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RESUMO 

 

A região do cráton São Francisco possui um histórico de eventos de 

sedimentações que datam do Paleo-Proterozóico e Mesozóico. A Bacia Sanfranciscana 

representa o último ciclo geodinâmico que afetou a grande Bacia Intracratônica do São 

Francisco. Embora o Cretáceo brasileiro seja considerado o período geológico mais bem 

representativo em termos de conteúdo de paleofauna de vertebrados, na Bacia 

Sanfranciscana este registro era restrito até recentemente apenas por celacantídeos e 

fragmentos de peixes do Grupo Areado. Através dos trabalhos de campos executados 

pela equipe do Laboratório de Paleontologia do Museu de Zoologia da USP, novos 

fósseis de tetrápodes continentais foram encontrados em sedimentos da Formação 

Quiricó, nos arredores do município de Coração de Jesus (MG). Dentre estes materiais, 

destacam-se elementos epipodiais, mesopodiais e metapodiais atribuíveis a um 

terópode. Este estudo visou descrever e comparar a osteologia do novo exemplar, 

tombado sob o número MZSP-PV 830, com outros registros de abelissauroideos 

conhecidos além de posicionar filogeneticamente com os outros táxons da irradiação de 

terópodes formada pelo clado Ceratosauria. Neste sentido, a análise da matriz de dados 

alocou-o no clado Noasauridae, com base nas seguintes características: a forma tabular 

do maléolo lateral da tíbia; e a forma estreita da haste do metatarsal II. A presente 

descrição representa uma relevância paleontológica significativa para o entendimento da 

diversificação dos terópodes no continente sul-americano. O material representa o 

primeiro registro osteológico de Noasauridae para o Brasil, o segundo representante de 

noassaurídeo de idade Aptiana, e é também a primeira descrição de um terópode para a 

região praticamente inexplorada da Bacia Sanfranciscana.  

 

Palavra-Chave: 1.Theropoda 2. Abelisauroidea 3. Eocretáceo 4. Bacia 

Sanfranciscana 
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ABSTRACT 

 

The region of the São Francisco craton has a history of sedimentation events 

dating from the Paleo-Proterozoic and Mesozoic. Sanfranciscana Basin sedimentation 

represents the last geodynamic cycle that affected the large Sanfranciscana Intracratonic 

Basin. Despite the Cretaceous of Brazil being the best represented geological period in 

terms of vertebrate paleofauna, this kind of record in Sanfranciscana Basin was until 

recently restricted to coelacanths and fragments of fish from Areado Group. Through 

fieldwork performed by the Laboratory of Paleontology at the Museu de Zoologia - 

USP, new fossils of continental tetrapods were found in Formation Quiricó sediments, 

on the vicinity of the city of Coração de Jesus (MG). Among these materials, we 

highlight epipodials, mesopodials and metapodials elements attributable to a theropod. 

This study aimed to describe and compare the osteology of this new specimen, 

numbered as MZSP-PV 830, with other known abelisauroids and also allocate it 

phylogenetically among the other theropod taxa irradiation of Ceratosauria clade. In this 

sense, the analysis of the data matrix allocated the new taxon in the Noasauridae clade, 

based on the following characteristics: the tabular shape of the lateral malleolus of the 

tibia; and the narrow shape of the metatarsal II shaft. The present description represents 

a significant paleontological relevance for understanding the diversification of 

theropods in South America. This material represents the first osteological record of 

Noasauridae to Brazil, the second noasaurid representative from the Aptian age, as well 

is the first description of a theropod from the virtually unexplored region of the 

Sanfranciscana basin. 

 

 

 

Keyword: 1.Theropoda 2. Abelisauroidea 3. Eocretaceous 4. Sanfranciscana 

Basin 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde as primeiras descobertas datadas do século 19, o estudo da diversidade 

morfológica, sistemática filogenética e a história biogeográfica dos dinossauros têm 

recebido importante atenção dentro da paleontologia de vertebrados, com um crescente 

número de táxons sendo descritos. Entretanto, a extinção dos dinossauros não-avianos 

no final do Período Cretáceo, bem como a origem e o começo da diversificação dos 

dinossauros ainda não estão totalmente compreendidas.   

Wang e Dodson (2006) estimaram em cerca de 500-600 gêneros válidos de 

dinossauros não-avianos. O grupo Saurischia é o mais representativo, contando com 

aproximadamente 66% dos táxons descritos (Taylor, 2006). Para os terópodes não-

avianos, o número de táxons válidos corresponde a 40% (Padian et al., 1999; 

Weishampel et al., 2004). A diversidade estimada ao incluir Aves dentro de Theropoda 

salta para aproximadamente 10.000 espécies (Brusatte et al., 2010). Os pesquisadores 

que aceitam Aves incluso em Theropoda consideram os dinossauros como o grupo mais 

diversificado de tetrápodes terrestres (Brusatte, 2012). 

Abaixo é apresentado um histórico sistemático, filogenético e biogeográfico dos 

dinossauros, com ênfase no grupo Ceratosauria, antes de abordar o aspecto osteológico 

e filogenético do espécime estudado nesta dissertação (MZSP-PV 830).  

 

1.1. Histórico das pesquisas  

 

O primeiro registro de dinossauro formalmente descrito na literatura foi de 

William Buckland (1824), que descreveu Megalosaurus, um material fragmentário 

atribuível a um terópode. Posteriormente, Meyer (1832) nomeou este material como 

Megalosaurus bucklandi. Nesta mesma época, Cuvier (1824) descreveu alguns restos 

fragmentários pós-cranianos advindos das camadas da França e, em 1838, Eudes-

Deslongchamps descreveu o primeiro esqueleto parcialmente articulado, Poekilopleuron 

bucklandii, cuja comparação apresentou similaridade com Megalosaurus.  

Somente em 1842 o anatomista britânico Richard Owen, com intuito de noticiar 

as diferenças entre Megalosaurus e répteis atuais, criou o termo Dinosauria (gr. 

“lagarto terrível”) como uma conclusão de última hora para o relatório da “11
a
 

conferência da Associação Britânica para o Avanço da Ciência”. Neste trabalho Owen 



2 

 

incluiu três gêneros (Megalosaurus, Iguanodon e Hylaeosaurus) e excluiu 

Poekilopleuron porque o considerava um crocodilo. 

 Durante a década de 1860, importantes descobertas foram feitas. A principal foi 

a descrição de Compsognathus longipes Wagner 1861, o primeiro esqueleto articulado e 

quase completo, entretanto, só foi referido a Dinosauria em 1867 por Cope. Ainda em 

1861, Archaeopteryx lithographica foi noticiado por Meyer e descrito detalhadamente 

por Owen (1863). Posteriormente, alguns autores notaram similaridades entre 

Archaepteryx e os dinossauros conhecidos daquela época, particularmente dentro de 

terópodes (e.g. Cope, 1866; Huxley, 1869). No início do século 20, Huene (1914, 1926, 

1932) produziu revisões de classificação e descreveu novos táxons dentro dos terópodes 

de grande porte, e muitas destas classificações são válidas ainda hoje. 

 

1.2. Clado Dinosauria 

 

No contexto filogenético, Dinosauria é um “node-based clade” dentro de 

Archosauria (Benton e Clark, 1988). Os arcossauros também incluem crocodilos, 

pterossauros e vários grupos basais do Triássico. Sereno (1997, 1998) e Brusatte et al., 

(2010), definem o grupo como sendo composto pelo ancestral comum mais recente de 

Passer domesticus e Triceