala (4); último 

dente hipertrofiado (5). Modificado de Clark 1994 - caráter 79; Andrade & Bertini 2008 - caráter 

130; Brochu 2011 - caráter 106. 



373. Diferença na morfologia dos dentes maxilares: todos os dentes são zifodontes ou cônicos 

(0); primeiro(s) dente(s) zifodonte/cônico, o restante globoso/molariforme (1); primeiros dentes 

transicionais entre os dentes pré-maxilares e o último maxilar, seguidos por dentes 

globosos/molariformes (2); primeiros dentes globosos, e últimos molariformes (3); todos os dentes 

molariformes ou molares verdadeiros (4); todos os dentes em formato de cravo-da-índia (5). 

Modificado de Andrade & Bertini 2008 - caráter 130; O'Connor et al., 2010 - caráter 232. 

Nota: estado 5 incluso para descrever a condição presente em Simosuchus.   

374. Coroas dentárias dos dentes maxilares e dentes posteriores do dentário quando 

comprimidas: orientadas paralelamente ao eixo longitudinal do crânio (0) ou dispostas 

obliquamente (1). Modificado de Pol 1999 - caráter 151; Andrade & Bertini 2008 - caráter 145. 

375. Área ocupada pelos dentes maxilares, em vista palatal: dentes proporcionalmente menores, 

ocupando apenas a porção marginal da superfície ventral do maxilar, mas chegando próximo à 

extremidade posterior (0); dentes proporcionalmente menores, ocupando apenas a porção marginal 

da superfície ventral do maxilar, e restrito à metade anterior do maxilar (1); dentes 

proporcionalmente bem desenvolvidos, ocupando uma grande área da superfície ventral do maxilar 

(ao menos um terço da superfície disponível) (2); ocupando toda a superfície ventral do maxilar (3). 

Modificado de Andrade & Bertini 2008 - caráter 131. 

Nota: estados 1 e 3 foram incluídos para descrever as condições presentes em Baurusuchidae e em 

Chimaerasuchus, respectivamente. 

376. Espaçamento entre os dentes maxilares: crescente entre o sétimo e o décimo primeiro dente 

(quando presentes) (0); relativamente constante (1). Hill et al., 2008 - caráter 39. 

377. Bordas alveolares do maxilar: dentes inseridos em alvéolos isolados (0); dentes inseridos 

em alvéolos semi-isolados, separados por evaginações discretas em cada alvéolo (1); dentes 

inseridos em uma canaleta contínua (“teeth battery”) (2). Modificado de Ortega et al., 2000 - caráter 

19; Gasparini et al., 2005 - caráter 236. 

378. Paredes alveolares do maxilar: paredes lateral e medial no mesmo nível dorsoventral (0); 

apenas a parede lateral é elevada ventralmente, enquanto a parede medial é mais dorsal (1). 

Modificado extensivamente de Hastings et al., 2010 - caráter 25. 

379. Número de dentes no dentário: dez ou menos (0); onze ou doze (1); entre treze e dezessete 

(2); entre dezoito e vinte (3); mais de vinte (4). Modificado de Andrade & Bertini 2008 - caráter 

139; Wilkinson et al., 2008 – caráter 54; Cau & Fanti, 2011 – caráter 70. 





linha, intercalando dente-por-dente com a fileira de dentes maxilares, ou oclusão verdadeira (3). 

Modificado de Brochu 1997 - caráter 78.  

Nota: às vezes o quarto dente do dentário é hipertrofiado, mas não ultrapassa labialmente o limite 

da margem maxilar, nesses casos, o estado 0 é aplicável; às vezes esse dente é claramente deslocado 

lateralmente, quebrando a linearidade, nesses casos, o estado 1 ou 2 é aplicável. No estado três foi 

acrescido o termo “oclusão verdadeira” para a condição presente em Chimaerasuchus ou em 

Hylaeochampsidae, que possuem dentes molares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 – Matriz de caracteres 

 

#NEXUS 

 

BEGIN DATA; 

 DIMENSIONS NTAX=81 NCHAR=386; 

  MATRIX 

   

  Gracilisuchus_stipanicicorum 00---------101100030000--00001?-
?00????0100?100????000100122030200003--
001031022???21002001000020210000000?000?2000202131000--01202200031-
200130103146?540--2-000-????00-000000?00-
???00????02?000?00??01????0????????????--000-0-??????????????0?11??1020{0 
1}???????2?2????00?--
?00??0????0?????0???0?11?0001000?0??????00???0???00010??1?20?????00?0011?1????
2201?0???0102101??00002200010????????0  

  Dibothrosuchus_elaphros  00---------101100110100--0-0001-
?00?1??0030?100???3100120102021300010-
11101300102201100200?01??1???????????230??00?{1 2}???????0--21?000031-
100011011012{1 4}6020??20---0-010003?0-00?1310-??010?10-
011000100??0113?100?00000-010?--0?0-0-10-10-2--00?1-00000-10201------
?2?20000001--000002-1--01101010010?11??10000101??10?0--?0?-0??0001?1{1 
2}002000???01?0010?1---1200130--0010210300000022000100?0-?{2 5 6}1?0  

  Protosuchus_richardsoni  31??0321010000100110000--????0?-
?00????103??100??????0?00122?3?2001???1??0020001{1 2}1?????{2 
3}0??01?01???20??03000001?01?01??????3??1100??0003000010011010?1???00-
020000201112?2020?0{1 2 3}?0??201?10??010?001???0????????10???0-
01???????????????????0?{1 
2}??1???201021201110022010??0010??000?11?0?000100200000221?????0?{2 
3}01?01????????????000200??0200????12??0???0????1-11{2 3}0--?010100{1 
2}????002200010?2??020?0  

  Hemiprotosuchus_leali  00--------0000?00???00?--??????-
?00??????????00??????01?0122?2?????1??1?00020000{1 2}{2 
3}?????20?3011000020001?3??030?301?101121??3??21?0??102-
100010?11020?0???001021?00000??3??002?0{1 2 3}00??20?0?0??03?1?001???00------
?????????????00000-?0????2??00??-0?01???0?0????????2?01??00?1--



000001??????????????0?21??{0 
1}0?00??1???????????????000??0???0001????1??01??1????2001???????0210???????2000
010????????0  

  Kayentasuchus   00-----???-???1001??000--0-?00{1 2}-
?00?????03??100????????2?1?204????1????????30000???????????????1????????????????
?????????????????????????????12??021?{3 4}?????1010?00000?13?102??0{1 2 
3}1???????????????????????110300?{2 
3}???????0??????0????????????0???????????02??????????????????????????1????0111110
0??0?21??0?100{2 3}00?000?0?0?1??0?0?????????????????????????????2???30--
?0201002??00?02200010122?00??0  

  Zaraasuchus_shepardi  4{1 
2}???32?110???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????20??0100??1??00103??0?0?3??001210101312?100??00{1 2}-200?0?2?1000--?--0-
0020100?????2??0?0002???????????????????????????????????????????????????????????0
?????????????????????????????????????????????????????????????????2????????????????
?010?01??1011????????????50?-12?????????????????????????????????????  

  Gobiosuchus_kielanae  4100032111-000101130000--0-0002-
0000????1000?0000031001021221312001120100102101010?01002010013{1 
4}1010?00103??03013020011110??3???10000010-0000000111-----------2-100????13-
?0?0?02?0-?1010100101120?1002001123200101000-??00?1000-?-?1-101???002?-
000020102122101000201?01300?--000?1??????????????01?11?010011031?1?0?0--?0?-
???000-?0?010101????0??51??1???20--1?????01011011000003{0 2}000100?0-020?{0 2} 

  Zosuchus_davidsoni  40-10{2 3}200101001011??100--0-000{1 2}-
?0?0???01202100?-0?1?1100002120200012-1001-20001???0100101401?410{1 
2}0?00?0?0?0?0?{1 
2}10?01?020??3??110021101?2??01001102030040?000200000001?2200?0?01?1??30??1
0??0101???011001?3?00??????????????2??????001????10?2?-
10010010?02210100?221????0{1 2}?0?10??11????2000?2???1122000100003321010??--
???-??00001????120??????????????????2?011?--?010000{1 2}??20?0020?0-0?02102011 

  Hsisosuchus_dashanpuensis 2??01320010102101121000--110002-000{1 
4}0--11{0 1}01112000{0 3}10010112204120{0 2}00{0 
1}??220?20121???011020230142304000010300000030100120100?2??11?00110???00010
0110{1 2}0{0 3}503101?02100???{0 2}?03?2010?0{1 2}01??1013?1??010?001??0?00----
--{0 1}00?00-0100--{0 1}00-0-01010124100{1 2}1-
10010?10?1??????????1????1?101000??1?????0?0?2???0??????????????????????????????
???????????????????0???????????1{0 2 3}0??0010210300100032000101?{0 1}?????? 
  



  Hsisosuchus_chungkingensis
 360?1320010102100???????????????????????????102???3??010012???120200110
020120120{1 2}300110201301002040{0 2}001030?0?0030101121011121?210001002-
0000100110103503101-021001000003?201000201??101310010101001??0?00------
?01??0-010?--1?0-0-10-10-24?00{1 2}?-
11010010112111000?111011012101000011?0?00000020??0012??0?04000????10?000?0?
????000200?0?2001???1010011?0010212{0 1}1{2 3}0--0010210???????12000-
00???????0 

  Araripesuchus_gomesii  25001220010001101130000--0-000?-
?00????114??10000??1001001221312000121101012010211?111020130111200120{0 
4}1010?210020201111011133{0 1}010000100220001021102030020100120000000203{1 
3}20200030101101???000002?2110??0112?100{1 2 3}100{0 1}0-10007120000-
?1121125?0?21-1011{0 2}01011221100002{2 3}??1?11?1???001?1????2000?202{1 
2}?112010104000?1?0100000?2?01??0?02100000000???10??01113???22301{1 2 3}?--
0010110{2 3}?000002110010??0-?20?0 

  Sichuanosuchus_shuhanensis 48??01200001001011??000--0-?00?-
?00?????12??1000???1?010012212120101201001020001???0100101301341011?0010-
0?0?00-00-01??????3??010000101-20?01001102030?{0 2 3}??00020001000??2?20{1 
2}0?0??1??????10??0??????0?000113?010??1??????0???1??-??1?1?0?2?100??-
10010010?02210000?22?????????????0?1???020100?????1?20?010000032?110?0--???-
???01010??010000???????0???1???22211??--?0101{0 1}1{1 2}??000011100-0?22102001 

  Candidodon_itapecurense  3{1 8}?0?{1 3}20010100201????00--
1?{1 3}?0{1 2}-?00????11{1 4}????0000?1001?0??20???00??????1?020101{1 2}{1 3 
}??110200301?2200??0????0???00?01?{1 2}1??????3???1?0??101-?0??10{0 
2}1102000?{1 2 3}{0 1}?01??0?00?00?1301021?0{1 2 3}01??{1 
2}0???00000?101111??01{1 3}3{1 2}2003?1??0-1010?1201000?1{0 1}20420??{0 1}??-
12?11?00?12201????001?111?0????00??1????{0 2}00{0 2}??????1?211010{3 4}{0 
1}0?31211?0??0???01?1????????????????????3????????2001000003321022??20??01100-
1010-140?0 

  Libycosuchus_brevirostris 41?0132001?101{0 1}01?40?00--20?002-
0012???110??100000010??????2?4??00??????{0 1}??0----???1?10200?0??1?00?{2 
3}0?0?30?0?00?01?11??0??13???1?0??10?????01001?01031?00?0-
12000?0?0?130202??0{2 3}01???????0??03?102121??011{3 
4}?4002?000001101622000?-?1??1????????-12?11?10?122??????0?0?1?110??1000{1 
2}?1????201?02????10100010410?{1 3}1????001?-??00??100?30??0?0??{1 2}--
10?051122{2 3}??22401{0 2 3}????{0 3}??0??{3 4}0?00012{0 1}??01??{0 1}0-????0 

  Anatosuchus_minor  14001120010001101021200--20300?-
?01????110011100?00100100102031200100-1101120101111011020{0 1}301112001{0 
2}03011??21002010110012013--010000111-



100010011020000300010200000002133202210301??101?000202020{0 2}1111?01{0 
1}{1 2}?201?11???-1?10{5 6}12000??01121120100{1 2}0-
10010010112200101?10111?110101000211?0011000020?001?010030420000?010?01021
?0{0 1}??000110?0?2000{1 2}--1010511231000231120--01100104000000300-
01004??????0   

  Araripesuchus_wegeneri  2?0012100101011010{1 2 3}0000--
123001-00000--1140230000001001001020?1200000-11101201{0 
2}1111011020130131200120{0 
4}0010?2100202011111?013??010000110010001021102035020112020000000102320211
03011?1013200001020{1 2}1101001122100111000-10007{1 2}20000-0112112410020-
101100101122110000001110111101000111101120020202001120??10400041?110000?-
?00??100021??0??0??{1 2}--????0????????230100?002{1 2}0111300{0 4}000211001{0 
1}020-140?0 

  Mariliasuchus_amarali  48001220000110201100000--113002-
000022011001100000010{0 1}10012212120001111011-0----2311110100{3 4}013110{3 
4}030301100220010001100230133{0 1}01000{0 1}10020000102110111503100-12{0 
2}100010203{1 2}10121231101{2 3}01310100201011110111420402300000-1011-
1203000011223231011?-12110010112211111020{1 
2}?00112101100111100120000202001131011043020121100000-
2200?100011001020001--10?200102101221004000{1 2}120103210201102100-2?02110-
00 

  Caipirasuchus_montealtensis 48001220{0 2}00100{1 2}0{0 1}110000--0-
1002-
0001???1100130000001001001220?120001111000020101???1010201301?2203030?01{1 
2}1?220010002101100133?2100001102100010{0 2}11021240301011{1 2}3000110203{0 
2}102210301????1310??020?0112?0?01030202201000-11106120300101022224??1{1 
2}?-131120?0?12211????2?1????11101?00?11????20000?????113000?113020021110010-
2200?100112001020001--10?2{3 4}011220012{0 3}014111322021220120?100412-
1002010-00  

  Caipirasuchus_paulistanus 48001?10???1001011??000--0-0002-000{0 
1}1?011001300000010010012202{1 3}20001111000020101????0{1 
3}0201301?22030?0301{1 2}??2200????{1 2}1?????13312100001{1 
2}02000010??102?20030101??3000??02????????03????????100?02?0011210?011302023
01000-11100120300101?22224101??-
12?12?0???????????????????????????????????????????113000?1130200211000{0 1}0-
2200?100?1{0 2}0111200?1--1??2{3 4}01?2???1200141113?20212200200100412-1000-
10-00  

  Caipirasuchus_stenognathus 48001210000100101111000--0-1002-
00011?011001300000?10210012202120501201001-20101{1 



2}??103020040132203030301110220000002?0010013??21?0011102?000?????04000?401
01?1???01???130102110311?1{1 2}0131000000101121?1{1 2}1220202300000-
111001203001011222261012?-
12112000112211??0?2?1101011?01100111???1???????2001130001113020021100000-
2200?101110011120001--1002001122001200141113220212200200100412-1002010-00 

  Morrinhosuchus_luziae  {3 4}{1 8}101??????10?2001??100--
10100?-?00{0 1}{1 2}?0?1402100?00010{0 1}10012202??0001??1?1??20101{1 2}{1 
3}???{0 1}020??????????????????????????????????{2 
3}???????????????0???????????????????????????????????????????????????????????01{1 
4}{2 
3}?20???????????0712??????????????????????????????????????????????????????????????
???????0?{2 3}101?03302002110?000?2????1??????0??????????????????????2??11---
???00?????{2 3}0?002?-0-10{0 1}{1 2}?10-?0 

  Adamantinasuchus_navae  4{1 7 8}??1{1 2}2?????00200110000--
0-?00?-?00????1100?3000?????{1 2}1001?20??20001??1??1-0----???1010201{3 
4}01?01021304023??220?{1 2}0?0110????13??21?00{1 2}11021000?????0{1 2 3 4 
5}????{0 1 
2}??????????????????????????????????????????????????????????????10????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????1130??????020021110????
??????0??1???1?????????????????????20??4111?2{2 3}{2 3}212{1 2}??{2 3}01102112-
1??20?0-?0   

  Notosuchus_terrestris  {0 4}8001{2 3}200101001000??000--11100?-
?00?2??1100?100000010{0 1}100122122301012?1011?20001???00?0201{3 
4}01??100?2?????????00{0 1}?0?{1 2}1??0???33{0 1}010010110{1 2}100010{0 
3}110400300010112{0 1}10001020{2 3}0001{0 1}?0{1 2 3 
}11??401310??01?1011110?21123202{1 2}01??101010?120000--1121323???2?-
121100101122101?{0 1}?2{1 2}10??112101000101????{1 
2}010020??01?21?000300200?1100010???0???000?10?012010???10??01??21?112{1 2 
3}0101003{0 1}201023?0400100210-00?0-10-00  

  Comahuesuchus_brachybuccalis 4{2 4 5 6 8}?0?0200??0002010??000--
11{1 3}00{1 2}-?0122?0110021000-001001001221{1 2}{1 2}20{0 1}01{0 1}1?2?1?0----
{1 2}{1 3}?11?01{2 3}1?01??101?3??????0???????????????????01000?{0 1}{0 
1}021000{0 1}02110{1 3}1??0{2 
3}??1?1?000?0002????0??????????????0??02?00111?{0 1}??113?002101?00-
1010?120302101?212???????-????????1???????????1????1????????1?????20?00{1 
2}0???1?200130310?210010?010?{1 
2}?02?1?????????????????????????????2?000?00?010100{2 3 4 }??00?0020?0-011{1 
2}?{0 2}7-?0 



  Chimaerasuchus_paradoxus {3 4}1?01??????10?1001??000--0-1002-00-
012001110100?-0?10010012210????0?0-?22?110121???????????????{2 3}???{2 
3}????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????1?10??????0{1 
3}?0??00???????????200200??12010???10?????0?????200?1---?{0 3}13001000-010014-
3-00???????3   

  Pakasuchus_kaprilimai  {0 4}{1 8}0?1-30010000200????00--
???????????????????{1 3}?0????1?01?0?????0200010-121?10----???1110201301?0{1 
2}030{2 3}00011??220?{1 2}010110?01?133{0 1}11000{1 2}100{0 1}200010{0 
2}1102100??0?01020100????13?102100?01?????310??0???0????1??11312001?1??0-
101??12?1??0?1120{1 2}???????-12110010?12211000?221?1?{1 3}1?1?1?0?2?????1{0 
2}??20?????11{2 3}0??1040020120110000-??0???0001???0120?0{1 2}--
10?2??10????12001{1 2}?--?0{2 3}21?2???????01100-1?0??120?0 

  Malawisuchus   {0 4}{1 8}0?1{2 3}2????10020{0 1}???000--
????0?-?00????1110?1?0????1?11?01220302000??2?01?-
20?01???1110201?01?2103?30???1???200???0110?0??133?1100{0 1}21{0 
2}00200010011021000{2 3}0?010201000?0213?102??0{1 2 3}?1??10????000??10{1 
2}110???1?3?200??1????1?1??12?1??0?1121?20?????-1{0 2}{0 
1}1??10?1????????1?1???11?????0???11???001002????1?31?0?0400001?1100000???0???
0?02?0??02??0????0?200?0{1 2}???12{0 3}01{1 2}????0321122??100001100-1?????0-?0 

  Simosuchus_clarki  45?00320010000101040-00--113002-
102210111002100000110010003202120001210000-21100{1 
2}?101102003013030412001020?210031101120000131201000110010000103110212502
00011210011101132202110301011013100?04?10{0 2}1210001041500111000-1100-
1100-0-012614231011?-
110120101122110110121111010101000111100021100002001203013012020000100010-
1202?121020001100002--101101122111223011---?1212003000-0{0 1}2050012120-20-00 

  Bretesuchus_bonapartei  42?00{2 3}?0???00???0110000--11{2 
3}002-02000--1120?100100010???{0 1}10203????1????????????????????????????{2 
3}???0?0???0??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????0143120?101?0??10020{1 2}20001-?116100-?01??-
1130??????????????????0??10??????10??????????2????01211?1043034200?00000?0??0?
01002302?1220?02110????1??{1 2}??12?01?0???010110200100013000-0?12204101 

  Iberosuchus_macrodon  {3 4}{1 8}10032????0????0110000--
303002-200421{0 1}11{2 
3}0211???0110??????212????1????????????????????????0??2{2 
3}110?00???0???00?0??{1 
2}1????????????????1??????????????????????????????????????????????10??????0???????



?????????????????????2????????????????????????????????????????????????????????????
????????????0?2100{0 1}040?23200?0?00??1?11?1??????1?????0????0?0?1?230?-{0 
1}????000000102103111000?{1 2 3}?0{0 1}?0020-02{0 1}01   

  Pabwehshi_pakistanensis  {3 4}{1 4 5 7 8}000???????0?1?00{1 
2}0000--313002-00040--11{1 2}02{1 
2}1???0010???212212????1?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????{1 
2}????????????????????????????????????????????????????????????????????????0?{2 
3}1001?4?0??2??10??00?2?0??1?????????????????????????????????0000001021?100300
0?{1 3}00??00?100410{1 2}   

  Pehuenchesuchus_enderi  ?{1 
3}????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????0?221?10{3 4}00?3{1 
2}20?0??0???????1?????????????????????????????????{0 2 
3}0????10200???????????????20-0510?   

  Lomasuchus_palpebrosus  14?00320010102101???00?--????01-
?000????12121000110100100112??1200000-?120?2{0 1}10??{1 3}1?110201?01?1{2 
3}00100??210?010?????{1 2}?0100??312110000101-
1000100110200503001202000000{0 
2}2?322021?0301?1101?00??0?0??????100143120{0 1}3{0 2}????-10?16120000--
112102{0 2}1002?-1?{2 
4}?10?0112211001?001?111111?100?1?101010000020200??????????????001?00????????
1??????0?0?2?????????{0 5}???????????100000020201??????021100100???1???1 

  Pelagosaurus_typus  34100?200-
000310120012040??000?0?00????1110?1?00???110100120--231101220021020121?{1 
3}101001001012?2???????01??210??02?210140000--211010101-{0 
2}000100110210501001110100-
00000030013?0?01????1210??010200112200132?210??1001-
101022211000?112011?10021-
1022301011200100012120110021000001110010001012030013300010430002001010000
0200?0000200000200001110?0210230?-12111{2 3}0--03100102001000400-010040-00-
03 

  Steneosaurus_bollensis  10----3-0-000{3 4}10110-{0 1}20400-
?022000220--111001000000111100120--23?101220021-
101212??0100100101??1???????021?210??01?2?0140?00--011000101-
10101001102115010011201000000200?0012?0??1????12?????1?20?112?10113{1 



2}20?1??????1??0122?000-?1020?2??????-1002?010?12101000?12011101{0 
2}100000101?010001{0 1}{0 
1}20???13400010430?020010?000?0?00?00002?0??12000???1010?102301-12101{2 3}0-
-03100102001100500?010040-02003 

  Metriorhynchus_casamiquelai 00---------10210110-124000-
0002100000--0100?1000???1?0100120--331001210-
2112112023?20003003?12?20?00??0?3??23001010200114000--011010102-
111010011022340120222---0-
????003001410111????12?00?000202110?00113??02??????-
???0??2?1000101204211002?-????{0 1}?101???????????0?0101{0 
2}11001021110100010120300114??010400?0??01000000??01??10--
10?11200001?10?001??31?110--1{1 2}?--0?100102001000300-01004??00-?3 

  Kaprosuchus_saharicus  35000{1 3}200?0112101100121420-
2002-?00????112??1?0???{0 1}100100112133200100-012102{0 
1}12122?0100201301?130001200030?010??01?11??11??0--
110000110120001?311020220300021231000102???23?2002??????????0101?102110?101
530610121?{0 1}0-1000{1 7}220000-011{2 6}0125100?1-
10?0100?2122010020000???1???????????????0?1???0???0112?010{3 4}100{1 
4}1?0101010?1?0???010210?122{0 2}1????1010{0 2 5}1??31101{1 2}011{2 3}0--
00102101103000{1 2}3000???20-?42?2 

  Mahajangasuchus_insignis 41?0011000001{2 3}102????00--0-200?-
?00????11??{1 2}1?000????01021121?1205000-0?2??20121{1 
2}2?01101303013231402230030001001010210?0??13??01?001100110001031102022020
0020230000022011?31{1 2}?0?011?0-13{0 2}00101?1011101{0 1}?113020021?000-
100??{1 2}2?010-00160224?00??0100100?011220110{0 
2}?00111?21110100020110012004120?0012030?30010011201010---{0 
1}200?100021???222?01--10?03201{2 3}1??12011{0 3}0??1{1 2}10{1 
2}102?0100?11000-01{1 2}2104012 

  Rhabdognathus   0??0--
300110???01??????????????????????????{1 2}2?000??1011001?{1 2}??130001201021-0-
---2310100100{3 4}013410022033111?0100002?210040?01???11030102-
1000103110500501{0 1}0110211100002020201210{1 2}01?10-
13200?00100010020012222013{0 1}0000-10100120100001{0 1}302201001?-
10201002212201?0{0 1}1000211{2 3}11111100101110{0 
1}0010121101?????????????????????????????????????????????????0???????????1{2 3}0-
-0010{0 1}?0???????{3 4 5}0000?00???????3 

  Guarinisuchus_munizi  0{0 1 7 8}10--3001100210120-021000-
00{1 2}2?000{0 3}0--?110{0 1}??00000100100101--13000120002100----
???01001001013{1 4}1002?0131{0 1}1??100002021004??0{0 1}??{0 1}11020102-



1000102110500501{0 1}011021100000202??01210{1 
2}01????13?0??001000100?001222201200000-101001201000?10{2 3}0120?00{1 2}?-
10?01?0221??01??????0?1101?111100{1 2}01?101000012???11{2 
3}3?00?0430?0?00?0?000?0?00?1??0???0?????????????3????????2??120--
03101102100000{2 3}0000100{2 3}??00-?3   

  Sarcosuchus_imperator  3510032000000{3 4}{0 1}0110-
121420-0012001221?1100012000000100100121--120001200021?0----
11?0100042?011130022022?3??0?00101{0 1}110031?00--011000101-1000100110{1 
3}01{0 4 5}?140{0 1}-0200002000013101100{1 
2}01????1??0??00?2001002?011322011{3 4}1000-100011201000-1160121?00{1 2}?-
10?0??10212211????0?0???01{0 
1}111100?01????0010??0???123000204300020010000010200?1100?00010210000010?05
11031?011?0120--00100103001100500-010040-02003 

  Bernissartia_fagesii  24010310010111?0{1 2}10-0200?0-?002-
?00?1{1 2}1111??10000??1????0132???200002?1?2??0----2??010013??01?12000{0 
1}03?130?{0 2}10?002?11?0{1 2}???1??01?0?1101-100010011010?10??00-
02010?????01?{1 2}012?0?01??0-?{2 3}?00001?1021102?0110330{0 1}230000-
111051201002?1{0 1}3??????0??-??20??1{0 1}{1 
2}1????????0?10??01?101000?01????001002????13110010{3 4}0004221100000?{1 
2}?01?110--000?02010???1000?11{1 2}3???10--1{2 3}0--?120102{2 
3}?0??003310010031005001 

  Goniopholis_simus  3???032001011210110-121400-
004?1?00????1120???1????10??00021--130001201020?0----???01000???01?120???????{2 
3}0?0?0??0??21??2???{2 3}??111020102-100010011010?5???01-02000?????01??012?{1 
2}?01????????0001??0{0 2}11???01{0 1 4}?{1 2 3 4}200??????????05120100200{1 
2}20121??0??-?{0 
2}1??010?122100???000???21??0??00??1????????????????????????????????????????????
???????????????????3????????????{0 2 3}0?????0????????00???00??????????2   

  Amphicotylus_lucasii  1??0032?01011210110-121400-
0042100001?11120{1 2}1?10000100100111--13000120002110----???0100000301?2{1 
2}002?04{0 1}?30?0{0 1}00{1 2}{0 1}101100210021?1100001003100010{0 2}11010{0 
3}101000-0200000012?1?{0 2}01110101??{0 1}0?3?00?010100110210112220?1??000-
11?051201002??????2??????-????{1 3}?10?12?????????0????1?1?1000?01????{0 
1}010120????????????????????????????????????????????????????????????????120--
?310010300100032000100????????   

  Theriosuchus_pusillus  34000{2 3}200?01101021300{1 2}{0 
1}{0 4}00-000?-?00????1110?100???{0 1}10?1001221433000{0 1}110{0 1}20?0----
12?0110121301{1 4}0100?00{3 4}?1?1???????????0?0?1?22-011001101-
10101????02000020?01??0??1000???????1?0?????????20????0???????00112?200??1000-



001071201100?10{2 3}0???100{1 2}0-10{2 3 
4}?10???12201000?11??1?1????????2?????0??????????1?200110400?422010?000?0?11?
1??01?????????????????????????1??1{0 3}0???120202???0000?1100?0020-10-00 

  Alligatorium  
 34??032?010100?02????????????0???00?????1?????0??????012012???32000{0 
1}0-102100----???01201{0 2}1301?0100100?1?1??1?0010102?013??022-
010001100110001001102030030001020000???20{1 2}??010?0??1??????????01?20010{1 
2}??????????????????????????????????????????????????02????????????????????????????
???101?0?????11?????????0???0?00??????????000???00020?????????????1???11????????
??0000?????0?3{0 1}?-010?????????   

  Iharkutosuchus   38000?2001-10010110-224410-0002-
00122011100110000001011001{0 2}2101200010-112?-0----???0100{0 1}0??01{3 
4}?0002?0{3 4}?111?{0 2}11?001?110011??0--110001100-1000100111--0-?------2-
001????01{2 3}{0 2}00100?01?????1{0 2}0??00?2101112401{1 2}0120140?0-0-
110071201000002501???001?11?2210102122010???000011110101?{0 
1}2211????1012020???1{1 2}200?1141000120100010-0?00?100--3020020112--1??0{0 
1}101{3 4}???10--11---40?50013000000244-21?020-?7-03 

  Hylaeochampsa_vectiana  4??10{1 2 3}230-
0???101???????????????????????1??????0???10010011{1 2}??1000010-122000----
23??11013??013?2???{1 2 3}?{3 4}02??1???10???1?0010?13{1 2}??10000101-
1000100110200001400102011-0???01{1 3}1001001010?0-
1100???002101??240110120130?000-110011201000102501???001?010{2 
3}210111122?????10000??110?01012211?000001?120????????????????????????????????
????????????????????1???????????????????????????????5??2???????????  

  Gavialis_gangeticus  3700022001000410220-223000-
002200002102111002000000100120120--13000020002100----
20001000403013120002021131000002022200021000--2110{1 
2}010020010100110103501400-0200000010010101100101010-
1320010012001002001121301240000-1000012010000105010-
1002101010301011200100011000010101110001010000001202011213300010430001001
01000100000010020000010100001010211041000201120--03101103101000400{0 
1}010040-03003 

  Crocodylus_niloticus  1400032001011310220-023000-0002-{0 
1}001111111022000000100100112111{1 2}000120002100----
22001001313011220001141130000000012110111101--
11100010021000100110103102101-
020100100001120120010101101320010102001012001411301241000-
1000312010030105010-
1001101020301021221100020000101101110002010000001002011012100010000041201



010--100-10110021001010000001000211141000201120--021011131010002300010020-
05001 

  Alligator_mississippiensis 24000320010002101130123000-0002-
0001111110012000000100120112141{2 3}00010-012110----
2301100131301122000114113000000{1 
2}010110021101??010001100200001001101000020000020100101200010120010101101
320020102001111201421301231000-10005120100110250121{0 
1}00200102030101122110002000111110111000201000000101201201210011001004120
1010--101-11110011001021100001010211141100231120--02101013001000331001{0 
1}031106000 

  Sebecus_icaeorhinus  25?00320010102?001???{0 1}?--0-?002-
000?{1 2}?11121221000??1?010012???{1 2}{2 3}001?2?00200?????2??01{1 3}0{2 
3}0130112200000011100000?{1 2}02?{1 2}10?????{2 
3}1?21?0?1110110?0103110302?0{2 3}0??2123011{0 1}022?3{0 1}00{1 2}??0{2 
3}011?10?3??0100?001110?001{1 4}3320014?00?-10001120000-?1?2?{1 3}???????-
???0???0????????????0010210111000101?0???????2??0001211?104{0 
3}02320010??0???????0110?????02211???1??0?1?1{3 4}???02?11000000{0 2}0201{2 
3}???0001200{0 1}-012100?011 

  Doratodon_charcharidens  {1 2 3}30?0?{1 2 
3}????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????0??????1????0{1 2 3}?{0 3}{0 1 
2}0???????0?0?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????0?200010{3 4}0003{1 
2}00101000-0?00?1??-???010????{1 2}--?????????????0--
??0????102?????????????????30-0401?   

  Bergisuchus_dietrichbergi 1{2 3 7 8}?00??????00?100???000--????02-
?00????1110?110????1???00102??1200100-
111??2010122??130????????????????????????????????????{2 3}{1 3}??????01??????{0 
1}????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????0?{2 3 
4}11???{1 2 3 4}?0{2 3}3?0010??0???? 
???0??????1?????????????????????????10000?2102{0 1}?{1 2}??{2 
3}0?012?001002??0{2 3}1?1 

  Peirosaurus_torminni  {2 3 4}??00???????????11{1 2}1?00--213001-
0?0{0 4}1?1111?2?0????{0 
1}????????21??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????



?????????????????????????????????????????????????????????0000?02020?3111000?????
???????{2 3 4 5 6}{0 1}??   

  Gasparinisuchus_peirosauroides {1 2}{1 4 5 8}000?2{0 1 
2}???00??011{1 2 4}?000--??{1 3}001-00{0 1}01?01111{1 
2}100?11010??201121?1200000-
??????????????110????????????????????????????????????{2 3}??????0{0 1}1?{0 
1}?1??010?110{1 2}????{0 1 2 3}0?????0?0?{0 
1}002??????????????????????????????????1?3{1 2 
3}20???????????0?120?0?????2?????????????????0?12?1100??00{1 
2}?11?1???????????????0?002???01{2 3}210?10310?{3 
4}1201??0?0??????1??????0?????????1???{2 3}{1 2}1?{3 
4}????2??101?????01??311100021??010030-06?01 

  Hamadasuchus_rebouli  2{4 5 6 7 8}1{0 
1}0320010103001121000--223001-000412111112100020110010012213220000111220{0 
1}1010121?01202013014330020000110?01001020210101113??0100{0 1}01001{1 
2}0001001101020031000020000100203{0 1}0012{0 
1}030101101320000100001101101030401220000-10006220000-0126012110010-1{0 
1}{0 4}110001121010000{0 1}01{0 
2}01110101000101100100010202000?211?10400?422010?000?1????1?????????????????
???{0 5}???????????100??121010121020003310010021105101 

  Pepesuchus   3{2 4 5 8}000{2 3}200?010{2 3}{0 
1}01????????????????0??????11?{1 2}1?000??100100122??13010032002?120121{1 2}{1 
3}?012020?30141{2 
3}00?0?3?2?0???002???1?0101?13??01?0101000100010011020?0?100{0 
1}1020?00000201?1012003011?{0 1}?13?0??0????????1001131200{2 3}2?000-
10?06120000--1121{1 2}{0 1}?1001?-
1??????11122010???0?1?1??10111000??1?0010000120?0?1{2 3}200010400{0 
1}2100101000???0{0 1}?1??????00????????????????????????120--03{1 2}020{0 
1}3???0?0210001003{0 1}?06003 

  Campinasuchus_global  48010312200001100120000--123102-
0004{0 1}??11312100100{0 1}10012112213211400111000120101{1 
2}3?1030201301323131{1 2}030110?1?01200011010001331{0 1}10100110{0 1}{0 
2}000102110212203000211{3 4}000??2?0420002?0301??{2 
3}0?310011200021210?01{2 3}320021?1?2211010-0202221-1121221111??-
12302?00112211100?121111?1{1 2}101001101???13000020???003211104002{1 
4}200100000?1?10?1100230?10200????1010011223011240100000010210210300002001
-0101004100 

  Pissarrachampsa_global 
 411103232000???0????????????1????00?????12??1001-



0010012??????2114?111100010----
13?1030201301333131200012001001210011010301331?10100110110001001102122030
0{0 1}21140000022042000210301??31131001200001121020123200210012211011-
0202220-1121224?1111-
12012000?12211110?131??1112101001101????300002?2?00?32?1104?0??2?0?0?000?1?
2???????????????????????0???????????1000000102101??300002001-01?1??{ 2 4 5}1?1 

  Baurusuchus_pachecoi  410103?02?00021001??00?--10{1 
3}102-0000110113121001-
001001?11?20????????????01??????3?????2?130??33131?00?110010002?0?{1 
2}1010301{1 2 3 4}?????????????????????0212??3{4 
5}0???????000?204?000210301?1{2 3}1?3100110?002121010123200210???201012-
0202101-102?20-1????-
113121?01?22011?1?120?103?1101?01001??01??00?20???0032101040023200101000-
1210?100022?11120?02--10100112230112301000000102102??200002001-0001004100 

  Stratiotosuchus_maxhechti 41?1032?200002100110100--103102-
0000120112121001-0010012112213{1 2}{0 1}030111100010----
?3???3020?301?331?1?010120?10012101110?02?1312?111001002100010011021220300
1211300010220420002103011131131001100?021?10101{1 4}3200?10??2???0?1-02?{1 2 
3}?????????21???{1 2}??????{0 2}?101?2?1101????11??{1 
3}11101001?01??0130000202000?3?1110{3 4}?0???00???000????0?10?0???11?????2--
?????????????2??10000?010210110300002001-01?100{4 5}?0? 

  Stratioto_tatu   4{1 
2}??03232?0???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????{2 3}???01?{1 2}??????0?110?100???0?{1 
2}???00?1331?101001102100010011021220300121140{0 
2}00122?4??0?21?3?1????13100110000212102?1?3{1 2 3}002??10{1 2}21101?-
0202220-1121225011??-
12?1?1?0112211111?111101111101?01101??013001020???0??????????{2 
3}???????0??????0?1000?2?10020?????10?0??1??????24?10000?0102????????????0?????
??0????  

  Baurusuchus_salgadoensis 41010322200001100120{0 1}00--111102-
00001?01131?1001-001001211220320041111100010----{1 2}3???302013013331{3 
4}12000120?100120001101030?331?1010010021000102110202203501211300000220420
00210301?????31001{1 2}00002121010123200210?01201012-0202101-1?212{1 
2}???1{1 2}?-11312100112211011?111101{0 1}1{1 
2}101001101????3001020???0032111040023200100000-1210?100023011010102--
1010011223011240100000010210210300002001-0101004100 

  Baurusuchus_albertoi  4{1 
2}???3??200???????????????????????????????????????????????????????????????????????



?????2??301?331311000110010002000110103013?1???????????????????0{1 2}1???{3 
4}{4 5}0???1???0????0420002103011131?3?00110000212101?????????0102{1 
2}0101????????????????????????1??2??0????????????1?0???1101?01101??????????????0
??????????2??????0?????2????000220{0 1}1110102--
1010?21223?1124????????????????????????????????????   

  MZSP_814   42010322200001100110000--113102-
0000210113121001-00100121122032104111110001101011311030201301{2 
3}23141203012001001210111010001331110100110210001031102122030012213020002
20420002103011130131001100002121020133200210102211012-0202101-
112122101111-
123120001122111110111101111101001101??0130010202000032110042023200100000-
1210?100022011020102--1010011223011240100000010210210300002001-0001004101 

  Cynodontosuchus_rothi  {3 4}{2 4 5 6 7 8}??0??{0 1 
2}???00???01{0 1}?000--10?10?-?00????1?2??100? 
??010??????2????????????????????{1 2}{1 
3}????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????01{1 4}3?00???????????1-0?0{1 2 3}00{0 
3}????????????????????????????????????????????????????????????????0?32??104{2 
3}0??2?01???00???1???????????????????????????????????1??????1021?{1 
2}101?000100{0 1}-0??10?{2 3 4 5 6}1?0 

  Gondwanasuchus   4{5 8}0?{0 1}{2 3}{1 2}{0 
1}???001100110000--11300?-?00????1131?2?0????1001?112213{1 
2}11301111?00020101???1?30201301?2203120?0120?1?0?2??0{1 
2}101???1331????001??????0???????????????????????????????????3???????????????????
????0133??021???12?10??-02022{0 1}3-1?2?????????-
??????????????????????????????????????????????????0?32?0{0 
1}0400232?0100000???2?????02???00????????????????????23?100000410210210000002
001-0?????{2 4}1?0 

  Wargosuchus_australis  4?????2??????????1??000--12{1 
3}1?2?????{1 2}??01212????????????{1 2}?????211???{1 2 3}???0???????{1 2}{1 
3}??030????????????????????????????????????{2 3 
4}??????001???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????102?????3?
?0????????????????  

  Caiman_yacare   1400032001010200110-023020-
100210001111114022000000100110021--100001211000{0 1}0----
10101011313011320001020130000001011110021101--
0100001003100010011010310010000201002012000101100101111013200201020011120



01{2 3}1230{0 1}231000-1000{1 
3}12010011025002010021010203010212201000200011021011100020100002011120110
1{2 3}100110000042201010--100-11110010001012000001010211041000201120--
021011131010003310010030-03000 

  Caiman_latirostris  1400032001010101110-023420-
100210001112110022000000100100121--13000020100100----
10101011313011320001120130000001011110021101--
01001010031000102110000?1010000201002?12000201100201011013200201020011120
01102301331000-
10005120100110250120100211102030102122010002000111210111000201{0 
1}0002011{0 1}2011012100{0 1}10000041201010--10{0 1}-
111100100010220000010102111411002{0 3}1120--0{0 2}2011131010002110010030-
03000 

  Paleosuchus_trigonatus  1400032001-10310110-123000-1002-
0001111110022000000100121122121{2 3}000111100000----
1010110121301112000102113000000101011001110422010001100-1000100111-----------
2-001----0002012003010110132002010200101200110{2 3}301231000-
1000412010010025002010021010303010112201000200011011011100020100001010020
12012100010000041201010--100-12111021001022010001010211141101201120--
021011121010003310010040-05000  

  Paleosuchus_palpebrosus  1400032001-10210110-123010-1002-
00011111100220000001001101121113000120100000----
1010110121301112000112113000000101011001111422010000100-1000100111-----------
2-001----00010120030101101320020102001012001103301331000-
10004120100100250023100210103030101122010002000?1011011100020100001010020
12012100010000041201010--100-12111021001022010001010211141101231120--
02101112101000?310010040-05000  

  Barinasuchus_arveloi  {3 4}{2 8}1?0??0???10?100140013--0-000?-
?00??--012??000????????0002214????1?{1 2 3}??????0----2??????????????{2 
3}????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????114061010???0-10????2?0??-1112231-000?1-
111???????????????????????????????????????????????0?22?010400??2?00??001????????
??2????????????????????????????10000?010200{1 2}?0{2 3}?002300010??0-?{3 5}1?1 

  Zulmasuchus_querejazus  4??00{2 
3}20???10?100??????????????????????????{1 2}1?0000010010012???230{3 
4}1020100100----230013020?00???300?1???????????????????????{2 
3}??2???1011?????1??????????????????????????????????????????1?1??????????????0123
120020?010-10007120001-1112102110011-



134110????2211101?1000??0???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????130--0010201???????10000-01????????  

  Armadillosuchus_arrudai  2???132?0000011011??100--???00?-
?0?????110{0 1}??0????????100122??120001??1????1-------10{1 3}0200?01?2????{2 
3}0?01????100?10?21?11{0 4}0?31?1110001001200010311011220{2 
3}01021140000102?301021?03?11?{0 1}?1?10??0{0 
1}0?0?1??01??????????????????????????????????????2??????2??01?2211101?201??1???1
???0?10????120100?0??0???{0 
1}??1??30??0??1?????????????????????????????????????????????4111?22021????20?1??
?1?????20??-0?  

  Montealtosuchus_arrudacamposi 14100320010102101121000--???001-
0000120?11121100110100100112131200000-
1120020100111?110201301113000200121000100202010010101312110000101-
1000100110103603000202000000020322022003010110132001000101110100143120032
1000-10006120000--1021222100?1-
10201010112201000?101211111?11000101000100000202001221011040034200101000-
1210?101021001022012--101051112111123010000002020130110002110010030-02101 

  Crocodylus_intermedius  3400032001010310220-023100-0022-
00011{0 1}111101200000010010012211130001{1 2}1002110----
22001001013011220001141130100000012110111101--
21101110020000100110103102401-
020100101000110120010101101320010102001012001411301241000-1000{0 
4}12010031105010-100110102030102122{0 
1}100020002101101110002010000001002011012200010030040201010--101-
001100210010100000010002111410002{0 3}1120--021011131010002300010020-05013 

  Borealosuchus_sternbergii 1??0032001011210110-020400-
001210004111111012000000100100121--11000031002110----
???010010130113200?1030?30?0000?0{1 2}111??11?00--
011000100010001001101031?1100-
0200001012010001100201?1???320??01??001??20014220012??000-
100051201001001401???00??110?01010{1 
2}12201000?000?1?11?11?000201???00011120??????????????????????????????????????
??????????????2???????????120--0010101300100033000111?0-?{2 4 6}??{1 3} 

  Gavialosuchus_americanus 34?0032{0 1}01000410220-023100-
00021000?1211110110000001001?01{1 2}1--130000220021?0----
???0100010301?1200021311?0?0?00?01{1 2}110021100--
111011100200001001101005014012021000101?010211201101?10-?3{1 
2}0??01?100110?001?2{1 2}?0?{2 3}4?000-10?0??20100??????????00{1 2}???0?0{1 
3}?102?2201??????00??31{0 



2}111000??1????0012020???13300000330?0020101000????0?1100?10??01211???10?021
1140?-02011{2 3}0--0?1011030010002000010020-00-03 

  Junggarsuchus   00---------101100110100--0-000?-
?00????1030?100???31?0120122021200010-
1100130010?2?11002013010410010101010?0?00?00?300100?1{2 
3}??21?00000????001101102206030?320---0-????03?0-00?1310-??010??0-
001000100??01?3?10??0?0??-0???--0?0-0-?0-10-2--00??-???????000???????????0??000?-
-000??2????011011-???0?11?010000001?01010--?0?-0??0101?1{1 
2}01?0000?001?001101---2230130--0010210300000022000100?0-?{2 5 6}1?0 

 

ENDBLOCK; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4a – Índices de retenção, consistência e lista de árvores igualmente 
parcimoniosas 

 

TNT - max. ram = 1000.00 Mbytes  

No ram used yet  

Taxon names is ON  

Matrix (386x81, 16 states). Memory required for data:   0.37 Mbytes  

Space for 10000 trees in memory  

Tree file: pirula.out  

  

WARNING:  

To stabilize consensus, tree collapsing will be re-set to TBR  

  

Repl. Algor.     Tree        Score       Best Score   Time       Rearrangs. 

65    FUSE       5           ------      2928         0:03:42    1,688,186,134  

Completed search. 

Total rearrangements examined: 1,688,186,134.  

No target score defined.  Best score hit 57 times. 

Best score: 2928.  24 trees retained. 

Consensus (63 nodes, stabilized 5 times) saved as tree 23  

Number of nodes in each stabilization: 64, 63, 64, 63, 64  

24 trees saved to pirula.out            

Closing pirula.out (with 24 trees saved) 

Saved trees (Nexus format) to file pirula.tre  

  

Tree 23 (last tree in memory):  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 



   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |     ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |  ,----- Zosuchus_davidsoni 

      |  |  |  ,-- Protosuchus_richardsoni 

      `--|  |--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         |  |  `----- Zaraasuchus_shepardi 

         |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

         `--|  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            |  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

            |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

            |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

            `--|  |  |        ,-- Pepesuchus 

               |  |  |        |-- Peirosaurus_torminni 

               |  |  |     ,--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

               `--|  |     |  `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                  |  |     |     `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                  |  |     |     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                  |  |  ,--|  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                  |  |  |  |  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                  |  |  |  |  |  |-- Hamadasuchus_rebouli 

                  `--|  |  `--|  |-- Sebecus_icaeorhinus 

                     |  |     |  |-- Pehuenchesuchus_enderi 

                     |  |     `--|  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                     |  |        |  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                     |  |        |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                     |  |        `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                     |  |           |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                     |  |           `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                     |  |              |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                     |  |              `--|  ,----- Campinasuchus_global 



                     `--|                 |  |  ,-- MZSP_814 

                        |                 `--|  |-- Stratioto_tatu 

                        |                    |  |-- Pissarrachampsa_global 

                        |                    `--|  ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                        |                       |----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                        |                       |  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                        |                       `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                        |                          `----- Baurusuchus_pachecoi 

                        |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                        |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                        |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                        |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                        `--|  |     |     ,-- Malawisuchus 

                           |  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                           |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                           `--|  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                              |  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                              |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                              |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                              |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                              `--|                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                 |                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                 |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                 |     ,-- Alligatorium 

                                 |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                 |  |     ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                 |  |  ,--+-- Iharkutosuchus 

                                 `--|  |  `-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                    |  |  ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                    |  |  |  ,-- Amphicotylus_lucasii 



                                    `--|  |----- Goniopholis_simus 

                                       |  |  ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                       |  |----- Rhabdognathus 

                                       |  |  ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                       `--+--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                          |  `----- Pelagosaurus_typus 

                                          |  ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                          |  |-- Gavialis_gangeticus 

                                          |  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                          `--|  |-- Crocodylus_intermedius 

                                             |  |-- Crocodylus_niloticus 

                                             `--+-- Bernissartia_fagesii 

                                                |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                |  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                   `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                      `----- Caiman_yacare 

  

Reading from //Users/hzaher/Desktop/TNT_TESTES_E_TEXTOS/analise_Pirula/stats.run  

Macro language is ON  

Macros: 42.2 Kb in use, 60.1 Kb free 

Report is ON  

Floating point printing uses 3 digits  

Consistency index   

  

      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9  

                                                                               

      0  0.266  0.266  0.266  0.266  0.266  0.266  0.266  0.266  0.266  0.266  

     10  0.266  0.266  0.266  0.266  0.266  0.266  0.266  0.266  0.266  0.266  

     20  0.266  0.266  0.266  0.258  



  

Retention index   

  

             0      1      2      3      4      5      6      7      8      9  

                                                                               

      0  0.569  0.569  0.569  0.569  0.569  0.569  0.569  0.569  0.569  0.569  

     10  0.569  0.569  0.569  0.569  0.569  0.569  0.569  0.569  0.569  0.569  

     20  0.569  0.569  0.569  0.550  

  

Collapsing branches if supported ambiguously ("rule 1")  

  

Tree 0:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |     ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |  ,----- Zosuchus_davidsoni 

      `--|  |     ,-- Protosuchus_richardsoni 

         |  |  ,--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         `--|  |  `----- Zaraasuchus_shepardi 

            |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

            |  |  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            `--|  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

               |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

               |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

               `--|  |  |        ,-- Pepesuchus 

                  |  |  |     ,--|  ,-- Peirosaurus_torminni 

                  |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 



                  `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                     |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                     |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                     |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                     |  |  |  |  |  ,-- Pehuenchesuchus_enderi 

                     |  |  |  `--|  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                     `--|  |     `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                        |  |        `--|  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                        |  |           `--|  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                        |  |              `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                        |  |                 |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                        |  |                 `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                        |  |                    |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                        |  |                    `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                        |  |                       |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                        |  |                       `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                        `--|                          |  |  ,-- Pissarrachampsa_global 

                           |                          `--|  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                           |                             `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                           |                                |  |     ,-- MZSP_814 

                           |                                `--|  ,----- Stratioto_tatu 

                           |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                           |                                      `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                           |                                         `----- Baurusuchus_pachecoi 

                           |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                           |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                           |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                           |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                           |  |  |     |     ,-- Malawisuchus 

                           `--|  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 



                              |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                              |  |  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                              `--|  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                                 |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                                 |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                                 |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                                 |  |                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                 `--|                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                    |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                    |     ,-- Alligatorium 

                                    |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                    |  |     ,-- Iharkutosuchus 

                                    |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                    |  |  |  `----- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                    `--|  |     ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                       |  |     |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                       |  |  ,--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                       `--|  |  |  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                          |  |  `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                          |  |     `--|  ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                          |  |        `--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                          `--|           `----- Pelagosaurus_typus 

                                             |     ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                             |  ,----- Gavialis_gangeticus 

                                             |  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                             `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                                `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                   `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                      |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                      `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 



                                                         `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                            `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                               `----- Caiman_yacare 

  

Tree 1:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |     ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |  ,----- Zosuchus_davidsoni 

      `--|  |     ,-- Protosuchus_richardsoni 

         |  |  ,--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         `--|  |  `----- Zaraasuchus_shepardi 

            |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

            |  |  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            `--|  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

               |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

               |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

               `--|  |  |        ,-- Pepesuchus 

                  |  |  |     ,--|  ,-- Peirosaurus_torminni 

                  |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

                  `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                     |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                     |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                     |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                     |  |  |  |  |  ,-- Pehuenchesuchus_enderi 

                     |  |  |  `--|  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                     `--|  |     `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 



                        |  |        `--|  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                        |  |           `--|  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                        |  |              `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                        |  |                 |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                        |  |                 `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                        |  |                    |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                        |  |                    `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                        |  |                       |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                        `--|                       `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                           |                          |  |  ,-- Pissarrachampsa_global 

                           |                          `--|  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                           |                             `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                           |                                |  |     ,-- MZSP_814 

                           |                                `--|  ,----- Stratioto_tatu 

                           |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                           |                                      `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                           |                                         `----- Baurusuchus_pachecoi 

                           |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                           |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                           |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                           |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                           `--|  |     |     ,-- Malawisuchus 

                              |  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                              |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                              `--|  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                                 |  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                                 |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                                 |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                                 |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                                 `--|                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 



                                    |                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                    |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                    |     ,-- Alligatorium 

                                    |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                    |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                    |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                    `--|  |  `----- Iharkutosuchus 

                                       |  |     ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                       `--|  ,--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                          |  |  `----- Pelagosaurus_typus 

                                          |  |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                          `--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                             |  |  ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                             `--|  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                                `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                                   |  |  ,-- Gavialis_gangeticus 

                                                   `--|  |  ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                                      `--|  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                                         `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                                            `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                               `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                                  |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                                  `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                                     `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                                        `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                                           `----- Caiman_yacare 

  

Tree 2:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 



   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |        ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |     ,----- Zosuchus_davidsoni 

      |  |  ,--|  ,-- Protosuchus_richardsoni 

      `--|  |  `--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         |  |     `----- Zaraasuchus_shepardi 

         |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

         `--|  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            |  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

            |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

            |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

            `--|  |  |        ,-- Pepesuchus 

               |  |  |     ,--|  ,-- Peirosaurus_torminni 

               |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

               `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                  |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                  |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                  |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                  |  |  |  |  |  ,-- Pehuenchesuchus_enderi 

                  |  |  |  `--|  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                  `--|  |     `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                     |  |        `--|  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                     |  |           `--|  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                     |  |              `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                     |  |                 |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                     |  |                 `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                     |  |                    |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                     |  |                    `--|  ,-- Gondwanasuchus 



                     |  |                       |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                     |  |                       `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                     `--|                          |  |  ,-- Pissarrachampsa_global 

                        |                          `--|  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                        |                             `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                        |                                |  |     ,-- MZSP_814 

                        |                                `--|  ,----- Stratioto_tatu 

                        |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                        |                                      `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                        |                                         `----- Baurusuchus_pachecoi 

                        |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                        |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                        |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                        |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                        |  |  |     |     ,-- Malawisuchus 

                        `--|  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                           |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                           |  |  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                           `--|  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                              |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                              |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                              |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                              |  |                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                              `--|                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                 |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                 |     ,-- Alligatorium 

                                 |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                 |  |     ,-- Iharkutosuchus 

                                 |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                 |  |  |  `----- Chimaerasuchus_paradoxus 



                                 `--|  |     ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                    |  |     |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                    |  |  ,--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                    `--|  |  |  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                       |  |  `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                       |  |     `--|  ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                       |  |        `--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                       `--|           `----- Pelagosaurus_typus 

                                          |     ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                          |  ,----- Gavialis_gangeticus 

                                          |  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                          `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                             `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                   |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                   `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                      `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                         `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                            `----- Caiman_yacare 

  

Tree 3:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |        ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |     ,----- Zosuchus_davidsoni 

      |  |  ,--|  ,-- Protosuchus_richardsoni 

      `--|  |  `--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 



         |  |     `----- Zaraasuchus_shepardi 

         |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

         `--|  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            |  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

            |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

            |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

            `--|  |  |        ,-- Peirosaurus_torminni 

               |  |  |     ,--|  ,-- Pepesuchus 

               |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

               `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                  |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                  |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                  |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                  |  |  |  |  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                  |  |  |  `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                  `--|  |     `--|  |     ,-- Barinasuchus_arveloi 

                     |  |        `--|  ,----- Pehuenchesuchus_enderi 

                     |  |           |  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                     |  |           `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                     |  |              |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                     |  |              `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                     |  |                 |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                     |  |                 `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                     |  |                    |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                     |  |                    `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                     `--|                       |  |     ,-- Stratioto_tatu 

                        |                       `--|  ,----- Pissarrachampsa_global 

                        |                          |  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                        |                          `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                        |                             `--|  ,-- MZSP_814 



                        |                                `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                        |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                        |                                      `----- Baurusuchus_pachecoi 

                        |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                        |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                        |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                        |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                        |  |  |     |     ,-- Malawisuchus 

                        `--|  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                           |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                           |  |  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                           `--|  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                              |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                              |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                              |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                              |  |                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                              `--|                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                 |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                 |     ,-- Alligatorium 

                                 |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                 |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                 |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                 |  |  |  `----- Iharkutosuchus 

                                 `--|  |     ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                    |  |     |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                    |  |  ,--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                    `--|  |  |  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                       |  |  `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                       |  |     `--|  ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                       |  |        `--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 



                                       `--|           `----- Pelagosaurus_typus 

                                          |     ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                          |  ,----- Gavialis_gangeticus 

                                          |  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                          `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                             `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                   |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                   `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                      `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                         `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                            `----- Caiman_yacare 

  

Tree 4:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |     ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |  ,----- Zosuchus_davidsoni 

      `--|  |     ,-- Protosuchus_richardsoni 

         |  |  ,--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         `--|  |  `----- Zaraasuchus_shepardi 

            |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

            |  |  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            `--|  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

               |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

               |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

               `--|  |  |        ,-- Peirosaurus_torminni 



                  |  |  |     ,--|  ,-- Pepesuchus 

                  |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

                  `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                     |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                     |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                     |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                     |  |  |  |  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                     |  |  |  `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                     `--|  |     `--|  |     ,-- Barinasuchus_arveloi 

                        |  |        `--|  ,----- Pehuenchesuchus_enderi 

                        |  |           |  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                        |  |           `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                        |  |              |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                        |  |              `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                        |  |                 |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                        |  |                 `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                        |  |                    |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                        |  |                    `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                        `--|                       |  |     ,-- Stratioto_tatu 

                           |                       `--|  ,----- Pissarrachampsa_global 

                           |                          |  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                           |                          `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                           |                             `--|  ,-- MZSP_814 

                           |                                `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                           |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                           |                                      `----- Baurusuchus_pachecoi 

                           |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                           |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                           |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                           |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 



                           |  |  |     |     ,-- Malawisuchus 

                           `--|  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                              |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                              |  |  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                              `--|  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                                 |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                                 |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                                 |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                                 |  |                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                 `--|                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                    |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                    |     ,-- Alligatorium 

                                    |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                    |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                    |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                    |  |  |  `----- Iharkutosuchus 

                                    `--|  |     ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                       |  |     |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                       |  |  ,--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                       `--|  |  |  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                          |  |  `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                          |  |     `--|  ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                          |  |        `--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                          `--|           `----- Pelagosaurus_typus 

                                             |     ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                             |  ,----- Gavialis_gangeticus 

                                             |  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                             `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                                `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                   `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 



                                                      |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                      `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                         `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                            `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                               `----- Caiman_yacare 

  

Tree 5:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |        ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |     ,----- Zosuchus_davidsoni 

      |  |  ,--|  ,-- Protosuchus_richardsoni 

      `--|  |  `--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         |  |     `----- Zaraasuchus_shepardi 

         |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

         `--|  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            |  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

            |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

            |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

            `--|  |  |        ,-- Peirosaurus_torminni 

               |  |  |     ,--|  ,-- Pepesuchus 

               |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

               `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                  |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                  |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                  |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                  |  |  |  |  |  ,-- Pehuenchesuchus_enderi 



                  |  |  |  `--|  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                  `--|  |     `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                     |  |        `--|  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                     |  |           `--|  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                     |  |              `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                     |  |                 |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                     |  |                 `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                     |  |                    |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                     |  |                    `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                     |  |                       |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                     |  |                       `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                     `--|                          |  |     ,-- Stratioto_tatu 

                        |                          `--|  ,----- Pissarrachampsa_global 

                        |                             |  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                        |                             `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                        |                                `--|  ,-- MZSP_814 

                        |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                        |                                      `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                        |                                         `----- Baurusuchus_pachecoi 

                        |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                        |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                        |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                        |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                        |  |  |     |     ,-- Malawisuchus 

                        `--|  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                           |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                           |  |  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                           `--|  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                              |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                              |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 



                              |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                              |  |                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                              `--|                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                 |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                 |     ,-- Alligatorium 

                                 |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                 |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                 |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                 |  |  |  `----- Iharkutosuchus 

                                 `--|  |     ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                    |  |     |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                    |  |  ,--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                    `--|  |  |  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                       |  |  `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                       |  |     `--|  ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                       |  |        `--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                       `--|           `----- Pelagosaurus_typus 

                                          |     ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                          |  ,----- Gavialis_gangeticus 

                                          |  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                          `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                             `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                   |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                   `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                      `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                         `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                            `----- Caiman_yacare 

  

Tree 6:  



   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |     ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |  ,----- Zosuchus_davidsoni 

      `--|  |     ,-- Protosuchus_richardsoni 

         |  |  ,--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         `--|  |  `----- Zaraasuchus_shepardi 

            |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

            |  |  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            `--|  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

               |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

               |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

               `--|  |  |        ,-- Peirosaurus_torminni 

                  |  |  |     ,--|  ,-- Pepesuchus 

                  |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

                  `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                     |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                     |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                     |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                     |  |  |  |  |  ,-- Pehuenchesuchus_enderi 

                     |  |  |  `--|  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                     `--|  |     `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                        |  |        `--|  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                        |  |           `--|  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                        |  |              `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                        |  |                 |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                        |  |                 `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 



                        |  |                    |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                        |  |                    `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                        |  |                       |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                        `--|                       `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                           |                          |  |     ,-- Stratioto_tatu 

                           |                          `--|  ,----- Pissarrachampsa_global 

                           |                             |  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                           |                             `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                           |                                `--|  ,-- MZSP_814 

                           |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                           |                                      `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                           |                                         `----- Baurusuchus_pachecoi 

                           |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                           |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                           |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                           |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                           `--|  |     |     ,-- Malawisuchus 

                              |  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                              |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                              `--|  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                                 |  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                                 |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                                 |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                                 |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                                 `--|                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                    |                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                    |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                    |     ,-- Alligatorium 

                                    |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                    |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 



                                    |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                    `--|  |  `----- Iharkutosuchus 

                                       |  |     ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                       `--|  ,--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                          |  |  `----- Pelagosaurus_typus 

                                          |  |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                          `--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                             |  |  ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                             `--|  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                                `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                                   |  |  ,-- Gavialis_gangeticus 

                                                   `--|  |  ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                                      `--|  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                                         `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                                            `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                               `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                                  |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                                  `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                                     `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                                        `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                                           `----- Caiman_yacare 

  

Tree 7:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |     ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |  ,----- Zosuchus_davidsoni 



      `--|  |     ,-- Protosuchus_richardsoni 

         |  |  ,--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         `--|  |  `----- Zaraasuchus_shepardi 

            |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

            |  |  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            `--|  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

               |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

               |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

               `--|  |  |        ,-- Pepesuchus 

                  |  |  |     ,--|  ,-- Peirosaurus_torminni 

                  |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

                  `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                     |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                     |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                     |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                     |  |  |  |  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                     |  |  |  `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                     `--|  |     `--|  |     ,-- Barinasuchus_arveloi 

                        |  |        `--|  ,----- Pehuenchesuchus_enderi 

                        |  |           |  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                        |  |           `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                        |  |              |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                        |  |              `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                        |  |                 |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                        |  |                 `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                        |  |                    |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                        `--|                    `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                           |                       |  |     ,-- Stratioto_tatu 

                           |                       `--|  ,----- Pissarrachampsa_global 

                           |                          |  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 



                           |                          `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                           |                             `--|  ,-- MZSP_814 

                           |                                `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                           |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                           |                                      `----- Baurusuchus_pachecoi 

                           |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                           |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                           |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                           |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                           `--|  |     |     ,-- Malawisuchus 

                              |  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                              |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                              `--|  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                                 |  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                                 |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                                 |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                                 |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                                 `--|                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                    |                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                    |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                    |     ,-- Alligatorium 

                                    |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                    |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                    |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                    `--|  |  `----- Iharkutosuchus 

                                       |  |     ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                       `--|  ,--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                          |  |  `----- Pelagosaurus_typus 

                                          |  |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                          `--|  ,----- Goniopholis_simus 



                                             |  |  ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                             `--|  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                                `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                                   |  |  ,-- Gavialis_gangeticus 

                                                   `--|  |  ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                                      `--|  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                                         `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                                            `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                               `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                                  |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                                  `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                                     `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                                        `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                                           `----- Caiman_yacare 

  

Tree 8:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |        ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |     ,----- Zosuchus_davidsoni 

      |  |  ,--|  ,-- Protosuchus_richardsoni 

      `--|  |  `--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         |  |     `----- Zaraasuchus_shepardi 

         |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

         `--|  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            |  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

            |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 



            |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

            `--|  |  |        ,-- Pepesuchus 

               |  |  |     ,--|  ,-- Peirosaurus_torminni 

               |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

               `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                  |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                  |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                  |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                  |  |  |  |  |  ,-- Pehuenchesuchus_enderi 

                  |  |  |  `--|  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                  `--|  |     `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                     |  |        `--|  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                     |  |           `--|  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                     |  |              `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                     |  |                 |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                     |  |                 `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                     |  |                    |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                     |  |                    `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                     |  |                       |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                     `--|                       `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                        |                          |  |     ,-- Stratioto_tatu 

                        |                          `--|  ,----- Pissarrachampsa_global 

                        |                             |  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                        |                             `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                        |                                `--|  ,-- MZSP_814 

                        |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                        |                                      `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                        |                                         `----- Baurusuchus_pachecoi 

                        |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                        |  ,----- Araripesuchus_gomesii 



                        |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                        |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                        `--|  |     |     ,-- Malawisuchus 

                           |  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                           |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                           `--|  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                              |  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                              |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                              |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                              |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                              `--|                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                 |                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                 |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                 |     ,-- Alligatorium 

                                 |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                 |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                 |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                 `--|  |  `----- Iharkutosuchus 

                                    |  |     ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                    `--|  ,--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                       |  |  `----- Pelagosaurus_typus 

                                       |  |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                       `--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                          |  |  ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                          `--|  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                             `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                                |  |  ,-- Gavialis_gangeticus 

                                                `--|  |  ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                                   `--|  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                                      `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 



                                                         `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                            `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                               |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                               `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                                  `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                                     `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                                        `----- Caiman_yacare 

  

Tree 9:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |     ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |  ,----- Zosuchus_davidsoni 

      `--|  |     ,-- Protosuchus_richardsoni 

         |  |  ,--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         `--|  |  `----- Zaraasuchus_shepardi 

            |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

            |  |  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            `--|  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

               |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

               |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

               `--|  |  |           ,-- Pepesuchus 

                  |  |  |        ,----- Peirosaurus_torminni 

                  |  |  |     ,--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

                  `--|  |     |  `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                     |  |     |     `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                     |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 



                     |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                     |  |  |  |  |  ,-- Pehuenchesuchus_enderi 

                     |  |  |  `--|  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                     `--|  |     `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                        |  |        `--|  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                        |  |           `--|  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                        |  |              `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                        |  |                 |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                        |  |                 `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                        |  |                    |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                        |  |                    `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                        |  |                       |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                        |  |                       `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                        `--|                          |  |     ,-- Stratioto_tatu 

                           |                          `--|  ,----- Pissarrachampsa_global 

                           |                             |  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                           |                             `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                           |                                `--|  ,-- MZSP_814 

                           |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                           |                                      `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                           |                                         `----- Baurusuchus_pachecoi 

                           |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                           |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                           |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                           |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                           |  |  |     |     ,-- Malawisuchus 

                           `--|  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                              |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                              |  |  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                              `--|  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 



                                 |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                                 |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                                 |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                                 |  |                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                 `--|                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                    |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                    |     ,-- Alligatorium 

                                    |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                    |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                    |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                    |  |  |  `----- Iharkutosuchus 

                                    `--|  |     ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                       |  |     |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                       |  |  ,--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                       `--|  |  |  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                          |  |  `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                          |  |     `--|  ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                          |  |        `--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                          `--|           `----- Pelagosaurus_typus 

                                             |     ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                             |  ,----- Gavialis_gangeticus 

                                             |  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                             `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                                `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                   `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                      |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                      `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                         `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                            `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                               `----- Caiman_yacare 



  

Tree 10:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |        ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |     ,----- Zosuchus_davidsoni 

      |  |  ,--|  ,-- Protosuchus_richardsoni 

      `--|  |  `--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         |  |     `----- Zaraasuchus_shepardi 

         |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

         `--|  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            |  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

            |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

            |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

            `--|  |  |        ,-- Pepesuchus 

               |  |  |     ,--|  ,-- Peirosaurus_torminni 

               |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

               `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                  |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                  |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                  |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                  |  |  |  |  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                  |  |  |  `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                  `--|  |     `--|  |     ,-- Barinasuchus_arveloi 

                     |  |        `--|  ,----- Pehuenchesuchus_enderi 

                     |  |           |  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                     |  |           `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 



                     |  |              |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                     |  |              `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                     |  |                 |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                     |  |                 `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                     |  |                    |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                     |  |                    `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                     `--|                       |  |  ,-- Pissarrachampsa_global 

                        |                       `--|  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                        |                          `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                        |                             |  |     ,-- MZSP_814 

                        |                             `--|  ,----- Stratioto_tatu 

                        |                                `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                        |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                        |                                      `----- Baurusuchus_pachecoi 

                        |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                        |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                        |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                        |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                        |  |  |     |     ,-- Malawisuchus 

                        `--|  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                           |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                           |  |  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                           `--|  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                              |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                              |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                              |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                              |  |                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                              `--|                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                 |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                 |     ,-- Alligatorium 



                                 |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                 |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                 |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                 |  |  |  `----- Iharkutosuchus 

                                 `--|  |     ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                    |  |     |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                    |  |  ,--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                    `--|  |  |  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                       |  |  `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                       |  |     `--|  ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                       |  |        `--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                       `--|           `----- Pelagosaurus_typus 

                                          |     ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                          |  ,----- Gavialis_gangeticus 

                                          |  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                          `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                             `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                   |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                   `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                      `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                         `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                            `----- Caiman_yacare 

  

Tree 11:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 



   `--|  |     ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |  ,----- Zosuchus_davidsoni 

      `--|  |     ,-- Protosuchus_richardsoni 

         |  |  ,--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         `--|  |  `----- Zaraasuchus_shepardi 

            |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

            |  |  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            `--|  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

               |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

               |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

               `--|  |  |        ,-- Pepesuchus 

                  |  |  |     ,--|  ,-- Peirosaurus_torminni 

                  |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

                  `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                     |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                     |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                     |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                     |  |  |  |  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                     |  |  |  `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                     `--|  |     `--|  |     ,-- Barinasuchus_arveloi 

                        |  |        `--|  ,----- Pehuenchesuchus_enderi 

                        |  |           |  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                        |  |           `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                        |  |              |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                        |  |              `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                        |  |                 |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                        |  |                 `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                        |  |                    |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                        |  |                    `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                        `--|                       |  |  ,-- Pissarrachampsa_global 



                           |                       `--|  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                           |                          `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                           |                             |  |     ,-- MZSP_814 

                           |                             `--|  ,----- Stratioto_tatu 

                           |                                `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                           |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                           |                                      `----- Baurusuchus_pachecoi 

                           |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                           |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                           |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                           |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                           |  |  |     |     ,-- Malawisuchus 

                           `--|  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                              |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                              |  |  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                              `--|  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                                 |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                                 |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                                 |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                                 |  |                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                 `--|                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                    |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                    |     ,-- Alligatorium 

                                    |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                    |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                    |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                    |  |  |  `----- Iharkutosuchus 

                                    `--|  |     ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                       |  |     |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                       |  |  ,--|  ,----- Goniopholis_simus 



                                       `--|  |  |  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                          |  |  `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                          |  |     `--|  ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                          |  |        `--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                          `--|           `----- Pelagosaurus_typus 

                                             |     ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                             |  ,----- Gavialis_gangeticus 

                                             |  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                             `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                                `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                   `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                      |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                      `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                         `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                            `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                               `----- Caiman_yacare 

  

Tree 12:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |        ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |     ,----- Zosuchus_davidsoni 

      |  |  ,--|  ,-- Protosuchus_richardsoni 

      `--|  |  `--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         |  |     `----- Zaraasuchus_shepardi 

         |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

         `--|  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 



            |  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

            |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

            |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

            `--|  |  |        ,-- Pepesuchus 

               |  |  |     ,--|  ,-- Peirosaurus_torminni 

               |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

               `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                  |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                  |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                  |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                  |  |  |  |  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                  |  |  |  `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                  `--|  |     `--|  |     ,-- Barinasuchus_arveloi 

                     |  |        `--|  ,----- Pehuenchesuchus_enderi 

                     |  |           |  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                     |  |           `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                     |  |              |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                     |  |              `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                     |  |                 |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                     |  |                 `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                     |  |                    |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                     `--|                    `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                        |                       |  |     ,-- Stratioto_tatu 

                        |                       `--|  ,----- Pissarrachampsa_global 

                        |                          |  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                        |                          `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                        |                             `--|  ,-- MZSP_814 

                        |                                `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                        |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                        |                                      `----- Baurusuchus_pachecoi 



                        |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                        |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                        |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                        |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                        `--|  |     |     ,-- Malawisuchus 

                           |  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                           |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                           `--|  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                              |  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                              |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                              |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                              |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                              `--|                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                 |                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                 |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                 |     ,-- Alligatorium 

                                 |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                 |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                 |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                 `--|  |  `----- Iharkutosuchus 

                                    |  |     ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                    `--|  ,--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                       |  |  `----- Pelagosaurus_typus 

                                       |  |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                       `--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                          |  |  ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                          `--|  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                             `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                                |  |  ,-- Gavialis_gangeticus 

                                                `--|  |  ,-- Gavialosuchus_americanus 



                                                   `--|  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                                      `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                                         `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                            `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                               |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                               `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                                  `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                                     `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                                        `----- Caiman_yacare 

  

Tree 13:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |     ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |  ,----- Zosuchus_davidsoni 

      `--|  |     ,-- Protosuchus_richardsoni 

         |  |  ,--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         `--|  |  `----- Zaraasuchus_shepardi 

            |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

            |  |  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            `--|  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

               |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

               |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

               `--|  |  |        ,-- Peirosaurus_torminni 

                  |  |  |     ,--|  ,-- Pepesuchus 

                  |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

                  `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 



                     |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                     |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                     |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                     |  |  |  |  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                     |  |  |  `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                     `--|  |     `--|  |     ,-- Barinasuchus_arveloi 

                        |  |        `--|  ,----- Pehuenchesuchus_enderi 

                        |  |           |  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                        |  |           `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                        |  |              |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                        |  |              `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                        |  |                 |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                        |  |                 `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                        |  |                    |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                        `--|                    `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                           |                       |  |  ,-- Pissarrachampsa_global 

                           |                       `--|  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                           |                          `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                           |                             |  |     ,-- MZSP_814 

                           |                             `--|  ,----- Stratioto_tatu 

                           |                                `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                           |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                           |                                      `----- Baurusuchus_pachecoi 

                           |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                           |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                           |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                           |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                           `--|  |     |     ,-- Malawisuchus 

                              |  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                              |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 



                              `--|  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                                 |  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                                 |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                                 |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                                 |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                                 `--|                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                    |                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                    |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                    |     ,-- Alligatorium 

                                    |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                    |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                    |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                    `--|  |  `----- Iharkutosuchus 

                                       |  |     ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                       `--|  ,--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                          |  |  `----- Pelagosaurus_typus 

                                          |  |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                          `--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                             |  |  ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                             `--|  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                                `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                                   |  |  ,-- Gavialis_gangeticus 

                                                   `--|  |  ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                                      `--|  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                                         `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                                            `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                               `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                                  |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                                  `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                                     `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 



                                                                        `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                                           `----- Caiman_yacare 

  

Tree 14:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |        ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |     ,----- Zosuchus_davidsoni 

      |  |  ,--|  ,-- Protosuchus_richardsoni 

      `--|  |  `--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         |  |     `----- Zaraasuchus_shepardi 

         |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

         `--|  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            |  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

            |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

            |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

            `--|  |  |        ,-- Peirosaurus_torminni 

               |  |  |     ,--|  ,-- Pepesuchus 

               |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

               `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                  |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                  |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                  |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                  |  |  |  |  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                  |  |  |  `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                  `--|  |     `--|  |     ,-- Barinasuchus_arveloi 

                     |  |        `--|  ,----- Pehuenchesuchus_enderi 



                     |  |           |  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                     |  |           `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                     |  |              |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                     |  |              `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                     |  |                 |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                     |  |                 `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                     |  |                    |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                     `--|                    `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                        |                       |  |  ,-- Pissarrachampsa_global 

                        |                       `--|  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                        |                          `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                        |                             |  |     ,-- MZSP_814 

                        |                             `--|  ,----- Stratioto_tatu 

                        |                                `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                        |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                        |                                      `----- Baurusuchus_pachecoi 

                        |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                        |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                        |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                        |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                        `--|  |     |     ,-- Malawisuchus 

                           |  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                           |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                           `--|  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                              |  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                              |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                              |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                              |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                              `--|                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                 |                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 



                                 |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                 |     ,-- Alligatorium 

                                 |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                 |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                 |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                 `--|  |  `----- Iharkutosuchus 

                                    |  |     ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                    `--|  ,--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                       |  |  `----- Pelagosaurus_typus 

                                       |  |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                       `--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                          |  |  ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                          `--|  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                             `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                                |  |  ,-- Gavialis_gangeticus 

                                                `--|  |  ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                                   `--|  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                                      `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                                         `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                            `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                               |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                               `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                                  `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                                     `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                                        `----- Caiman_yacare 

  

Tree 15:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 



|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |     ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |  ,----- Zosuchus_davidsoni 

      `--|  |     ,-- Protosuchus_richardsoni 

         |  |  ,--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         `--|  |  `----- Zaraasuchus_shepardi 

            |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

            |  |  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            `--|  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

               |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

               |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

               `--|  |  |        ,-- Pepesuchus 

                  |  |  |     ,--|  ,-- Peirosaurus_torminni 

                  |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

                  `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                     |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                     |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                     |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                     |  |  |  |  |  ,-- Pehuenchesuchus_enderi 

                     |  |  |  `--|  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                     `--|  |     `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                        |  |        `--|  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                        |  |           `--|  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                        |  |              `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                        |  |                 |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                        |  |                 `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                        |  |                    |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                        |  |                    `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                        |  |                       |  |     ,-- Wargosuchus_australis 



                        `--|                       `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                           |                          |  |     ,-- Stratioto_tatu 

                           |                          `--|  ,----- Pissarrachampsa_global 

                           |                             |  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                           |                             `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                           |                                `--|  ,-- MZSP_814 

                           |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                           |                                      `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                           |                                         `----- Baurusuchus_pachecoi 

                           |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                           |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                           |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                           |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                           `--|  |     |     ,-- Malawisuchus 

                              |  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                              |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                              `--|  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                                 |  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                                 |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                                 |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                                 |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                                 `--|                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                    |                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                    |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                    |     ,-- Alligatorium 

                                    |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                    |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                    |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                    `--|  |  `----- Iharkutosuchus 

                                       |  |     ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 



                                       `--|  ,--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                          |  |  `----- Pelagosaurus_typus 

                                          |  |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                          `--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                             |  |  ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                             `--|  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                                `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                                   |  |  ,-- Gavialis_gangeticus 

                                                   `--|  |  ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                                      `--|  |  ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                         `--|  |  ,-- Crocodylus_niloticus 

                                                            `--|  |     ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                                               `--|  ,----- Bernissartia_fagesii 

                                                                  |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                                  `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                                     `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                                        `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                                           `----- Caiman_yacare 

  

Tree 16:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |        ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |     ,----- Zosuchus_davidsoni 

      |  |  ,--|  ,-- Protosuchus_richardsoni 

      `--|  |  `--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         |  |     `----- Zaraasuchus_shepardi 



         |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

         `--|  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            |  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

            |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

            |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

            `--|  |  |        ,-- Peirosaurus_torminni 

               |  |  |     ,--|  ,-- Pepesuchus 

               |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

               `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                  |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                  |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                  |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                  |  |  |  |  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                  |  |  |  `--|  |  ,-- Pehuenchesuchus_enderi 

                  `--|  |     `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                     |  |        `--|  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                     |  |           `--|  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                     |  |              `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                     |  |                 |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                     |  |                 `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                     |  |                    |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                     |  |                    `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                     |  |                       |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                     |  |                       `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                     `--|                          |  |     ,-- Stratioto_tatu 

                        |                          `--|  ,----- Pissarrachampsa_global 

                        |                             |  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                        |                             `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                        |                                `--|  ,-- MZSP_814 

                        |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 



                        |                                      `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                        |                                         `----- Baurusuchus_pachecoi 

                        |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                        |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                        |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                        |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                        |  |  |     |     ,-- Malawisuchus 

                        `--|  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                           |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                           |  |  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                           `--|  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                              |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                              |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                              |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                              |  |                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                              `--|                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                 |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                 |     ,-- Alligatorium 

                                 |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                 |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                 |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                 |  |  |  `----- Iharkutosuchus 

                                 `--|  |     ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                    |  |     |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                    |  |  ,--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                    `--|  |  |  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                       |  |  `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                       |  |     `--|  ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                       |  |        `--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                       `--|           `----- Pelagosaurus_typus 



                                          |     ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                          |  ,----- Gavialis_gangeticus 

                                          |  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                          `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                             `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                   |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                   `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                      `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                         `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                            `----- Caiman_yacare 

  

Tree 17:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |     ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |  ,----- Zosuchus_davidsoni 

      `--|  |     ,-- Protosuchus_richardsoni 

         |  |  ,--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         `--|  |  `----- Zaraasuchus_shepardi 

            |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

            |  |  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            `--|  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

               |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

               |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

               `--|  |  |        ,-- Peirosaurus_torminni 

                  |  |  |     ,--|  ,-- Pepesuchus 



                  |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

                  `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                     |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                     |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                     |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                     |  |  |  |  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                     |  |  |  `--|  |  ,-- Pehuenchesuchus_enderi 

                     `--|  |     `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                        |  |        `--|  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                        |  |           `--|  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                        |  |              `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                        |  |                 |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                        |  |                 `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                        |  |                    |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                        |  |                    `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                        |  |                       |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                        `--|                       `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                           |                          |  |     ,-- Stratioto_tatu 

                           |                          `--|  ,----- Pissarrachampsa_global 

                           |                             |  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                           |                             `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                           |                                `--|  ,-- MZSP_814 

                           |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                           |                                      `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                           |                                         `----- Baurusuchus_pachecoi 

                           |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                           |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                           |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                           |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                           `--|  |     |     ,-- Malawisuchus 



                              |  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                              |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                              `--|  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                                 |  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                                 |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                                 |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                                 |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                                 `--|                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                    |                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                    |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                    |     ,-- Alligatorium 

                                    |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                    |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                    |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                    `--|  |  `----- Iharkutosuchus 

                                       |  |     ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                       `--|  ,--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                          |  |  `----- Pelagosaurus_typus 

                                          |  |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                          `--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                             |  |  ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                             `--|  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                                `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                                   |  |  ,-- Gavialis_gangeticus 

                                                   `--|  |  ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                                      `--|  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                                         `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                                            `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                               `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                                  |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 



                                                                  `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                                     `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                                        `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                                           `----- Caiman_yacare 

  

Tree 18:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |        ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |     ,----- Zosuchus_davidsoni 

      |  |  ,--|  ,-- Protosuchus_richardsoni 

      `--|  |  `--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         |  |     `----- Zaraasuchus_shepardi 

         |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

         `--|  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            |  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

            |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

            |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

            `--|  |  |        ,-- Pepesuchus 

               |  |  |     ,--|  ,-- Peirosaurus_torminni 

               |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

               `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                  |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                  |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                  |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                  |  |  |  |  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                  |  |  |  `--|  |  ,-- Pehuenchesuchus_enderi 



                  `--|  |     `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                     |  |        `--|  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                     |  |           `--|  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                     |  |              `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                     |  |                 |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                     |  |                 `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                     |  |                    |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                     |  |                    `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                     |  |                       |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                     `--|                       `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                        |                          |  |     ,-- Stratioto_tatu 

                        |                          `--|  ,----- Pissarrachampsa_global 

                        |                             |  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                        |                             `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                        |                                `--|  ,-- MZSP_814 

                        |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                        |                                      `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                        |                                         `----- Baurusuchus_pachecoi 

                        |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                        |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                        |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                        |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                        `--|  |     |     ,-- Malawisuchus 

                           |  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                           |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                           `--|  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                              |  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                              |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                              |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                              |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 



                              `--|                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                 |                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                 |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                 |     ,-- Alligatorium 

                                 |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                 |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                 |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                 `--|  |  `----- Iharkutosuchus 

                                    |  |     ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                    `--|  ,--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                       |  |  `----- Pelagosaurus_typus 

                                       |  |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                       `--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                          |  |  ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                          `--|  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                             `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                                |  |  ,-- Gavialis_gangeticus 

                                                `--|  |  ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                                   `--|  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                                      `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                                         `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                            `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                               |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                               `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                                  `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                                     `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                                        `----- Caiman_yacare 

  

Tree 19:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 



   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |     ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |  ,----- Zosuchus_davidsoni 

      `--|  |     ,-- Protosuchus_richardsoni 

         |  |  ,--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         `--|  |  `----- Zaraasuchus_shepardi 

            |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

            |  |  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            `--|  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

               |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

               |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

               `--|  |  |           ,-- Pepesuchus 

                  |  |  |        ,----- Peirosaurus_torminni 

                  |  |  |     ,--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

                  `--|  |     |  `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                     |  |     |     `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                     |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                     |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                     |  |  |  |  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                     |  |  |  `--|  |  ,-- Pehuenchesuchus_enderi 

                     `--|  |     `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                        |  |        `--|  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                        |  |           `--|  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                        |  |              `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                        |  |                 |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                        |  |                 `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                        |  |                    |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 



                        |  |                    `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                        |  |                       |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                        |  |                       `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                        `--|                          |  |     ,-- Stratioto_tatu 

                           |                          `--|  ,----- Pissarrachampsa_global 

                           |                             |  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                           |                             `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                           |                                `--|  ,-- MZSP_814 

                           |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                           |                                      `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                           |                                         `----- Baurusuchus_pachecoi 

                           |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                           |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                           |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                           |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                           |  |  |     |     ,-- Malawisuchus 

                           `--|  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                              |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                              |  |  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                              `--|  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                                 |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                                 |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                                 |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                                 |  |                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                 `--|                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                    |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                    |     ,-- Alligatorium 

                                    |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                    |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                    |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 



                                    |  |  |  `----- Iharkutosuchus 

                                    `--|  |     ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                       |  |     |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                       |  |  ,--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                       `--|  |  |  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                          |  |  `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                          |  |     `--|  ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                          |  |        `--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                          `--|           `----- Pelagosaurus_typus 

                                             |     ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                             |  ,----- Gavialis_gangeticus 

                                             |  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                             `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                                `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                   `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                      |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                      `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                         `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                            `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                               `----- Caiman_yacare 

  

Tree 20:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |        ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |     ,----- Zosuchus_davidsoni 

      |  |  ,--|  ,-- Protosuchus_richardsoni 



      `--|  |  `--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         |  |     `----- Zaraasuchus_shepardi 

         |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

         `--|  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            |  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

            |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

            |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

            `--|  |  |        ,-- Pepesuchus 

               |  |  |     ,--|  ,-- Peirosaurus_torminni 

               |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

               `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                  |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                  |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                  |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                  |  |  |  |  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                  |  |  |  `--|  |  ,-- Pehuenchesuchus_enderi 

                  `--|  |     `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                     |  |        `--|  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                     |  |           `--|  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                     |  |              `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                     |  |                 |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                     |  |                 `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                     |  |                    |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                     |  |                    `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                     |  |                       |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                     |  |                       `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                     `--|                          |  |  ,-- Pissarrachampsa_global 

                        |                          `--|  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                        |                             `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                        |                                |  |     ,-- MZSP_814 



                        |                                `--|  ,----- Stratioto_tatu 

                        |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                        |                                      `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                        |                                         `----- Baurusuchus_pachecoi 

                        |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                        |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                        |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                        |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                        |  |  |     |     ,-- Malawisuchus 

                        `--|  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                           |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                           |  |  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                           `--|  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                              |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                              |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                              |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                              |  |                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                              `--|                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                 |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                 |     ,-- Alligatorium 

                                 |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                 |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                 |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                 |  |  |  `----- Iharkutosuchus 

                                 `--|  |     ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                    |  |     |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                    |  |  ,--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                    `--|  |  |  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                       |  |  `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                       |  |     `--|  ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 



                                       |  |        `--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                       `--|           `----- Pelagosaurus_typus 

                                          |     ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                          |  ,----- Gavialis_gangeticus 

                                          |  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                          `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                             `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                   |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                   `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                      `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                         `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                            `----- Caiman_yacare 

  

Tree 21:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |        ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |     ,----- Zosuchus_davidsoni 

      |  |  ,--|  ,-- Protosuchus_richardsoni 

      `--|  |  `--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         |  |     `----- Zaraasuchus_shepardi 

         |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

         `--|  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            |  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

            |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

            |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 



            `--|  |  |           ,-- Pepesuchus 

               |  |  |        ,----- Peirosaurus_torminni 

               |  |  |     ,--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

               `--|  |     |  `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                  |  |     |     `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                  |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                  |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                  |  |  |  |  |  ,-- Pehuenchesuchus_enderi 

                  |  |  |  `--|  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                  `--|  |     `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                     |  |        `--|  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                     |  |           `--|  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                     |  |              `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                     |  |                 |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                     |  |                 `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                     |  |                    |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                     |  |                    `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                     |  |                       |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                     `--|                       `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                        |                          |  |  ,-- Pissarrachampsa_global 

                        |                          `--|  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                        |                             `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                        |                                |  |     ,-- MZSP_814 

                        |                                `--|  ,----- Stratioto_tatu 

                        |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                        |                                      `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                        |                                         `----- Baurusuchus_pachecoi 

                        |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                        |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                        |  |  ,-- Anatosuchus_minor 



                        |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                        `--|  |     |     ,-- Malawisuchus 

                           |  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                           |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                           `--|  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                              |  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                              |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                              |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                              |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                              `--|                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                 |                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                 |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                 |     ,-- Alligatorium 

                                 |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                 |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                 |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                 `--|  |  `----- Iharkutosuchus 

                                    |  |     ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                    `--|  ,--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                       |  |  `----- Pelagosaurus_typus 

                                       |  |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                       `--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                          |  |  ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                          `--|  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                             `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                                |  |  ,-- Gavialis_gangeticus 

                                                `--|  |  ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                                   `--|  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                                      `--|  |  ,-- Bernissartia_fagesii 

                                                         `--|  |     ,-- Crocodylus_intermedius 



                                                            `--|  ,----- Crocodylus_niloticus 

                                                               |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                               `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                                  `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                                     `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                                        `----- Caiman_yacare 

  

Tree 22:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |        ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |     ,----- Zosuchus_davidsoni 

      |  |  ,--|  ,-- Protosuchus_richardsoni 

      `--|  |  `--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         |  |     `----- Zaraasuchus_shepardi 

         |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

         `--|  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            |  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

            |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

            |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

            `--|  |  |        ,-- Pepesuchus 

               |  |  |     ,--|  ,-- Peirosaurus_torminni 

               |  |  |     |  `--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

               `--|  |     |     `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                  |  |     |        `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                  |  |  ,--|     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                  |  |  |  |  ,----- Kaprosuchus_saharicus 



                  |  |  |  |  |  ,-- Pehuenchesuchus_enderi 

                  |  |  |  `--|  |  ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                  `--|  |     `--|  |  ,-- Sebecus_icaeorhinus 

                     |  |        `--|  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                     |  |           `--|  |  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                     |  |              `--|  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                     |  |                 |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 

                     |  |                 `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                     |  |                    |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                     |  |                    `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                     |  |                       |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                     `--|                       `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                        |                          |  |     ,-- Stratioto_tatu 

                        |                          `--|  ,----- Pissarrachampsa_global 

                        |                             |  |     ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                        |                             `--|  ,----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                        |                                `--|  ,-- MZSP_814 

                        |                                   `--|  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                        |                                      `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                        |                                         `----- Baurusuchus_pachecoi 

                        |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                        |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                        |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                        |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                        `--|  |     |     ,-- Malawisuchus 

                           |  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                           |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                           `--|  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                              |  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                              |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 



                              |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                              |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                              `--|                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                 |                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                 |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                 |     ,-- Alligatorium 

                                 |  ,----- Theriosuchus_pusillus 

                                 |  |     ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                 |  |  ,--|  ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                 `--|  |  `----- Iharkutosuchus 

                                    |  |     ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                    `--|  ,--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                       |  |  `----- Pelagosaurus_typus 

                                       |  |     ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                       `--|  ,----- Goniopholis_simus 

                                          |  |  ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                          `--|  |     ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                             `--|  ,----- Rhabdognathus 

                                                |  |  ,-- Gavialis_gangeticus 

                                                `--|  |  ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                                   `--|  |  ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                      `--|  |  ,-- Crocodylus_niloticus 

                                                         `--|  |     ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                                            `--|  ,----- Bernissartia_fagesii 

                                                               |  |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                               `--|  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                                  `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                                     `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                                        `----- Caiman_yacare 

  



Tree 23:  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |     ,-- Kayentasuchus 

   |  ,--|  ,-- Junggarsuchus 

|--|  |  `----- Dibothrosuchus_elaphros 

   |  |  ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--|  |     ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

      |  |  ,----- Zosuchus_davidsoni 

      |  |  |  ,-- Protosuchus_richardsoni 

      `--|  |--|  ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         |  |  `----- Zaraasuchus_shepardi 

         |  |     ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

         `--|  ,----- Hsisosuchus_dashanpuensis 

            |  |  ,-- Doratodon_charcharidens 

            |  |  |     ,-- Simosuchus_clarki 

            |  |  |  ,----- Libycosuchus_brevirostris 

            `--|  |  |        ,-- Pepesuchus 

               |  |  |        |-- Peirosaurus_torminni 

               |  |  |     ,--|  ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

               `--|  |     |  `--|  ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                  |  |     |     `----- Lomasuchus_palpebrosus 

                  |  |     |     ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                  |  |  ,--|  ,----- Kaprosuchus_saharicus 

                  |  |  |  |  |  ,-- Barinasuchus_arveloi 

                  |  |  |  |  |  |-- Hamadasuchus_rebouli 

                  `--|  |  `--|  |-- Sebecus_icaeorhinus 

                     |  |     |  |-- Pehuenchesuchus_enderi 

                     |  |     `--|  ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                     |  |        |  |        ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                     |  |        |  |     ,----- Bretesuchus_bonapartei 



                     |  |        `--|  ,--|  ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                     |  |           |  |  `----- Iberosuchus_macrodon 

                     |  |           `--|  ,-- Gondwanasuchus 

                     |  |              |  |     ,-- Wargosuchus_australis 

                     |  |              `--|  ,----- Campinasuchus_global 

                     `--|                 |  |  ,-- MZSP_814 

                        |                 `--|  |-- Stratioto_tatu 

                        |                    |  |-- Pissarrachampsa_global 

                        |                    `--|  ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                        |                       |----- Stratiotosuchus_maxhechti 

                        |                       |  ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                        |                       `--|  ,-- Baurusuchus_albertoi 

                        |                          `----- Baurusuchus_pachecoi 

                        |     ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                        |  ,----- Araripesuchus_gomesii 

                        |  |  ,-- Anatosuchus_minor 

                        |  |  |     ,-- Candidodon_itapecurense 

                        `--|  |     |     ,-- Malawisuchus 

                           |  |  ,--|  ,----- Pakasuchus_kaprilimai 

                           |  |  |  |  |     ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                           `--|  |  `--|  ,----- Mariliasuchus_amarali 

                              |  |     `--|  ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                              |  |        `--|  ,-- Notosuchus_terrestris 

                              |  |           `--|  ,-- Adamantinasuchus_navae 

                              |  |              `--|  ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                              `--|                 `--|  ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                 |                    `--|  ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                 |                       `----- Caipirasuchus_montealtensis 

                                 |     ,-- Alligatorium 

                                 |  ,----- Theriosuchus_pusillus 



                                 |  |     ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                 |  |  ,--+-- Iharkutosuchus 

                                 `--|  |  `-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                    |  |  ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                    |  |  |  ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                    `--|  |----- Goniopholis_simus 

                                       |  |  ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                       |  |----- Rhabdognathus 

                                       |  |  ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                       `--+--|  ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                          |  `----- Pelagosaurus_typus 

                                          |  ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                          |  |-- Gavialis_gangeticus 

                                          |  |  ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                          `--|  |-- Crocodylus_intermedius 

                                             |  |-- Crocodylus_niloticus 

                                             `--+-- Bernissartia_fagesii 

                                                |  ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                |  |     ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                `--|  ,----- Paleosuchus_trigonatus 

                                                   `--|  ,-- Caiman_latirostris 

                                                      `----- Caiman_yacare 

  

Naked is OFF 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4b – Lista de apomorfias e séries de transformação dos caracteres 

 

Log file: Pirula_apolist.txt  

  

Note: for consensus calculation, trees will be  

temporarily collapsed (when min. branch length = 0)  

  

Strict consensus of 24 trees (0 taxa excluded)  

     ,--0 Gracilisuchus_stipanicicorum 

     |         ,--4 Kayentasuchus 

     |    ,--83|    ,--80 Junggarsuchus 

|--81|    |    `--82---1 Dibothrosuchus_elaphros 

     |    |    ,--3 Hemiprotosuchus_leali 

     `--84|    |         ,--11 Sichuanosuchus_shuhanensis 

          |    |    ,--89---7 Zosuchus_davidsoni 

          |    |    |    ,--2 Protosuchus_richardsoni 

          `--87|    |--85|    ,--6 Gobiosuchus_kielanae 

               |    |    `--88---5 Zaraasuchus_shepardi 

               |    |         ,--9 Hsisosuchus_chungkingensis 

               `--86|    ,--90---8 Hsisosuchus_dashanpuensis 

                    |    |    ,--52 Doratodon_charcharidens 

                    |    |    |          ,--27 Simosuchus_clarki 

                    |    |    |    ,--100---13 Libycosuchus_brevirostris 

                    `--91|    |    |                ,--57 Pepesuchus 

                         |    |    |                |--54 Peirosaurus_torminni 

                         |    |    |          ,--124|     ,--76 Montealtosuchus_arrudacamposi 

                         `--96|    |          |     `--123|     ,--55 Gasparinisuchus_peirosauroides 

                              |    |          |           `--122---32 Lomasuchus_palpebrosus 

                              |    |          |           ,--37 Mahajangasuchus_insignis 



                              |    |    ,--120|     ,--128---36 Kaprosuchus_saharicus 

                              |    |    |     |     |     ,--73 Barinasuchus_arveloi 

                              |    |    |     |     |     |--56 Hamadasuchus_rebouli 

                              `--95|    |     `--119|     |--51 Sebecus_icaeorhinus 

                                   |    |           |     |--31 Pehuenchesuchus_enderi 

                                   |    |           `--118|     ,--74 Zulmasuchus_querejazus 

                                   |    |                 |     |                 ,--53 Bergisuchus_dietrichbergi 

                                   |    |                 |     |           ,--114---28 Bretesuchus_bonapartei 

                                   |    |                 `--117|     ,--115|     ,--30 Pabwehshi_pakistanensis 

                                   |    |                       |     |     `--121---29 Iberosuchus_macrodon 

                                   |    |                       `--116|     ,--67 Gondwanasuchus 

                                   |    |                             |     |           ,--68 Wargosuchus_australis 

                                   |    |                             `--137|     ,--135---58 Campinasuchus_global 

                                   `--94|                                   |     |     ,--65 MZSP_814 

                                        |                                   `--136|     |--62 Stratioto_tatu 

                                        |                                         |     |--59 Pissarrachampsa_global 

                                        |                                         `--138|     ,--66 Cynodontosuchus_rothi 

                                        |                                               |--141---61 Stratiotosuchus_maxhe. 

                                        |                                               |     ,--63 Baurusuchus_salgadoensis 

                                        |                                               `--140|     ,--64 Baurusuchus_albertoi 

                                        |                                                     `--139---60 Baurusuchus_pache. 

                                        |         ,--15 Araripesuchus_wegeneri 

                                        |    ,--92---10 Araripesuchus_gomesii 

                                        |    |    ,--14 Anatosuchus_minor 

                                        |    |    |         ,--12 Candidodon_itapecurense 

                                        `--93|    |         |           ,--26 Malawisuchus 

                                             |    |    ,--97|     ,--113---25 Pakasuchus_kaprilimai 

                                             |    |    |    |     |           ,--23 Comahuesuchus_brachybuccalis 

                                             `--99|    |    `--103|     ,--101---16 Mariliasuchus_amarali 

                                                  |    |          `--102|     ,--20 Morrinhosuchus_luziae 



                                                  |    |                `--109|     ,--22 Notosuchus_terrestris 

                                                  |    |                      `--108|     ,--21 Adamantinasuchus_navae 

                                                  |    |                            `--107|     ,--19 Caipirasuchus_steno. 

                                                  `--98|                                  `--106|     ,--75 Armadillosuchus 

                                                       |                                        `--105|     ,--18 Caipiras._paul. 

                                                       |                                              `--104---17 Caipiras._mon. 

                                                       |           ,--45 Alligatorium 

                                                       |     ,--133---44 Theriosuchus_pusillus 

                                                       |     |           ,--47 Hylaeochampsa_vectiana 

                                                       |     |     ,--110+--46 Iharkutosuchus 

                                                       `--112|     |     `--24 Chimaerasuchus_paradoxus 

                                                             |     |     ,--40 Sarcosuchus_imperator 

                                                             |     |     |     ,--43 Amphicotylus_lucasii 

                                                             `--111|     |--132---42 Goniopholis_simus 

                                                                   |     |     ,--39 Guarinisuchus_munizi 

                                                                   |     |--129---38 Rhabdognathus 

                                                                   |     |     ,--35 Metriorhynchus_casamiquelai 

                                                                   `--127+--126|     ,--34 Steneosaurus_bollensis 

                                                                         |     `--125---33 Pelagosaurus_typus 

                                                                         |     ,--79 Gavialosuchus_americanus 

                                                                         |     |--48 Gavialis_gangeticus 

                                                                         |     |     ,--78 Borealosuchus_sternbergii 

                                                                         `--131|     |--77 Crocodylus_intermedius 

                                                                               |     |--49 Crocodylus_niloticus 

                                                                               `--130+--41 Bernissartia_fagesii 

                                                                                     |     ,--50 Alligator_mississippiensis 

                                                                                     |     |           ,--72 Paleosuchus_palp. 

                                                                                     `--134|     ,--144---71 Paleosuchus_tri. 

                                                                                           `--143|     ,--70 Caiman_latirostris 

                                                                                                 `--142---69 Caiman_yacare 



  

Synapomorphies common to 24 trees  

(Node numbers refer to nodes in consensus)  

  

   Gracilisuchus_stipanicicorum :  

     All trees:  

       No autapomorphies:  

  

   Dibothrosuchus_elaphros :  

     All trees:  

       Char. 58: 2 --> 0  

       Char. 63: 2 --> 3  

       Char. 72: 0 --> 1  

       Char. 107: 0 --> 2  

       Char. 133: 0 --> 3  

       Char. 146: 2 --> 1  

       Char. 151: 3 --> 2  

       Char. 285: 1 --> 0  

       Char. 301: 0 --> 1  

       Char. 341: 1 --> 0  

       Char. 347: 2 --> 1  

  

   Protosuchus_richardsoni :  

     All trees:  

       Char. 16: 1 --> 0  

       Char. 40: 1 --> 0  

       Char. 41: 0 --> 3  

       Char. 251: 2 --> 0  

       Char. 257: 0 --> 2  

       Char. 302: 3 --> 0  

       Char. 336: 0 --> 2  

       Char. 348: 2 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 266: 0 --> 1  

       Char. 343: 1 --> 0  

  

   Hemiprotosuchus_leali :  

     All trees:  

       Char. 11: 1 --> 0  

       Char. 95: 1 --> 0  

       Char. 117: 2 --> 1  

       Char. 134: 01 --> 2  

       Char. 158: 0 --> 1  

       Char. 172: 0 --> 2  

       Char. 189: 1 --> 3  

       Char. 194: 1 --> 0  

       Char. 200: 1 --> 0  

       Char. 261: 0 --> 1  

       Char. 328: 2 --> 0  

       Char. 371: 2 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 119: 0 --> 2  

       Char. 195: 0 --> 1  

  

   Kayentasuchus :  

     All trees:  

       Char. 61: 2 --> 4  

       Char. 66: 0 --> 1  



       Char. 142: 0 --> 2  

       Char. 149: 6 --> 34  

       Char. 166: 0 --> 1  

       Char. 169: 0 --> 1  

       Char. 171: 0 --> 2  

       Char. 202: 3 --> 0  

       Char. 215: 1 --> 0  

       Char. 283: 0 --> 1  

       Char. 301: 0 --> 23  

       Char. 306: 1 --> 0  

       Char. 313: 0 --> 1  

       Char. 358: 1 --> 2  

       Char. 360: 2 --> 1  

       Char. 361: 1 --> 0  

       Char. 377: 0 --> 1  

       Char. 382: 2 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 379: 0 --> 2  

  

   Zaraasuchus_shepardi :  

     All trees:  

       Char. 134: 0 --> 12  

       Char. 136: 0 --> 2  

       Char. 142: 0 --> 2  

       Char. 320: 0 --> 1  

       Char. 324: 0 --> 1  

       Char. 330: 0 --> 1  

       Char. 347: 2 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 343: 1 --> 5  

  

   Gobiosuchus_kielanae :  

     All trees:  

       Char. 94: 0 --> 14  

       Char. 117: 2 --> 1  

       Char. 119: 0 --> 1  

       Char. 133: 0 --> 1  

       Char. 145: 0 --> 1  

       Char. 348: 2 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 167: 2 --> 3  

  

   Zosuchus_davidsoni :  

     All trees:  

       Char. 20: 0 --> 1  

       Char. 53: 0 --> 1  

       Char. 57: 1 --> 0  

       Char. 58: 2 --> 0  

       Char. 62: 1 --> 0  

       Char. 90: 3 --> 4  

       Char. 112: 0 --> 1  

       Char. 130: 0 --> 2  

       Char. 131: 0 --> 1  

       Char. 151: 3 --> 4  

       Char. 197: 0 --> 1  

       Char. 282: 1 --> 0  

       Char. 301: 0 --> 3  

       Char. 366: 0 --> 2  

       Char. 378: 2 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 169: 2 --> 0  

       Char. 360: 1 --> 0  

  

   Hsisosuchus_dashanpuensis :  



     All trees:  

       Char. 0: 3 --> 2  

       Char. 45: 0 --> 1  

       Char. 56: 0 --> 1  

       Char. 71: 0 --> 2  

       Char. 89: 1 --> 2  

       Char. 94: 0 --> 2  

       Char. 118: 1 --> 0  

       Char. 119: 0 --> 1  

       Char. 185: 0 --> 1  

       Char. 209: 1 --> 0  

       Char. 377: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 115: 1 --> 0  

  

   Hsisosuchus_chungkingensis :  

     All trees:  

       Char. 16: 1 --> 0  

       Char. 95: 3 --> 2  

       Char. 121: 0 --> 1  

       Char. 132: 1 --> 0  

       Char. 241: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 126: 1 --> 2  

       Char. 227: 1 --> 0  

  

   Araripesuchus_gomesii :  

     All trees:  

       Char. 11: 1 --> 0  

       Char. 27: 3 --> 0  

       Char. 60: 0 --> 1  

       Char. 68: 0 --> 2  

       Char. 79: 1 --> 2  

       Char. 83: 0 --> 1  

       Char. 93: 3 --> 1  

       Char. 121: 0 --> 1  

       Char. 136: 1 --> 2  

       Char. 156: 0 --> 1  

       Char. 172: 1 --> 0  

       Char. 209: 1 --> 0  

       Char. 233: 4 --> 5  

       Char. 258: 0 --> 2  

       Char. 259: 0 --> 23  

       Char. 288: 0 --> 12  

       Char. 352: 0 --> 123  

       Char. 382: 4 --> 2  

  

   Sichuanosuchus_shuhanensis :  

     All trees:  

       Char. 1: 0 --> 8  

       Char. 5: 3 --> 1  

       Char. 9: 1 --> 0  

       Char. 65: 0 --> 1  

       Char. 126: 1 --> 0  

       Char. 161: 0 --> 1  

       Char. 205: 0 --> 1  

       Char. 305: 0 --> 1  

       Char. 320: 0 --> 1  

       Char. 328: 2 --> 0  

       Char. 362: 0 --> 1  

       Char. 371: 2 --> 1  

       Char. 372: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 350: 0 --> 1  



  

   Candidodon_itapecurense :  

     All trees:  

       Char. 89: 1 --> 0  

       Char. 207: 1 --> 3  

       Char. 246: 1 --> 0  

       Char. 294: 0 --> 1  

       Char. 302: 0 --> 3  

       Char. 339: 0 --> 3  

       Char. 357: 0 --> 3  

  

   Libycosuchus_brevirostris :  

     All trees:  

       Char. 4: 0 --> 1  

       Char. 26: 1 --> 0  

       Char. 75: 2 --> 0  

       Char. 83: 0 --> 1  

       Char. 168: 2 --> 0  

       Char. 207: 1 --> 2  

       Char. 209: 1 --> 0  

       Char. 217: 0 --> 1  

       Char. 219: 1 --> 2  

       Char. 260: 1 --> 0  

       Char. 323: 0 --> 3  

       Char. 339: 0 --> 5  

       Char. 344: 1 --> 23  

       Char. 349: 3 --> 4  

       Char. 360: 2 --> 0  

       Char. 378: 2 --> 01  

     Some trees:  

       Char. 1: 5 --> 1  

       Char. 146: 2 --> 1  

  

   Anatosuchus_minor :  

     All trees:  

       Char. 0: 3 --> 1  

       Char. 5: 3 --> 1  

       Char. 11: 1 --> 0  

       Char. 17: 1 --> 0  

       Char. 19: 0 --> 1  

       Char. 20: 0 --> 2  

       Char. 25: 01 --> 2  

       Char. 26: 1 --> 0  

       Char. 34: 0 --> 1  

       Char. 45: 0 --> 1  

       Char. 58: 2 --> 0  

       Char. 66: 0 --> 1  

       Char. 71: 0 --> 1  

       Char. 93: 3 --> 1  

       Char. 119: 0 --> 1  

       Char. 120: 1 --> 2  

       Char. 133: 0 --> 1  

       Char. 172: 1 --> 2  

       Char. 184: 2 --> 0  

       Char. 187: 0 --> 2  

       Char. 206: 0 --> 1  

       Char. 253: 1 --> 0  

       Char. 254: 0 --> 1  

       Char. 256: 0 --> 1  

       Char. 258: 0 --> 1  

       Char. 280: 0 --> 1  

       Char. 292: 2 --> 0  

       Char. 296: 1 --> 3  

       Char. 299: 0 --> 2  



       Char. 303: 1 --> 0  

       Char. 310: 0 --> 1  

       Char. 339: 0 --> 5  

       Char. 350: 0 --> 1  

       Char. 352: 0 --> 2  

       Char. 357: 0 --> 1  

       Char. 363: 3 --> 4  

       Char. 371: 1 --> 0  

       Char. 378: 2 --> 4  

     Some trees:  

       Char. 173: 0 --> 1  

       Char. 189: 0 --> 2  

       Char. 346: 1 --> 0  

  

   Araripesuchus_wegeneri :  

     All trees:  

       Char. 6: 2 --> 1  

       Char. 17: 1 --> 0  

       Char. 44: 1 --> 3  

       Char. 58: 2 --> 0  

       Char. 71: 0 --> 1  

       Char. 119: 0 --> 1  

       Char. 133: 0 --> 1  

       Char. 135: 2 --> 0  

       Char. 149: 0 --> 5  

       Char. 154: 0 --> 1  

       Char. 165: 2 --> 1  

       Char. 167: 3 --> 2  

       Char. 178: 0 --> 1  

       Char. 283: 0 --> 2  

       Char. 305: 0 --> 1  

       Char. 357: 0 --> 2  

       Char. 362: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 173: 0 --> 1  

       Char. 189: 0 --> 1  

  

   Mariliasuchus_amarali :  

     All trees:  

       Char. 12: 0 --> 1  

       Char. 89: 1 --> 0  

       Char. 136: 1 --> 0  

       Char. 201: 1 --> 4  

       Char. 207: 1 --> 3  

       Char. 209: 1 --> 0  

       Char. 217: 0 --> 1  

       Char. 352: 0 --> 4  

       Char. 357: 0 --> 1  

       Char. 369: 0 --> 1  

  

   Caipirasuchus_montealtensis :  

     All trees:  

       Char. 149: 0 --> 4  

       Char. 201: 1 --> 0  

       Char. 207: 3 --> 2  

       Char. 218: 0 --> 6  

       Char. 241: 2 --> 3  

       Char. 307: 0 --> 1  

       Char. 327: 1 --> 0  

       Char. 365: 0 --> 1  

  

   Caipirasuchus_paulistanus :  

     All trees:  

       Char. 6: 2 --> 1  



       Char. 27: 1 --> 0  

       Char. 136: 1 --> 0  

       Char. 379: 2 --> 0  

  

   Caipirasuchus_stenognathus :  

     All trees:  

       Char. 6: 2 --> 1  

       Char. 19: 0 --> 1  

       Char. 65: 0 --> 5  

       Char. 69: 1 --> 0  

       Char. 85: 1 --> 3  

       Char. 90: 3 --> 4  

       Char. 111: 1 --> 0  

       Char. 166: 0 --> 1  

       Char. 201: 1 --> 2  

       Char. 209: 1 --> 0  

       Char. 320: 0 --> 1  

  

   Morrinhosuchus_luziae :  

     All trees:  

       Char. 2: 0 --> 1  

       Char. 20: 0 --> 1  

       Char. 26: 1 --> 0  

       Char. 41: 0 --> 4  

       Char. 43: 1 --> 2  

       Char. 290: 1 --> 0  

       Char. 352: 0 --> 1  

       Char. 360: 1 --> 0  

  

   Adamantinasuchus_navae :  

     All trees:  

       Char. 75: 2 --> 0  

       Char. 94: 2 --> 0  

       Char. 97: 3 --> 2  

       Char. 98: 0 --> 1  

       Char. 101: 3 --> 4  

       Char. 103: 1 --> 2  

       Char. 104: 1 --> 3  

       Char. 307: 0 --> 1  

       Char. 359: 0 --> 23  

       Char. 368: 0 --> 1  

  

   Notosuchus_terrestris :  

     All trees:  

       Char. 17: 1 --> 0  

       Char. 60: 0 --> 1  

       Char. 62: 1 --> 2  

       Char. 63: 2 --> 3  

       Char. 65: 0 --> 1  

       Char. 77: 1 --> 0  

       Char. 83: 1 --> 0  

       Char. 97: 3 --> 0  

       Char. 99: 3 --> 2  

       Char. 130: 0 --> 1  

       Char. 149: 0 --> 3  

       Char. 169: 1 --> 0  

       Char. 180: 1 --> 4  

       Char. 203: 0 --> 3  

       Char. 212: 0 --> 1  

       Char. 222: 3 --> 0  

       Char. 253: 1 --> 0  

       Char. 259: 0 --> 12  

       Char. 274: 1 --> 0  

       Char. 296: 1 --> 0  



       Char. 299: 3 --> 0  

       Char. 330: 0 --> 1  

       Char. 340: 0 --> 1  

       Char. 363: 2 --> 3  

       Char. 366: 2 --> 4  

       Char. 372: 1 --> 2  

       Char. 376: 1 --> 0  

       Char. 379: 2 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 189: 0 --> 1  

  

   Comahuesuchus_brachybuccalis :  

     All trees:  

       Char. 5: 2 --> 0  

       Char. 11: 1 --> 0  

       Char. 17: 1 --> 0  

       Char. 34: 0 --> 1  

       Char. 43: 1 --> 2  

       Char. 71: 0 --> 2  

       Char. 88: 0 --> 23  

       Char. 97: 3 --> 1  

       Char. 154: 0 --> 1  

       Char. 191: 1 --> 0  

       Char. 224: 0 --> 2  

       Char. 293: 1 --> 0  

       Char. 296: 1 --> 3  

       Char. 299: 3 --> 1  

       Char. 302: 0 --> 2  

       Char. 304: 2 --> 0  

       Char. 305: 1 --> 0  

       Char. 310: 0 --> 1  

       Char. 316: 0 --> 2  

       Char. 358: 2 --> 1  

       Char. 366: 2 --> 0  

       Char. 372: 1 --> 0  

       Char. 378: 0 --> 1  

       Char. 381: 1 --> 02  

       Char. 382: 0 --> 7  

     Some trees:  

       Char. 35: 0 --> 2  

  

   Chimaerasuchus_paradoxus :  

     All trees:  

       Char. 4: 0 --> 1  

       Char. 16: 1 --> 0  

       Char. 74: 0 --> 1  

       Char. 75: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 21: 2 --> 0  

       Char. 27: 0 --> 1  

       Char. 38: 1 --> 0  

       Char. 39: 1 --> 0  

       Char. 42: 0 --> 1  

       Char. 43: 1 --> 0  

       Char. 292: 2 --> 1  

       Char. 301: 0 --> 13  

       Char. 303: 1 --> 0  

       Char. 306: 1 --> 0  

       Char. 319: 0 --> 2  

       Char. 327: 0 --> 1  

       Char. 363: 3 --> 0  

       Char. 368: 0 --> 1  

       Char. 374: 2 --> 3  

  



   Pakasuchus_kaprilimai :  

     All trees:  

       Char. 6: 2 --> 3  

       Char. 11: 1 --> 0  

       Char. 71: 0 --> 2  

       Char. 75: 2 --> 0  

       Char. 94: 2 --> 0  

       Char. 283: 0 --> 2  

       Char. 293: 1 --> 0  

       Char. 305: 1 --> 0  

       Char. 307: 0 --> 1  

       Char. 327: 0 --> 1  

       Char. 382: 0 --> 2  

  

   Malawisuchus :  

     All trees:  

       Char. 53: 0 --> 1  

       Char. 258: 2 --> 1  

       Char. 322: 1 --> 2  

  

   Simosuchus_clarki :  

     All trees:  

       Char. 11: 1 --> 0  

       Char. 32: 0 --> 1  

       Char. 50: 0 --> 1  

       Char. 104: 3 --> 2  

       Char. 107: 0 --> 2  

       Char. 112: 0 --> 1  

       Char. 142: 0 --> 3  

       Char. 147: 0 --> 1  

       Char. 148: 3 --> 2  

       Char. 158: 0 --> 1  

       Char. 162: 0 --> 1  

       Char. 201: 1 --> 0  

       Char. 281: 0 --> 1  

       Char. 285: 2 --> 0  

       Char. 295: 0 --> 1  

       Char. 296: 1 --> 3  

       Char. 298: 4 --> 1  

       Char. 302: 3 --> 0  

       Char. 303: 1 --> 0  

       Char. 316: 0 --> 2  

       Char. 320: 0 --> 1  

       Char. 327: 0 --> 1  

       Char. 338: 0 --> 1  

       Char. 352: 03 --> 1  

       Char. 357: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 97: 0 --> 4  

       Char. 293: 0 --> 3  

  

   Bretesuchus_bonapartei :  

     All trees:  

       Char. 33: 0 --> 2  

       Char. 302: 3 --> 4  

       Char. 325: 1 --> 2  

       Char. 360: 2 --> 1  

       Char. 366: 3 --> 1  

       Char. 378: 2 --> 1  

  

   Iberosuchus_macrodon :  

     All trees:  

       Char. 26: 1 --> 0  

       Char. 32: 0 --> 2  



       Char. 36: 0 --> 2  

       Char. 366: 3 --> 1  

       Char. 382: 4 --> 2  

     Some trees:  

       Char. 379: 1 --> 0  

  

   Pabwehshi_pakistanensis :  

     All trees:  

       Char. 17: 1 --> 0  

       Char. 313: 1 --> 2  

  

   Pehuenchesuchus_enderi :  

     Some trees:  

       Char. 1: 58 --> 13  

  

   Lomasuchus_palpebrosus :  

     All trees:  

       Char. 41: 1 --> 2  

       Char. 217: 0 --> 1  

       Char. 381: 0 --> 1  

  

   Pelagosaurus_typus :  

     All trees:  

       Char. 17: 1 --> 2  

       Char. 113: 1 --> 2  

       Char. 126: 0 --> 2  

       Char. 136: 1 --> 02  

       Char. 156: 2 --> 1  

       Char. 165: 2 --> 0  

       Char. 201: 1 --> 3  

       Char. 205: 0 --> 1  

       Char. 232: 2 --> 1  

       Char. 260: 0 --> 2  

       Char. 265: 1 --> 0  

       Char. 350: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 1: 0 --> 4  

       Char. 172: 2 --> 3  

       Char. 218: 1 --> 2  

  

   Steneosaurus_bollensis :  

     All trees:  

       Char. 29: 0 --> 2  

       Char. 34: 0 --> 2  

       Char. 53: 0 --> 1  

       Char. 75: 2 --> 1  

       Char. 95: 2 --> 1  

       Char. 148: 0 --> 1  

       Char. 198: 0 --> 1  

       Char. 222: 1 --> 0  

       Char. 228: 1 --> 0  

       Char. 242: 2 --> 0  

       Char. 261: 0 --> 1  

       Char. 367: 0 --> 1  

       Char. 382: 0 --> 2  

     Some trees:  

       Char. 0: 3 --> 1  

       Char. 6: 2 --> 3  

       Char. 274: 1 --> 0  

  

   Metriorhynchus_casamiquelai :  

     All trees:  

       Char. 39: 1 --> 0  

       Char. 41: 1 --> 0  



       Char. 74: 0 --> 1  

       Char. 76: 0 --> 1  

       Char. 79: 1 --> 0  

       Char. 83: 0 --> 2  

       Char. 84: 1 --> 0  

       Char. 108: 1 --> 3  

       Char. 116: 1 --> 0  

       Char. 137: 0 --> 1  

       Char. 148: 0 --> 3  

       Char. 149: 5 --> 4  

       Char. 152: 0 --> 2  

       Char. 155: 1 --> 2  

       Char. 176: 0 --> 1  

       Char. 193: 0 --> 2  

       Char. 231: 1 --> 4  

       Char. 262: 1 --> 0  

       Char. 271: 0 --> 1  

       Char. 316: 0 --> 1  

       Char. 348: 2 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 0: 3 --> 0  

       Char. 11: 0 --> 1  

       Char. 22: 0 --> 4  

       Char. 23: 4 --> 0  

       Char. 87: 1 --> 3  

       Char. 120: 0 --> 4  

       Char. 154: 1 --> 2  

       Char. 172: 2 --> 4  

       Char. 206: 0 --> 2  

       Char. 227: 1 --> 0  

       Char. 268: 0 --> 1  

       Char. 291: 3 --> 1  

       Char. 299: 3 --> 0  

       Char. 323: 0 --> 1  

  

   Kaprosuchus_saharicus :  

     All trees:  

       Char. 21: 0 --> 2  

       Char. 22: 0 --> 1  

       Char. 62: 1 --> 3  

       Char. 85: 1 --> 0  

       Char. 119: 0 --> 1  

       Char. 123: 3 --> 0  

       Char. 126: 0 --> 1  

       Char. 136: 1 --> 2  

       Char. 159: 0 --> 1  

       Char. 163: 0 --> 1  

       Char. 201: 1 --> 5  

       Char. 204: 2 --> 6  

       Char. 205: 0 --> 1  

       Char. 233: 4 --> 5  

       Char. 248: 1 --> 2  

       Char. 260: 1 --> 0  

       Char. 282: 0 --> 1  

       Char. 363: 2 --> 1  

       Char. 383: 0 --> 2  

     Some trees:  

       Char. 66: 0 --> 1  

       Char. 133: 0 --> 1  

       Char. 156: 0 --> 1  

  

   Mahajangasuchus_insignis :  

     All trees:  

       Char. 6: 2 --> 1  



       Char. 11: 1 --> 0  

       Char. 16: 1 --> 2  

       Char. 56: 0 --> 2  

       Char. 65: 0 --> 5  

       Char. 87: 2 --> 1  

       Char. 88: 0 --> 3  

       Char. 89: 1 --> 0  

       Char. 96: 0 --> 1  

       Char. 97: 0 --> 4  

       Char. 101: 0 --> 3  

       Char. 115: 1 --> 2  

       Char. 131: 0 --> 1  

       Char. 151: 3 --> 2  

       Char. 207: 1 --> 2  

       Char. 223: 0 --> 1  

       Char. 227: 1 --> 0  

       Char. 231: 1 --> 2  

       Char. 244: 1 --> 0  

       Char. 254: 0 --> 1  

       Char. 264: 1 --> 2  

       Char. 280: 0 --> 2  

       Char. 296: 1 --> 3  

       Char. 298: 4 --> 0  

       Char. 339: 0 --> 3  

       Char. 340: 1 --> 2  

       Char. 356: 0 --> 1  

       Char. 357: 0 --> 12  

       Char. 379: 0 --> 2  

     Some trees:  

       Char. 0: 3 --> 4  

       Char. 1: 5 --> 1  

       Char. 164: 0 --> 2  

       Char. 208: 2 --> 1  

       Char. 293: 2 --> 3  

  

   Rhabdognathus :  

     All trees:  

       Char. 53: 0 --> 1  

       Char. 70: 0 --> 1  

       Char. 160: 0 --> 1  

       Char. 231: 1 --> 2  

       Char. 264: 0 --> 23  

     Some trees:  

       Char. 207: 2 --> 3  

       Char. 357: 3 --> 0  

  

   Guarinisuchus_munizi :  

     All trees:  

       Char. 90: 3 --> 1  

       Char. 101: 3 --> 1  

       Char. 282: 1 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 339: 0 --> 3  

  

   Sarcosuchus_imperator :  

     All trees:  

       Char. 9: 1 --> 0  

       Char. 24: 0 --> 2  

       Char. 33: 0 --> 1  

       Char. 34: 0 --> 2  

       Char. 40: 1 --> 0  

       Char. 41: 1 --> 0  

       Char. 80: 2 --> 1  

       Char. 81: 3 --> 1  



       Char. 88: 0 --> 4  

       Char. 93: 3 --> 1  

       Char. 95: 2 --> 3  

       Char. 101: 3 --> 2  

       Char. 148: 0 --> 1  

       Char. 162: 0 --> 2  

       Char. 202: 2 --> 3  

       Char. 296: 1 --> 2  

       Char. 329: 0 --> 1  

       Char. 339: 03 --> 5  

       Char. 348: 2 --> 1  

       Char. 367: 0 --> 1  

       Char. 370: 3 --> 5  

       Char. 382: 0 --> 2  

     Some trees:  

       Char. 1: 0148 --> 5  

       Char. 13: 2 --> 34  

       Char. 29: 0 --> 1  

       Char. 31: 1 --> 0  

       Char. 35: 0 --> 2  

       Char. 63: 3 --> 2  

       Char. 89: 0 --> 2  

       Char. 102: 0 --> 2  

       Char. 119: 124 --> 3  

       Char. 152: 0 --> 4  

       Char. 165: 2 --> 0  

       Char. 172: 2 --> 1  

       Char. 195: 1 --> 0  

       Char. 229: 2 --> 6  

       Char. 252: 0 --> 1  

       Char. 270: 0 --> 1  

       Char. 291: 3 --> 2  

       Char. 357: 3 --> 0  

       Char. 378: 2 --> 4  

  

   Bernissartia_fagesii :  

     All trees:  

       Char. 0: 1 --> 2  

       Char. 3: 0 --> 1  

       Char. 6: 2 --> 1  

       Char. 13: 23 --> 1  

       Char. 58: 2 --> 3  

       Char. 70: 0 --> 1  

       Char. 108: 0 --> 1  

       Char. 134: 0 --> 1  

       Char. 193: 0 --> 2  

       Char. 215: 0 --> 1  

       Char. 216: 0 --> 1  

       Char. 225: 13 --> 2  

       Char. 260: 0 --> 1  

       Char. 268: 1 --> 0  

       Char. 358: 1 --> 2  

       Char. 362: 1 --> 2  

       Char. 379: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 22: 3 --> 0  

       Char. 44: 2 --> 1  

       Char. 63: 3 --> 2  

       Char. 113: 1 --> 2  

       Char. 131: 0 --> 1  

       Char. 180: 1 --> 0  

       Char. 187: 1 --> 0  

       Char. 191: 2 --> 1  

       Char. 196: 1 --> 0  



       Char. 201: 4 --> 1  

       Char. 202: 2 --> 0  

       Char. 203: 1 --> 3  

       Char. 208: 4 --> 3  

       Char. 209: 1 --> 0  

       Char. 229: 5 --> 3  

       Char. 264: 1 --> 0  

       Char. 291: 2 --> 3  

       Char. 293: 0 --> 1  

       Char. 298: 0 --> 34  

       Char. 303: 1 --> 2  

       Char. 305: 0 --> 1  

       Char. 308: 1 --> 0  

       Char. 313: 0 --> 12  

       Char. 323: 1 --> 0  

       Char. 328: 1 --> 2  

       Char. 343: 4 --> 3  

       Char. 347: 0 --> 1  

       Char. 348: 2 --> 0  

       Char. 357: 2 --> 1  

       Char. 361: 1 --> 0  

       Char. 372: 0 --> 1  

       Char. 378: 2 --> 3  

       Char. 380: 1 --> 0  

  

   Goniopholis_simus :  

     All trees:  

       Char. 57: 1 --> 0  

       Char. 70: 0 --> 1  

       Char. 73: 1 --> 0  

       Char. 174: 0 --> 12  

     Some trees:  

       Char. 115: 1 --> 2  

       Char. 130: 0 --> 2  

  

   Amphicotylus_lucasii :  

     All trees:  

       Char. 0: 3 --> 1  

       Char. 58: 2 --> 1  

       Char. 94: 1 --> 2  

       Char. 128: 1 --> 0  

       Char. 149: 5 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 154: 1 --> 0  

       Char. 172: 2 --> 1  

  

   Theriosuchus_pusillus :  

     All trees:  

       Char. 12: 0 --> 1  

       Char. 63: 2 --> 3  

       Char. 68: 0 --> 1  

       Char. 70: 1 --> 0  

       Char. 73: 1 --> 0  

       Char. 128: 0 --> 1  

       Char. 138: 0 --> 1  

       Char. 151: 3 --> 2  

       Char. 161: 0 --> 1  

       Char. 360: 0 --> 2  

       Char. 362: 0 --> 2  

  

   Alligatorium :  

     All trees:  

       Char. 55: 0 --> 2  

       Char. 85: 1 --> 2  



       Char. 119: 0 --> 3  

       Char. 148: 0 --> 3  

       Char. 172: 1 --> 0  

  

   Iharkutosuchus :  

     All trees:  

       Char. 53: 0 --> 1  

       Char. 95: 2 --> 0  

       Char. 131: 0 --> 1  

       Char. 145: 0 --> 1  

       Char. 239: 0 --> 1  

       Char. 280: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 20: 0 --> 2  

       Char. 22: 0 --> 4  

       Char. 35: 0 --> 2  

       Char. 36: 1 --> 2  

       Char. 37: 2 --> 0  

       Char. 41: 1 --> 0  

       Char. 71: 2 --> 1  

       Char. 169: 1 --> 02  

       Char. 323: 0 --> 3  

       Char. 331: 0 --> 1  

       Char. 348: 2 --> 0  

       Char. 371: 1 --> 4  

  

   Hylaeochampsa_vectiana :  

     All trees:  

       Char. 3: 0 --> 1  

       Char. 58: 2 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 0: 3 --> 4  

       Char. 7: 0 --> 3  

       Char. 63: 2 --> 0  

       Char. 88: 0 --> 3  

       Char. 103: 1 --> 2  

       Char. 120: 1 --> 0  

       Char. 159: 0 --> 1  

       Char. 160: 0 --> 1  

       Char. 226: 0 --> 1  

       Char. 247: 0 --> 1  

       Char. 248: 2 --> 1  

       Char. 284: 0 --> 1  

       Char. 371: 1 --> 5  

  

   Gavialis_gangeticus :  

     All trees:  

       Char. 5: 3 --> 2  

       Char. 20: 0 --> 2  

       Char. 37: 2 --> 0  

       Char. 38: 1 --> 2  

       Char. 43: 1 --> 0  

       Char. 59: 1 --> 0  

       Char. 101: 3 --> 2  

       Char. 116: 1 --> 0  

       Char. 138: 0 --> 1  

       Char. 248: 2 --> 1  

       Char. 251: 2 --> 0  

       Char. 318: 1 --> 0  

       Char. 382: 0 --> 3  

     Some trees:  

       Char. 1: 4 --> 7  

       Char. 29: 0 --> 2  

       Char. 31: 1 --> 0  



       Char. 55: 0 --> 2  

       Char. 88: 0 --> 4  

       Char. 111: 0 --> 2  

       Char. 113: 1 --> 2  

       Char. 115: 1 --> 2  

       Char. 126: 0 --> 2  

       Char. 154: 1 --> 0  

       Char. 165: 2 --> 0  

       Char. 172: 2 --> 1  

       Char. 190: 0 --> 1  

       Char. 195: 1 --> 0  

       Char. 209: 1 --> 0  

       Char. 237: 1 --> 2  

       Char. 242: 2 --> 1  

       Char. 258: 0 --> 1  

       Char. 262: 1 --> 0  

       Char. 289: 0 --> 2  

       Char. 304: 2 --> 0  

       Char. 364: 0 --> 1  

       Char. 370: 3 --> 4  

       Char. 378: 2 --> 4  

  

   Crocodylus_niloticus :  

     All trees:  

       Char. 43: 1 --> 2  

       Char. 58: 2 --> 1  

       Char. 164: 1 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 63: 3 --> 12  

       Char. 118: 0 --> 1  

       Char. 126: 0 --> 1  

       Char. 168: 0 --> 1  

       Char. 169: 1 --> 2  

       Char. 195: 1 --> 0  

       Char. 202: 2 --> 1  

       Char. 218: 5 --> 3  

       Char. 252: 0 --> 1  

       Char. 370: 3 --> 2  

  

   Alligator_mississippiensis :  

     All trees:  

       Char. 0: 1 --> 2  

       Char. 11: 1 --> 0  

       Char. 18: 0 --> 3  

       Char. 58: 2 --> 1  

       Char. 68: 2 --> 0  

       Char. 71: 0 --> 1  

       Char. 83: 0 --> 1  

       Char. 136: 1 --> 0  

       Char. 149: 1 --> 0  

       Char. 152: 1 --> 0  

       Char. 197: 2 --> 1  

       Char. 198: 0 --> 2  

       Char. 238: 1 --> 0  

       Char. 299: 0 --> 1  

       Char. 314: 0 --> 1  

       Char. 349: 0 --> 3  

       Char. 379: 0 --> 1  

       Char. 382: 5 --> 6  

     Some trees:  

       Char. 61: 1 --> 4  

       Char. 131: 0 --> 1  

       Char. 252: 0 --> 1  

       Char. 263: 0 --> 1  



       Char. 361: 1 --> 0  

  

   Sebecus_icaeorhinus :  

     All trees:  

       Char. 44: 1 --> 2  

       Char. 45: 0 --> 1  

       Char. 93: 3 --> 1  

       Char. 95: 3 --> 2  

       Char. 102: 0 --> 1  

       Char. 131: 0 --> 1  

       Char. 142: 0 --> 3  

       Char. 146: 2 --> 3  

       Char. 160: 0 --> 1  

       Char. 161: 0 --> 1  

       Char. 203: 0 --> 3  

       Char. 263: 1 --> 0  

       Char. 264: 1 --> 2  

       Char. 268: 0 --> 1  

       Char. 318: 1 --> 0  

       Char. 331: 0 --> 1  

       Char. 347: 1 --> 0  

       Char. 358: 1 --> 02  

       Char. 371: 3 --> 2  

       Char. 384: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 198: 1 --> 0  

       Char. 208: 02 --> 4  

       Char. 260: 1 --> 0  

       Char. 293: 2 --> 1  

       Char. 362: 0 --> 1  

       Char. 383: 1 --> 0  

  

   Doratodon_charcharidens :  

     All trees:  

       Char. 348: 2 --> 0  

       Char. 378: 2 --> 3  

  

   Bergisuchus_dietrichbergi :  

     All trees:  

       Char. 0: 4 --> 1  

       Char. 41: 2 --> 1  

       Char. 357: 0 --> 2  

       Char. 371: 3 --> 2  

       Char. 382: 4 --> 23  

  

   Peirosaurus_torminni :  

     All trees:  

       No autapomorphies:  

  

   Gasparinisuchus_peirosauroides :  

     All trees:  

       Char. 11: 1 --> 0  

       Char. 55: 0 --> 2  

       Char. 304: 0 --> 2  

       Char. 339: 05 --> 23  

       Char. 353: 0 --> 1  

       Char. 360: 2 --> 1  

  

   Hamadasuchus_rebouli :  

     All trees:  

       Char. 13: 2 --> 3  

       Char. 14: 1 --> 0  

       Char. 19: 0 --> 1  

       Char. 26: 1 --> 2  



       Char. 30: 2 --> 1  

       Char. 48: 0 --> 2  

       Char. 50: 0 --> 1  

       Char. 71: 0 --> 2  

       Char. 93: 3 --> 4  

       Char. 98: 0 --> 2  

       Char. 115: 1 --> 2  

       Char. 121: 0 --> 1  

       Char. 146: 2 --> 1  

       Char. 152: 0 --> 1  

       Char. 155: 2 --> 0  

       Char. 162: 0 --> 1  

       Char. 187: 1 --> 0  

       Char. 193: 12 --> 0  

       Char. 201: 1 --> 0  

       Char. 204: 2 --> 4  

       Char. 206: 0 --> 1  

       Char. 207: 1 --> 2  

       Char. 209: 1 --> 0  

       Char. 228: 1 --> 2  

       Char. 238: 1 --> 0  

       Char. 251: 2 --> 1  

       Char. 283: 0 --> 1  

       Char. 356: 0 --> 1  

       Char. 357: 0 --> 2  

       Char. 360: 2 --> 1  

       Char. 370: 1 --> 3  

       Char. 372: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 16: 0 --> 1  

       Char. 25: 0 --> 3  

       Char. 41: 2 --> 1  

       Char. 66: 1 --> 0  

       Char. 75: 02 --> 1  

       Char. 85: 13 --> 2  

       Char. 94: 2 --> 3  

       Char. 158: 3 --> 0  

       Char. 178: 1 --> 0  

       Char. 189: 0 --> 1  

       Char. 219: 1 --> 2  

       Char. 229: 2 --> 6  

       Char. 293: 2 --> 1  

       Char. 302: 3 --> 4  

       Char. 362: 0 --> 1  

       Char. 377: 1 --> 0  

  

   Pepesuchus :  

     All trees:  

       Char. 352: 0 --> 2  

       Char. 357: 0 --> 3  

     Some trees:  

       Char. 63: 2 --> 3  

       Char. 65: 0 --> 1  

       Char. 68: 0 --> 3  

       Char. 78: 0 --> 2  

       Char. 85: 1 --> 2  

       Char. 101: 0 --> 3  

       Char. 130: 0 --> 1  

       Char. 151: 3 --> 1  

       Char. 167: 3 --> 1  

       Char. 169: 2 --> 1  

       Char. 232: 2 --> 01  

       Char. 247: 0 --> 1  

       Char. 284: 0 --> 1  



       Char. 302: 4 --> 2  

       Char. 326: 1 --> 0  

       Char. 385: 1 --> 3  

  

   Campinasuchus_global :  

     All trees:  

       Char. 6: 2 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 41: 2 --> 3  

  

   Pissarrachampsa_global :  

     All trees:  

       Char. 188: 1 --> 2  

       Char. 209: 1 --> 0  

       Char. 210: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 2: 0 --> 1  

       Char. 7: 2 --> 3  

       Char. 64: 0 --> 1  

       Char. 120: 0 --> 3  

       Char. 135: 2 --> 1  

       Char. 158: 3 --> 4  

       Char. 193: 2 --> 1  

       Char. 198: 1 --> 2  

       Char. 233: 1 --> 4  

       Char. 242: 3 --> 0  

       Char. 256: 1 --> 0  

       Char. 259: 1 --> 3  

       Char. 266: 1 --> 2  

       Char. 315: 1 --> 2  

       Char. 363: 2 --> 1  

       Char. 385: 0 --> 1  

  

   Baurusuchus_pachecoi :  

     All trees:  

       Char. 260: 1 --> 0  

       Char. 262: 0 --> 1  

       Char. 273: 1 --> 0  

       Char. 308: 0 --> 1  

       Char. 349: 4 --> 3  

  

   Stratiotosuchus_maxhechti :  

     All trees:  

       Char. 20: 0 --> 1  

  

   Stratioto_tatu :  

     All trees:  

       Char. 163: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 7: 2 --> 3  

       Char. 104: 2 --> 1  

       Char. 158: 3 --> 4  

       Char. 224: 0 --> 2  

       Char. 233: 1 --> 5  

       Char. 245: 0 --> 1  

       Char. 283: 0 --> 1  

       Char. 326: 1 --> 0  

  

   Baurusuchus_salgadoensis :  

     All trees:  

       Char. 147: 1 --> 0  

       Char. 211: 2 --> 1  

       Char. 254: 1 --> 0  

     Some trees:  



       Char. 283: 0 --> 1  

       Char. 323: 2 --> 3  

  

   Baurusuchus_albertoi :  

     All trees:  

       Char. 340: 1 --> 2  

  

   MZSP_814 :  

     All trees:  

       Char. 101: 0 --> 3  

       Char. 156: 1 --> 2  

     Some trees:  

       Char. 1: 1 --> 2  

       Char. 36: 1 --> 2  

       Char. 75: 0 --> 1  

       Char. 97: 3 --> 4  

       Char. 114: 0 --> 1  

       Char. 142: 0 --> 3  

       Char. 160: 0 --> 2  

       Char. 181: 1 --> 0  

       Char. 198: 1 --> 2  

       Char. 201: 2 --> 3  

       Char. 223: 2 --> 1  

       Char. 225: 0 --> 1  

       Char. 283: 0 --> 1  

       Char. 296: 1 --> 0  

       Char. 377: 1 --> 0  

       Char. 385: 0 --> 1  

  

   Cynodontosuchus_rothi :  

     All trees:  

       Char. 1: 1 --> 245678  

       Char. 366: 3 --> 1  

       Char. 371: 2 --> 1  

  

   Gondwanasuchus :  

     All trees:  

       Char. 44: 1 --> 2  

       Char. 95: 3 --> 2  

       Char. 201: 2 --> 3  

       Char. 225: 0 --> 3  

       Char. 326: 1 --> 0  

       Char. 357: 0 --> 4  

       Char. 366: 3 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 41: 2 --> 3  

  

   Wargosuchus_australis :  

     All trees:  

       Char. 39: 1 --> 0  

  

   Caiman_yacare :  

     All trees:  

       Char. 41: 0 --> 4  

       Char. 57: 1 --> 0  

       Char. 63: 3 --> 0  

       Char. 178: 0 --> 1  

       Char. 201: 1 --> 23  

       Char. 202: 0 --> 1  

       Char. 218: 5 --> 13  

       Char. 303: 1 --> 2  

       Char. 328: 2 --> 1  

       Char. 342: 1 --> 0  

       Char. 345: 1 --> 0  



     Some trees:  

       Char. 100: 1 --> 0  

  

   Caiman_latirostris :  

     All trees:  

       Char. 13: 2 --> 1  

       Char. 15: 0 --> 1  

       Char. 23: 0 --> 4  

       Char. 38: 1 --> 2  

       Char. 67: 1 --> 0  

       Char. 130: 0 --> 1  

       Char. 142: 0 --> 2  

       Char. 146: 1 --> 0  

       Char. 150: 0 --> 1  

       Char. 175: 1 --> 2  

       Char. 207: 2 --> 3  

       Char. 239: 0 --> 1  

       Char. 358: 1 --> 2  

       Char. 370: 3 --> 2  

       Char. 371: 3 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 169: 1 --> 2  

       Char. 263: 0 --> 1  

  

   Paleosuchus_trigonatus :  

     All trees:  

       Char. 13: 2 --> 3  

       Char. 56: 0 --> 1  

       Char. 68: 2 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 61: 1 --> 2  

       Char. 100: 1 --> 0  

       Char. 131: 0 --> 1  

       Char. 169: 1 --> 2  

  

   Paleosuchus_palpebrosus :  

     All trees:  

       Char. 24: 0 --> 1  

       Char. 58: 2 --> 1  

       Char. 122: 0 --> 1  

       Char. 207: 2 --> 3  

       Char. 233: 0 --> 3  

       Char. 349: 0 --> 3  

  

   Barinasuchus_arveloi :  

     Some trees:  

       Char. 18: 2 --> 4  

       Char. 21: 0 --> 1  

       Char. 22: 0 --> 3  

       Char. 27: 3 --> 0  

       Char. 39: 1 --> 0  

       Char. 44: 1 --> 0  

       Char. 57: 1 --> 0  

       Char. 61: 3 --> 4  

       Char. 202: 3 --> 4  

       Char. 204: 2 --> 5  

       Char. 205: 0 --> 1  

       Char. 230: 01 --> 2  

       Char. 231: 1 --> 3  

       Char. 232: 2 --> 1  

       Char. 234: 1 --> 0  

       Char. 242: 04 --> 1  

       Char. 306: 1 --> 0  

       Char. 311: 0 --> 1  



       Char. 370: 1 --> 2  

       Char. 379: 1 --> 0  

  

   Zulmasuchus_querejazus :  

     All trees:  

       Char. 63: 2 --> 3  

       Char. 69: 1 --> 0  

       Char. 73: 0 --> 1  

       Char. 82: 1 --> 0  

       Char. 90: 3 --> 0  

       Char. 99: 0 --> 1  

       Char. 130: 0 --> 1  

       Char. 139: 0 --> 1  

       Char. 207: 1 --> 2  

       Char. 241: 1 --> 3  

       Char. 264: 1 --> 0  

       Char. 352: 0 --> 3  

       Char. 371: 3 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 256: 0 --> 1  

       Char. 260: 1 --> 0  

       Char. 362: 0 --> 1  

  

   Armadillosuchus_arrudai :  

     All trees:  

       Char. 0: 4 --> 2  

       Char. 5: 2 --> 3  

       Char. 11: 1 --> 0  

       Char. 13: 0 --> 1  

       Char. 20: 0 --> 1  

       Char. 75: 2 --> 1  

       Char. 108: 2 --> 1  

       Char. 112: 0 --> 1  

       Char. 124: 3 --> 1  

       Char. 126: 2 --> 1  

       Char. 128: 0 --> 1  

       Char. 133: 1 --> 0  

       Char. 135: 2 --> 1  

       Char. 136: 1 --> 2  

       Char. 142: 0 --> 3  

       Char. 149: 0 --> 2  

       Char. 155: 1 --> 2  

       Char. 274: 1 --> 0  

  

   Montealtosuchus_arrudacamposi :  

     All trees:  

       Char. 2: 0 --> 1  

       Char. 45: 0 --> 1  

       Char. 146: 2 --> 1  

       Char. 228: 1 --> 0  

       Char. 258: 0 --> 1  

       Char. 303: 1 --> 2  

       Char. 343: 3 --> 2  

       Char. 364: 1 --> 0  

       Char. 382: 6 --> 2  

  

   Crocodylus_intermedius :  

     All trees:  

       Char. 106: 0 --> 1  

       Char. 261: 0 --> 2  

       Char. 314: 0 --> 1  

       Char. 384: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 0: 1 --> 3  



       Char. 23: 0 --> 1  

       Char. 29: 0 --> 2  

       Char. 88: 3 --> 0  

       Char. 118: 0 --> 1  

       Char. 126: 0 --> 2  

       Char. 130: 0 --> 1  

       Char. 131: 0 --> 1  

       Char. 136: 1 --> 0  

       Char. 152: 1 --> 4  

       Char. 167: 1 --> 0  

       Char. 168: 0 --> 1  

       Char. 195: 1 --> 0  

       Char. 202: 2 --> 1  

       Char. 218: 5 --> 04  

       Char. 226: 0 --> 1  

       Char. 292: 1 --> 2  

       Char. 299: 0 --> 3  

       Char. 303: 1 --> 0  

       Char. 316: 1 --> 0  

       Char. 370: 3 --> 2  

  

   Borealosuchus_sternbergii :  

     All trees:  

       Char. 68: 2 --> 3  

       Char. 204: 3 --> 0  

       Char. 376: 0 --> 1  

       Char. 377: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 16: 2 --> 1  

       Char. 22: 3 --> 0  

       Char. 23: 0 --> 4  

       Char. 29: 0 --> 1  

       Char. 35: 1 --> 4  

       Char. 59: 2 --> 1  

       Char. 63: 23 --> 1  

       Char. 88: 3 --> 0  

       Char. 94: 12 --> 3  

       Char. 102: 1 --> 0  

       Char. 114: 02 --> 1  

       Char. 123: 1 --> 0  

       Char. 135: 2 --> 0  

       Char. 151: 2 --> 1  

       Char. 159: 1 --> 0  

       Char. 169: 12 --> 0  

       Char. 172: 2 --> 1  

       Char. 175: 1 --> 2  

       Char. 203: 1 --> 2  

       Char. 227: 1 --> 0  

       Char. 228: 0 --> 1  

       Char. 229: 35 --> 4  

       Char. 239: 0 --> 1  

       Char. 244: 3 --> 1  

       Char. 283: 0 --> 1  

       Char. 284: 0 --> 1  

       Char. 357: 2 --> 0  

       Char. 361: 1 --> 0  

       Char. 382: 5 --> 246  

  

   Gavialosuchus_americanus :  

     All trees:  

       Char. 158: 0 --> 1  

       Char. 170: 0 --> 1  

       Char. 174: 0 --> 1  

       Char. 296: 1 --> 0  



       Char. 329: 0 --> 2  

       Char. 331: 0 --> 1  

       Char. 344: 1 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 23: 0 --> 1  

       Char. 44: 2 --> 1  

       Char. 69: 0 --> 2  

       Char. 88: 0 --> 1  

       Char. 100: 0 --> 1  

       Char. 126: 0 --> 1  

       Char. 131: 0 --> 1  

       Char. 154: 01 --> 1  

       Char. 169: 1 --> 2  

       Char. 172: 12 --> 2  

       Char. 191: 2 --> 1  

       Char. 195: 01 --> 1  

       Char. 264: 0 --> 3  

       Char. 298: 4 --> 3  

       Char. 303: 12 --> 0  

       Char. 323: 0 --> 1  

       Char. 364: 01 --> 0  

       Char. 370: 3 --> 2  

  

   Junggarsuchus :  

     All trees:  

       Char. 115: 12 --> 3  

       Char. 148: 4 --> 0  

       Char. 189: 1 --> 0  

       Char. 248: 2 --> 0  

       Char. 320: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 39: 0 --> 1  

  

   Node 82 :  

     All trees:  

       Char. 20: 0 --> 1  

       Char. 78: 0 --> 1  

       Char. 147: 1 --> 2  

       Char. 155: 1 --> 2  

       Char. 174: 0 --> 1  

       Char. 275: 1 --> 2  

     Some trees:  

       Char. 204: 0 --> 1  

  

   Node 83 :  

     All trees:  

       Char. 40: 1 --> 0  

       Char. 41: 0 --> 3  

       Char. 55: 0 --> 2  

       Char. 176: 0 --> 1  

  

   Node 84 :  

     All trees:  

       No synapomorphies  

  

   Node 85 :  

     All trees:  

       Char. 7: 0 --> 1  

       Char. 11: 1 --> 0  

       Char. 66: 0 --> 1  

       Char. 110: 0 --> 1  

       Char. 132: 1 --> 0  

       Char. 244: 0 --> 2  

     Some trees:  



       Char. 1: 0 --> 1  

       Char. 61: 2 --> 3  

       Char. 166: 0 --> 1  

  

   Node 86 :  

     All trees:  

       Char. 16: 0 --> 1  

       Char. 116: 0 --> 1  

       Char. 171: 0 --> 2  

       Char. 240: 0 --> 1  

       Char. 274: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 0: 0 --> 34  

       Char. 81: 2 --> 1  

       Char. 126: 2 --> 1  

       Char. 136: 1 --> 0  

  

   Node 87 :  

     All trees:  

       Char. 75: 3 --> 2  

       Char. 132: 0 --> 1  

       Char. 141: 1 --> 0  

       Char. 147: 1 --> 0  

       Char. 149: 6 --> 0  

       Char. 191: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 13: 1 --> 0  

       Char. 113: 0 --> 1  

  

   Node 88 :  

     All trees:  

       Char. 8: 0 --> 1  

       Char. 140: 1 --> 0  

       Char. 159: 0 --> 1  

       Char. 328: 2 --> 0  

       Char. 329: 0 --> 1  

  

   Node 89 :  

     All trees:  

       Char. 41: 0 --> 2  

       Char. 87: 2 --> 1  

       Char. 94: 0 --> 4  

       Char. 280: 0 --> 2  

       Char. 303: 1 --> 2  

       Char. 385: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 73: 0 --> 1  

       Char. 113: 1 --> 0  

       Char. 134: 0 --> 1  

       Char. 136: 0 --> 2  

       Char. 290: 0 --> 1  

       Char. 379: 0 --> 2  

  

   Node 90 :  

     All trees:  

       Char. 4: 0 --> 1  

       Char. 46: 0 --> 2  

       Char. 78: 0 --> 2  

       Char. 123: 3 --> 2  

       Char. 149: 01 --> 5  

       Char. 152: 0 --> 1  

       Char. 154: 0 --> 1  

       Char. 158: 0 --> 1  

       Char. 171: 2 --> 1  



       Char. 200: 1 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 68: 2 --> 1  

       Char. 97: 0 --> 4  

  

   Node 91 :  

     All trees:  

       Char. 18: 13 --> 2  

       Char. 77: 0 --> 1  

       Char. 85: 0 --> 1  

       Char. 95: 1 --> 3  

       Char. 183: 0 --> 3  

       Char. 248: 2 --> 1  

       Char. 262: 0 --> 1  

       Char. 265: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 69: 0 --> 1  

       Char. 298: 0 --> 4  

       Char. 363: 1 --> 3  

  

   Node 92 :  

     All trees:  

       Char. 0: 3 --> 2  

       Char. 5: 3 --> 2  

       Char. 41: 01 --> 4  

       Char. 117: 0 --> 1  

       Char. 142: 0 --> 2  

       Char. 151: 3 --> 2  

       Char. 153: 0 --> 1  

       Char. 204: 2 --> 1  

       Char. 280: 0 --> 2  

     Some trees:  

       Char. 237: 1 --> 2  

  

   Node 93 :  

     All trees:  

       Char. 4: 0 --> 1  

       Char. 95: 3 --> 2  

       Char. 107: 0 --> 2  

       Char. 124: 1 --> 3  

       Char. 135: 1 --> 2  

       Char. 168: 2 --> 3  

       Char. 187: 1 --> 0  

       Char. 191: 1 --> 2  

       Char. 326: 1 --> 0  

       Char. 381: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 202: 3 --> 2  

  

   Node 94 :  

     All trees:  

       Char. 104: 3 --> 1  

       Char. 111: 3 --> 2  

       Char. 117: 2 --> 0  

       Char. 136: 0 --> 1  

       Char. 184: 1 --> 2  

       Char. 197: 0 --> 1  

       Char. 215: 1 --> 0  

       Char. 279: 0 --> 1  

       Char. 323: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 61: 24 --> 3  

       Char. 68: 2 --> 0  

       Char. 165: 1 --> 2  



       Char. 302: 3 --> 4  

  

   Node 95 :  

     All trees:  

       Char. 290: 0 --> 1  

       Char. 313: 0 --> 1  

  

   Node 96 :  

     All trees:  

       Char. 326: 0 --> 1  

  

   Node 97 :  

     All trees:  

       Char. 14: 1 --> 2  

       Char. 94: 1 --> 2  

       Char. 168: 3 --> 0  

       Char. 191: 2 --> 1  

       Char. 241: 0 --> 2  

       Char. 305: 0 --> 1  

       Char. 358: 1 --> 3  

       Char. 362: 0 --> 2  

       Char. 363: 3 --> 2  

       Char. 366: 0 --> 2  

       Char. 370: 3 --> 0  

       Char. 376: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 1: 4 --> 8  

  

   Node 98 :  

     All trees:  

       Char. 18: 2 --> 0  

       Char. 81: 1 --> 3  

       Char. 111: 2 --> 1  

       Char. 208: 1 --> 0  

       Char. 222: 0 --> 1  

       Char. 349: 3 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 169: 2 --> 1  

  

   Node 99 :  

     All trees:  

       Char. 43: 2 --> 1  

       Char. 73: 0 --> 1  

       Char. 101: 0 --> 3  

       Char. 103: 0 --> 1  

       Char. 118: 1 --> 0  

       Char. 148: 3 --> 0  

       Char. 196: 0 --> 1  

       Char. 216: 0 --> 1  

       Char. 233: 4 --> 0  

       Char. 273: 1 --> 2  

       Char. 322: 2 --> 1  

       Char. 370: 2 --> 3  

     Some trees:  

       Char. 1: 5 --> 4  

       Char. 302: 4 --> 0  

  

   Node 100 :  

     All trees:  

       Char. 0: 3 --> 4  

       Char. 18: 2 --> 4  

       Char. 35: 0 --> 2  

       Char. 89: 1 --> 0  

       Char. 156: 0 --> 1  



       Char. 166: 0 --> 1  

       Char. 196: 0 --> 1  

       Char. 280: 0 --> 2  

       Char. 310: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 204: 2 --> 4  

  

   Node 101 :  

     All trees:  

       Char. 60: 0 --> 1  

       Char. 75: 2 --> 0  

       Char. 87: 2 --> 1  

       Char. 142: 0 --> 2  

       Char. 189: 01 --> 2  

       Char. 351: 1 --> 0  

  

   Node 102 :  

     All trees:  

       Char. 41: 1 --> 0  

       Char. 61: 3 --> 2  

       Char. 113: 1 --> 0  

       Char. 156: 0 --> 1  

       Char. 176: 0 --> 1  

       Char. 197: 1 --> 0  

       Char. 203: 1 --> 0  

       Char. 206: 0 --> 2  

       Char. 222: 1 --> 3  

       Char. 233: 0 --> 3  

       Char. 254: 0 --> 1  

       Char. 262: 1 --> 0  

       Char. 273: 2 --> 1  

       Char. 280: 0 --> 2  

       Char. 299: 0 --> 3  

       Char. 358: 3 --> 2  

       Char. 371: 1 --> 2  

     Some trees:  

       Char. 173: 0 --> 1  

  

   Node 103 :  

     All trees:  

       Char. 0: 3 --> 4  

       Char. 95: 2 --> 1  

       Char. 97: 0 --> 3  

       Char. 252: 0 --> 1  

       Char. 258: 0 --> 2  

  

   Node 104 :  

     All trees:  

       Char. 189: 0 --> 2  

  

   Node 105 :  

     All trees:  

       Char. 118: 0 --> 1  

       Char. 148: 0 --> 2  

  

   Node 106 :  

     All trees:  

       Char. 16: 0 --> 1  

       Char. 95: 1 --> 2  

       Char. 115: 1 --> 2  

       Char. 215: 0 --> 1  

       Char. 372: 1 --> 4  

  

   Node 107 :  



     All trees:  

       Char. 25: 1 --> 0  

       Char. 44: 1 --> 3  

       Char. 126: 0 --> 2  

       Char. 293: 1 --> 0  

       Char. 352: 0 --> 4  

       Char. 354: 0 --> 1  

       Char. 355: 0 --> 1  

       Char. 357: 0 --> 2  

       Char. 360: 1 --> 2  

       Char. 361: 0 --> 1  

       Char. 374: 0 --> 2  

  

   Node 108 :  

     All trees:  

       Char. 369: 0 --> 1  

  

   Node 109 :  

     All trees:  

       Char. 27: 3 --> 1  

       Char. 303: 1 --> 0  

  

   Node 110 :  

     All trees:  

       Char. 362: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 71: 0 --> 2  

       Char. 111: 1 --> 0  

       Char. 171: 1 --> 0  

       Char. 183: 3 --> 1  

       Char. 192: 0 --> 1  

       Char. 198: 0 --> 4  

       Char. 202: 2 --> 0  

       Char. 215: 0 --> 1  

       Char. 227: 1 --> 0  

       Char. 228: 01 --> 2  

       Char. 229: 2 --> 5  

       Char. 272: 0 --> 2  

       Char. 330: 0 --> 1  

       Char. 374: 0 --> 2  

  

   Node 111 :  

     All trees:  

       Char. 98: 1 --> 2  

       Char. 151: 3 --> 1  

       Char. 322: 1 --> 2  

       Char. 385: 0 --> 3  

     Some trees:  

       Char. 119: 0 --> 1  

       Char. 152: 0 --> 4  

       Char. 206: 0 --> 1  

       Char. 216: 1 --> 0  

  

   Node 112 :  

     All trees:  

       Char. 4: 1 --> 0  

       Char. 21: 0 --> 2  

       Char. 27: 3 --> 0  

       Char. 60: 0 --> 1  

       Char. 75: 2 --> 0  

       Char. 87: 2 --> 1  

       Char. 124: 3 --> 2  

       Char. 167: 3 --> 1  

       Char. 171: 2 --> 1  



       Char. 279: 1 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 105: 0 --> 1  

       Char. 248: 1 --> 2  

  

   Node 113 :  

     All trees:  

       Char. 62: 1 --> 0  

       Char. 126: 0 --> 1  

       Char. 131: 0 --> 2  

       Char. 135: 2 --> 0  

       Char. 136: 1 --> 2  

       Char. 352: 0 --> 12  

  

   Node 114 :  

     All trees:  

       Char. 58: 2 --> 0  

       Char. 318: 1 --> 0  

  

   Node 115 :  

     All trees:  

       Char. 36: 1 --> 0  

       Char. 42: 1 --> 0  

       Char. 377: 1 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 217: 0 --> 2  

       Char. 293: 2 --> 1  

  

   Node 116 :  

     All trees:  

       Char. 11: 1 --> 0  

       Char. 47: 0 --> 1  

       Char. 236: 0 --> 1  

       Char. 361: 0 --> 1  

  

   Node 117 :  

     All trees:  

       Char. 201: 1 --> 2  

       Char. 203: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 72: 2 --> 0  

       Char. 81: 1 --> 3  

       Char. 184: 2 --> 1  

       Char. 231: 1 --> 0  

       Char. 252: 0 --> 1  

       Char. 254: 0 --> 1  

  

   Node 118 :  

     All trees:  

       Char. 294: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 0: 3 --> 2  

       Char. 16: 1 --> 0  

       Char. 62: 1 --> 2  

       Char. 68: 0 --> 12  

       Char. 103: 0 --> 1  

       Char. 169: 2 --> 0  

       Char. 191: 1 --> 0  

       Char. 233: 4 --> 1  

       Char. 241: 0 --> 1  

       Char. 261: 1 --> 0  

       Char. 301: 0 --> 2  

       Char. 303: 1 --> 2  

       Char. 319: 0 --> 1  



       Char. 379: 0 --> 1  

       Char. 382: 4 --> 5  

       Char. 383: 0 --> 1  

  

   Node 119 :  

     All trees:  

       Char. 80: 1 --> 2  

       Char. 148: 3 --> 2  

       Char. 168: 2 --> 1  

       Char. 203: 1 --> 0  

       Char. 246: 1 --> 0  

       Char. 363: 3 --> 2  

       Char. 370: 2 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 158: 0 --> 3  

       Char. 198: 0 --> 1  

       Char. 293: 0 --> 2  

       Char. 377: 0 --> 1  

  

   Node 120 :  

     All trees:  

       Char. 42: 0 --> 1  

       Char. 60: 0 --> 1  

       Char. 172: 1 --> 2  

       Char. 274: 1 --> 0  

       Char. 329: 0 --> 2  

       Char. 364: 0 --> 1  

       Char. 385: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 208: 1 --> 2  

  

   Node 121 :  

     All trees:  

       Char. 61: 3 --> 2  

       Char. 294: 1 --> 0  

  

   Node 122 :  

     All trees:  

       Char. 252: 0 --> 1  

  

   Node 123 :  

     All trees:  

       Char. 0: 3 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 38: 1 --> 0  

       Char. 48: 0 --> 1  

       Char. 58: 2 --> 1  

       Char. 71: 0 --> 1  

       Char. 126: 0 --> 1  

       Char. 134: 0 --> 1  

       Char. 201: 1 --> 4  

       Char. 266: 0 --> 1  

       Char. 293: 0 --> 1  

       Char. 372: 0 --> 1  

  

   Node 124 :  

     Some trees:  

       Char. 19: 0 --> 1  

       Char. 30: 2 --> 1  

       Char. 103: 0 --> 2  

       Char. 207: 1 --> 3  

       Char. 268: 0 --> 1  

       Char. 358: 1 --> 2  

       Char. 365: 0 --> 1  



       Char. 378: 2 --> 3  

       Char. 382: 4 --> 6  

  

   Node 125 :  

     All trees:  

       Char. 13: 2 --> 3  

       Char. 65: 0 --> 1  

       Char. 90: 3 --> 1  

       Char. 196: 0 --> 2  

       Char. 344: 1 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 11: 1 --> 0  

       Char. 31: 1 --> 0  

       Char. 69: 1 --> 2  

       Char. 119: 1 --> 4  

       Char. 134: 2 --> 1  

       Char. 189: 0 --> 1  

       Char. 268: 01 --> 0  

       Char. 319: 1 --> 0  

  

   Node 126 :  

     All trees:  

       Char. 64: 0 --> 1  

       Char. 75: 0 --> 2  

       Char. 93: 3 --> 2  

       Char. 118: 0 --> 1  

       Char. 156: 0 --> 2  

       Char. 183: 3 --> 2  

       Char. 269: 1 --> 0  

       Char. 278: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 36: 1 --> 0  

       Char. 59: 1 --> 0  

       Char. 107: 0 --> 2  

       Char. 115: 1 --> 2  

       Char. 146: 1 --> 2  

       Char. 167: 1 --> 0  

       Char. 169: 12 --> 0  

       Char. 237: 1 --> 2  

       Char. 248: 2 --> 1  

       Char. 287: 1 --> 3  

       Char. 312: 1 --> 0  

       Char. 333: 0 --> 1  

       Char. 363: 3 --> 2  

       Char. 378: 2 --> 4  

  

   Node 127 :  

     All trees:  

       Char. 13: 0 --> 24  

       Char. 68: 0 --> 2  

       Char. 70: 1 --> 0  

       Char. 128: 0 --> 1  

       Char. 149: 0 --> 5  

       Char. 196: 1 --> 0  

       Char. 332: 2 --> 0  

       Char. 366: 0 --> 1  

       Char. 371: 1 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 2: 0 --> 1  

       Char. 11: 1 --> 0  

       Char. 20: 0 --> 1  

       Char. 22: 0 --> 1  

       Char. 59: 2 --> 1  

       Char. 63: 2 --> 3  



       Char. 104: 1 --> 3  

       Char. 146: 2 --> 1  

       Char. 154: 0 --> 1  

       Char. 172: 1 --> 2  

       Char. 203: 1 --> 2  

       Char. 264: 1 --> 0  

       Char. 268: 0 --> 1  

       Char. 274: 1 --> 0  

       Char. 291: 1 --> 3  

       Char. 292: 2 --> 3  

       Char. 304: 2 --> 0  

       Char. 319: 0 --> 1  

       Char. 357: 0 --> 3  

       Char. 361: 0 --> 1  

  

   Node 128 :  

     All trees:  

       Char. 12: 0 --> 1  

       Char. 27: 3 --> 2  

       Char. 58: 2 --> 1  

       Char. 78: 0 --> 2  

       Char. 81: 1 --> 2  

       Char. 100: 0 --> 2  

       Char. 104: 1 --> 3  

       Char. 142: 0 --> 3  

       Char. 170: 0 --> 3  

       Char. 299: 0 --> 1  

       Char. 327: 0 --> 2  

       Char. 349: 3 --> 0  

       Char. 385: 1 --> 2  

     Some trees:  

       Char. 189: 0 --> 1  

  

   Node 129 :  

     All trees:  

       Char. 10: 0 --> 1  

       Char. 95: 2 --> 1  

       Char. 159: 0 --> 1  

       Char. 191: 2 --> 0  

       Char. 201: 1 --> 2  

       Char. 246: 1 --> 0  

       Char. 247: 0 --> 2  

       Char. 277: 0 --> 1  

       Char. 289: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 0: 3 --> 0  

       Char. 6: 2 --> 3  

       Char. 87: 0 --> 1  

       Char. 102: 0 --> 3  

       Char. 104: 3 --> 1  

       Char. 111: 1 --> 0  

       Char. 113: 1 --> 2  

       Char. 115: 1 --> 2  

       Char. 119: 124 --> 4  

       Char. 146: 1 --> 5  

       Char. 158: 0 --> 1  

       Char. 167: 1 --> 2  

       Char. 190: 0 --> 1  

       Char. 195: 1 --> 0  

       Char. 209: 1 --> 0  

       Char. 233: 1 --> 0  

       Char. 270: 0 --> 1  

  

   Node 130 :  



     All trees:  

       Char. 37: 2 --> 1  

       Char. 99: 2 --> 1  

       Char. 149: 5 --> 1  

       Char. 362: 0 --> 1  

       Char. 371: 0 --> 3  

     Some trees:  

       Char. 0: 3 --> 1  

       Char. 11: 0 --> 1  

       Char. 13: 4 --> 23  

       Char. 17: 2 --> 1  

       Char. 59: 1 --> 2  

       Char. 87: 0 --> 1  

       Char. 89: 0 --> 1  

       Char. 93: 3 --> 1  

       Char. 101: 3 --> 4  

       Char. 119: 2 --> 1  

       Char. 123: 0 --> 1  

       Char. 151: 1 --> 2  

       Char. 152: 4 --> 1  

       Char. 159: 0 --> 1  

       Char. 180: 0 --> 1  

       Char. 196: 0 --> 1  

       Char. 201: 1 --> 4  

       Char. 225: 0 --> 13  

       Char. 257: 1 --> 2  

       Char. 263: 1 --> 0  

       Char. 264: 0 --> 1  

       Char. 291: 3 --> 2  

       Char. 292: 3 --> 1  

       Char. 298: 4 --> 0  

       Char. 299: 3 --> 0  

       Char. 302: 0 --> 4  

       Char. 316: 0 --> 1  

       Char. 337: 1 --> 0  

       Char. 357: 3 --> 2  

       Char. 382: 0 --> 5  

  

   Node 131 :  

     All trees:  

       Char. 82: 1 --> 0  

       Char. 98: 2 --> 0  

       Char. 108: 1 --> 0  

       Char. 164: 0 --> 1  

       Char. 204: 2 --> 3  

       Char. 276: 1 --> 0  

       Char. 288: 0 --> 1  

       Char. 339: 03 --> 2  

     Some trees:  

       Char. 2: 1 --> 0  

       Char. 16: 1 --> 2  

       Char. 22: 1 --> 3  

       Char. 23: 4 --> 0  

       Char. 67: 1 --> 0  

       Char. 102: 0 --> 1  

       Char. 114: 0 --> 2  

       Char. 136: 1 --> 0  

       Char. 152: 0 --> 4  

       Char. 168: 3 --> 0  

       Char. 187: 0 --> 1  

       Char. 203: 2 --> 1  

       Char. 207: 1 --> 2  

       Char. 228: 1 --> 0  

       Char. 229: 2 --> 5  



       Char. 232: 2 --> 0  

       Char. 244: 1 --> 3  

       Char. 284: 1 --> 0  

       Char. 308: 0 --> 1  

       Char. 314: 2 --> 0  

       Char. 328: 2 --> 1  

       Char. 343: 3 --> 4  

       Char. 347: 1 --> 0  

       Char. 350: 0 --> 1  

       Char. 360: 0 --> 1  

  

   Node 132 :  

     All trees:  

       Char. 12: 0 --> 1  

       Char. 41: 1 --> 2  

       Char. 46: 0 --> 1  

       Char. 123: 0 --> 2  

       Char. 225: 0 --> 2  

     Some trees:  

       Char. 11: 0 --> 1  

       Char. 29: 01 --> 4  

       Char. 105: 1 --> 0  

       Char. 126: 0 --> 1  

       Char. 189: 0 --> 1  

       Char. 218: 1 --> 5  

  

   Node 133 :  

     All trees:  

       Char. 16: 1 --> 2  

       Char. 62: 1 --> 3  

       Char. 94: 1 --> 0  

       Char. 95: 2 --> 1  

       Char. 131: 0 --> 1  

       Char. 348: 2 --> 1  

  

   Node 134 :  

     All trees:  

       Char. 41: 1 --> 0  

       Char. 128: 1 --> 0  

       Char. 261: 0 --> 1  

       Char. 385: 13 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 16: 2 --> 1  

       Char. 111: 0 --> 1  

       Char. 114: 02 --> 0  

       Char. 167: 1 --> 0  

       Char. 187: 1 --> 2  

       Char. 208: 4 --> 3  

       Char. 227: 1 --> 0  

       Char. 228: 0 --> 2  

       Char. 232: 0 --> 2  

       Char. 237: 1 --> 2  

       Char. 317: 0 --> 1  

       Char. 328: 1 --> 2  

       Char. 337: 0 --> 1  

       Char. 345: 0 --> 1  

       Char. 372: 0 --> 1  

       Char. 378: 2 --> 3  

  

   Node 135 :  

     All trees:  

       Char. 26: 1 --> 2  

  

   Node 136 :  



     All trees:  

       Char. 7: 0 --> 2  

       Char. 28: 0 --> 1  

       Char. 74: 0 --> 1  

       Char. 295: 0 --> 1  

       Char. 349: 3 --> 4  

     Some trees:  

       Char. 224: 1 --> 2  

  

   Node 137 :  

     All trees:  

       Char. 56: 0 --> 1  

       Char. 63: 2 --> 1  

       Char. 98: 0 --> 1  

       Char. 99: 0 --> 2  

       Char. 219: 1 --> 0  

       Char. 222: 0 --> 2  

       Char. 223: 0 --> 2  

       Char. 292: 2 --> 3  

       Char. 370: 1 --> 0  

       Char. 371: 3 --> 2  

       Char. 374: 0 --> 1  

       Char. 385: 1 --> 0  

     Some trees:  

       Char. 64: 0 --> 1  

       Char. 66: 1 --> 0  

  

   Node 138 :  

     All trees:  

       Char. 1: 8 --> 1  

       Char. 75: 2 --> 0  

       Char. 112: 0 --> 1  

       Char. 181: 0 --> 1  

       Char. 255: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 94: 2 --> 3  

       Char. 135: 1 --> 2  

       Char. 154: 0 --> 1  

       Char. 217: 0 --> 1  

       Char. 319: 1 --> 0  

       Char. 323: 3 --> 2  

  

   Node 139 :  

     All trees:  

       Char. 104: 2 --> 1  

       Char. 110: 1 --> 0  

       Char. 327: 0 --> 1  

  

   Node 140 :  

     All trees:  

       Char. 112: 1 --> 0  

       Char. 152: 0 --> 5  

       Char. 213: 1 --> 0  

       Char. 241: 2 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 120: 0 --> 3  

       Char. 223: 2 --> 1  

       Char. 225: 0 --> 1  

       Char. 245: 0 --> 1  

  

   Node 141 :  

     All trees:  

       Char. 26: 1 --> 0  

       Char. 201: 2 --> 14  



  

   Node 142 :  

     All trees:  

       Char. 14: 1 --> 0  

       Char. 24: 0 --> 2  

       Char. 59: 2 --> 1  

       Char. 86: 0 --> 1  

       Char. 102: 1 --> 0  

       Char. 172: 2 --> 1  

       Char. 264: 1 --> 2  

       Char. 283: 0 --> 1  

       Char. 323: 1 --> 0  

       Char. 382: 5 --> 3  

     Some trees:  

       Char. 114: 0 --> 1  

  

   Node 143 :  

     All trees:  

       Char. 27: 0 --> 1  

       Char. 43: 1 --> 2  

       Char. 70: 0 --> 1  

       Char. 72: 2 --> 0  

       Char. 80: 2 --> 1  

       Char. 82: 0 --> 1  

     Some trees:  

       Char. 101: 4 --> 2  

       Char. 201: 4 --> 1  

       Char. 202: 2 --> 0  

       Char. 233: 1 --> 0  

  

   Node 144 :  

     All trees:  

       Char. 85: 0 --> 1  

       Char. 88: 3 --> 2  

       Char. 123: 1 --> 4  

       Char. 145: 0 --> 1  

       Char. 159: 1 --> 0  

       Char. 161: 0 --> 1  

       Char. 175: 1 --> 3  

       Char. 195: 1 --> 0  

       Char. 218: 5 --> 4  

       Char. 242: 2 --> 3  

       Char. 317: 1 --> 2  

       Char. 320: 0 --> 1  

       Char. 331: 0 --> 1  

       Char. 347: 0 --> 1  

       Char. 363: 3 --> 2  

       Char. 378: 3 --> 4  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4c – Índices de Bremer 

 

TNT - max. ram = 1000.00 Mbytes  

No ram used yet  

Taxon names is ON  

Matrix (386x81, 16 states). Memory required for data:   0.37 Mbytes  

Space for 10000 trees in memory  

Repl. Algor.     Tree        Score       Best Score   Time       Rearrangs. 

1000  TBR     9003 of 9004   ------      2928         0:03:02    2,142,295,678  

Completed 1000 random addition sequences. 

Total rearrangements examined: 2,142,295,678.  

Best score hit 6 times out of 1000 (some replications overflowed). 

Best score (TBR): 2928.  10 trees retained.  

Start swapping from 10 trees (score 2928)...  

Repl. Algor.     Tree        Score       Best Score   Time       Rearrangs. 

---   TBR       11 of 12     ------      2928         0:00:00    1,654,980      

Completed TBR branch-swapping. 

Total rearrangements examined: 1,654,980.  

Best score (TBR): 2928.  12 trees found.  

Warning is OFF  

Reading from 
//Users/hzaher/Desktop/TNT_TESTES_E_TEXTOS/analise_Pirula/BREMER.RUN  

Macro language is OFF  

10 loops and 505 user variables  

Macro language is ON  

Macros: 21.8 Kb in use, 478.1 Kb free 

Time reset  

Output written to file and console  

Floating point printing uses 6 digits  

Taxon group 0: 0 taxa added  



Sorted 12 trees  

Collapsing trees temporarily for consensus calculation  

Collapsing branches if supported ambiguously ("rule 1")  

  

Note: for consensus calculation, trees will be  

temporarily collapsed (when min. branch length = 0)  

Strict consensus of 12 trees (0 taxa excluded) calculated, as tree 12  

Tree file: refbrem.tre  

1 trees saved to refbrem.tre            

Closing refbrem.tre (with 1 trees saved) 

Tree file: tempbrem.tre  

1 trees saved to tempbrem.tre            

Naked is ON  

Copied legends: "Tree 12"  

12 trees in memory  

1 trees read (trees 12-12)  

13 trees saved to tempbrem.tre            

12 trees in memory  

Closing tempbrem.tre (with 14 trees saved) 

Report is ON  

Suboptimal 1.000 x 0.000  

Space for 1012 trees in memory  

Start swapping from 12 trees (score 2928-2929)...  

Repl. Algor.     Tree        Score       Best Score   Time       Rearrangs. 

---   TBR      485 of 486    ------      2928         0:00:07    72,483,286     

Completed TBR branch-swapping. 

Total rearrangements examined: 72,483,286.  

Note: some trees of different length may become identical if collapsed. 

Best score (TBR): 2928-2929.  486 trees found.  

Reading from tempbrem.tre  



'tree(s) from TNT, for data in 
//Users/hzaher/Desktop/TNT_TESTES_E_TEXTOS/analise_Pirula/pirula.tnt' 

14 trees read (trees 486-499)  

Again reading from 
//Users/hzaher/Desktop/TNT_TESTES_E_TEXTOS/analise_Pirula/BREMER.RUN  

488 trees retained  

Collapsing trees temporarily for consensus calculation  

  

Note: for consensus calculation, trees will be  

temporarily collapsed (when min. branch length = 0)  

Suboptimal 0.000 x 0.000  

Suboptimal 0.000 x 0.000  

 

 

SETTINGS FOR CALCULATION OF BREMER SUPPORTS:  

  Searching suboptimal trees, with score up to 1 worse than  

     best (in 1 searches, each 1 worse than previous) 

  Searching with constraints, 3 times (each with  

     1 replications, sectorial search, no ratchet, 

     10 drifting cycles, fusing results from the 1 replications)  

  Using the best scores (with and without constraints)  

  Best score with a group calculated constraining group for monophyly  

  Calculating supports on consensus of shortest trees in memory  

TOTAL TIME USED: 132 secs. 

 

Report is ON  

 

 

 

  



Tree 12  

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |          ,-- Kayentasuchus 

   |   ,--[-2]|   ,-- Junggarsuchus 

|--|   |      `--2--- Dibothrosuchus_elaphros 

   |   |    ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   `--0|    |       ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

       |    |   ,--5--- Zosuchus_davidsoni 

       |    |   |   ,-- Protosuchus_richardsoni 

       `--10|   |--5|   ,-- Gobiosuchus_kielanae 

            |   |   `--1--- Zaraasuchus_shepardi 

            |   |       ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

            `--1|   ,--4--- Hsisosuchus_dashanpuensis 

                |   |   ,-- Doratodon_charcharidens 

                |   |   |          ,-- Simosuchus_clarki 

                |   |   |      ,--1--- Libycosuchus_brevirostris 

                `--6|   |      |           ,-- Pepesuchus 

                    |   |      |           |-- Peirosaurus_torminni 

                    |   |      |       ,--1|   ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

                    `--1|      |       |   `--0|   ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                        |      |       |       `--1--- Lomasuchus_palpebrosus 

                        |      |       |       ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                        |      |   ,--1|   ,--9--- Kaprosuchus_saharicus 

                        |      |   |   |   |   ,-- Barinasuchus_arveloi 

                        |      |   |   |   |   |-- Hamadasuchus_rebouli 

                        `--[-3]|   |   `--1|   |-- Sebecus_icaeorhinus 

                               |   |       |   |-- Pehuenchesuchus_enderi 

                               |   |       `--0|   ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                               |   |           |   |                 ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                               |   |           |   |          ,--[-6]--- Bretesuchus_bonapartei 



                               |   |           `--1|   ,--[-1]|   ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                               |   |               |   |      `--1--- Iberosuchus_macrodon 

                               |   |               `--1|   ,-- Gondwanasuchus 

                               |   |                   |   |       ,-- Wargosuchus_australis 

                               |   |                   `--7|   ,--1--- Campinasuchus_global 

                               `--1|                       |   |   ,-- MZSP_814 

                                   |                       `--2|   |-- Stratioto_tatu 

                                   |                           |   |-- Pissarrachampsa_global 

                                   |                           `--1|      ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                                   |                               |--[-4]--- Stratiotosuchus_maxhechti 

                                   |                               |   ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                                   |                               `--2|   ,-- Baurusuchus_albertoi 

                                   |                                   `--0--- Baurusuchus_pachecoi 

                                   |       ,-- Araripesuchus_wegeneri 

                                   |   ,--6--- Araripesuchus_gomesii 

                                   |   |   ,-- Anatosuchus_minor 

                                   |   |   |       ,-- Candidodon_itapecurense 

                                   |   |   |       |          ,-- Malawisuchus 

                                   `--5|   |   ,--1|      ,--6--- Pakasuchus_kaprilimai 

                                       |   |   |   |      |       ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                                       |   |   |   `--[-1]|   ,--2--- Mariliasuchus_amarali 

                                       `--3|   |          `--4|   ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                                           |   |              `--1|   ,-- Notosuchus_terrestris 

                                           |   |                  `--1|   ,-- Adamantinasuchus_navae 

                                           |   |                      `--2|      ,-- Caipirasuchus_stenognathus 

                                           |   |                          `--[-1]|   ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                                           `--3|                                 `--0|      ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                                               |                                     `--[-2]--- Caipirasuchus_montealtensis 

                                               |          ,-- Alligatorium 

                                               |      ,--1--- Theriosuchus_pusillus 



                                               |      |       ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                                               |      |   ,--1+-- Iharkutosuchus 

                                               |      |   |   `-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                                               `--[-1]|   |        ,-- Sarcosuchus_imperator 

                                                      |   |        |       ,-- Amphicotylus_lucasii 

                                                      |   |    ,--4|   ,--7--- Goniopholis_simus 

                                                      `--0|    |   |   |           ,-- Guarinisuchus_munizi 

                                                          |    |   `--1|      ,--20--- Rhabdognathus 

                                                          |    |       `--[-1]|   ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                                                          |    |              `--8|    ,-- Steneosaurus_bollensis 

                                                          `--10|                  `--10--- Pelagosaurus_typus 

                                                               |          ,-- Gavialosuchus_americanus 

                                                               |   ,--[-1]--- Gavialis_gangeticus 

                                                               |   |   ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                                                               `--1|   |   ,-- Bernissartia_fagesii 

                                                                   `--7|   |          ,-- Crocodylus_intermedius 

                                                                       `--0|      ,--2--- Crocodylus_niloticus 

                                                                           |      |      ,-- Alligator_mississippiensis 

                                                                           `--[-3]|      |        ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                                                                                  `--[-2]|   ,--17--- Paleosuchus_trigonatus 

                                                                                         `--3|   ,-- Caiman_latirostris 

                                                                                             `--6--- Caiman_yacare 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4d – Índices de bootstrap 

 

WARNING:  

Re-setting RAM will discard current data (and trees)  

  

TNT - max. ram = 1000.00 Mbytes  

No ram used yet  

Taxon names is ON  

Matrix (386x81, 16 states). Memory required for data:   0.37 Mbytes  

Space for 10000 trees in memory  

Tree file: pirula.out  

Collapsing branches if supported ambiguously ("rule 1")  

  

WARNING:  

To stabilize consensus, tree collapsing will be re-set to TBR  

  

Repl. Algor.     Tree        Score       Best Score   Time       Rearrangs. 

65    FUSE       5           ------      2928         0:03:40    1,688,186,134  

Completed search. 

Total rearrangements examined: 1,688,186,134.  

No target score defined.  Best score hit 57 times. 

Best score: 2928.  24 trees retained. 

Consensus (63 nodes, stabilized 5 times) saved as tree 23  

Number of nodes in each stabilization: 64, 63, 64, 63, 64  

24 trees saved to pirula.out            

Closing pirula.out (with 24 trees saved) 

Saved trees (Nexus format) to file pirula.tre 

GC values, 1000 replicates, cut=0 (tree 0) - Symmetric Resampling (P=33)  

 



 

 

 

   ,-- Gracilisuchus_stipanicicorum 

   |          ,-- Kayentasuchus 

   |     ,--10|    ,-- Junggarsuchus 

|--|     |    `--93--- Dibothrosuchus_elaphros 

   |     |    ,-- Hemiprotosuchus_leali 

   |     |    |             ,-- Sichuanosuchus_shuhanensis 

   `--100|    |        ,--81--- Zosuchus_davidsoni 

         |    |    ,--3|    ,-- Protosuchus_richardsoni 

         |    |    |   `--20|    ,-- Gobiosuchus_kielanae 

         |    |    |        `--47--- Zaraasuchus_shepardi 

         `--56|    |         ,-- Hsisosuchus_chungkingensis 

              |    |    ,--94--- Hsisosuchus_dashanpuensis 

              |    |    |         ,-- Araripesuchus_wegeneri 

              |    |    |    ,--76--- Araripesuchus_gomesii 

              |    |    |    |   ,-- Anatosuchus_minor 

              |    |    |    |--5|    ,-- Simosuchus_clarki 

              `--66|    |    |   `--15--- Libycosuchus_brevirostris 

                   |    |    |         ,-- Candidodon_itapecurense 

                   |    |    |    ,--40|    ,-- Malawisuchus 

                   |    |    |    |    `--26--- Pakasuchus_kaprilimai 

                   |    |    |--25|   ,-- Comahuesuchus_brachybuccalis 

                   |    |    |    |   |    ,-- Notosuchus_terrestris 

                   |    |    |    `--2|    |    ,-- Morrinhosuchus_luziae 

                   |    |    |        `--12|    |   ,-- Mariliasuchus_amarali 

                   `--65|    |             `--12|   |    ,-- Adamantinasuchus_navae 

                        |    |                  `--5|    |    ,-- Armadillosuchus_arrudai 

                        |    |                      `--77|    |-- Caipirasuchus_stenognathus 



                        |    |                           `--57|    ,-- Caipirasuchus_paulistanus 

                        |    |                                `--24--- Caipirasuchus_montealtensis 

                        |    |         ,-- Alligatorium 

                        |    |    ,--39--- Theriosuchus_pusillus 

                        |    |    |    ,-- Chimaerasuchus_paradoxus 

                        |    |    |--31|    ,-- Hylaeochampsa_vectiana 

                        |    |    |    `--35--- Iharkutosuchus 

                        |    |    |         ,-- Sarcosuchus_imperator 

                        |    |    |         |    ,-- Amphicotylus_lucasii 

                        |    |--27|         |--74--- Goniopholis_simus 

                        `--46|    |    ,--15|          ,-- Guarinisuchus_munizi 

                             |    |    |    |    ,--100--- Rhabdognathus 

                             |    |    |    `--28|    ,-- Metriorhynchus_casamiquelai 

                             |    |    |         `--93|    ,-- Steneosaurus_bollensis 

                             |    `--31|              `--82--- Pelagosaurus_typus 

                             |         |   ,-- Borealosuchus_sternbergii 

                             |         |   |-- Bernissartia_fagesii 

                             |         |   |        ,-- Gavialosuchus_americanus 

                             |         `--9|   ,--52--- Gavialis_gangeticus 

                             |             |   |         ,-- Crocodylus_intermedius 

                             |             `--2|    ,--71--- Crocodylus_niloticus 

                             |                 |    |    ,-- Alligator_mississippiensis 

                             |                 `--16|    |          ,-- Paleosuchus_palpebrosus 

                             |                      `--59|    ,--100--- Paleosuchus_trigonatus 

                             |                           `--66|    ,-- Caiman_latirostris 

                             |                                `--97--- Caiman_yacare 

                             |   ,-- Pepesuchus 

                             |   |   ,-- Doratodon_charcharidens 

                             |   |--0|    ,-- Mahajangasuchus_insignis 

                             |   |   `--87--- Kaprosuchus_saharicus 



                             |   |   ,-- Hamadasuchus_rebouli 

                             |   |--0|    ,-- Peirosaurus_torminni 

                             |   |   `--42|    ,-- Montealtosuchus_arrudacamposi 

                             `--0|        `--56|    ,-- Gasparinisuchus_peirosauroides 

                                 |             `--17--- Lomasuchus_palpebrosus 

                                 |        ,-- Barinasuchus_arveloi 

                                 |    ,--8--- Pehuenchesuchus_enderi 

                                 |    |        ,-- Zulmasuchus_querejazus 

                                 |    |   ,--13--- Sebecus_icaeorhinus 

                                 `--10|   |              ,-- Bergisuchus_dietrichbergi 

                                      |   |         ,--13--- Bretesuchus_bonapartei 

                                      `--1|    ,--10|    ,-- Pabwehshi_pakistanensis 

                                          |    |    `--22--- Iberosuchus_macrodon 

                                          |    |    ,-- Gondwanasuchus 

                                          `--14|    |    ,-- Stratioto_tatu 

                                               |    |    |-- Pissarrachampsa_global 

                                               `--87|    |    ,-- Wargosuchus_australis 

                                                    |    |--17--- Campinasuchus_global 

                                                    `--28|   ,-- Cynodontosuchus_rothi 

                                                         |--4--- Stratiotosuchus_maxhechti 

                                                         |   ,-- MZSP_814 

                                                         `--0|    ,-- Baurusuchus_salgadoensis 

                                                             `--33|    ,-- Baurusuchus_albertoi 

                                                                  `--32--- Baurusuchus_pachecoi 

Average group support: 33.0  

 

 

 




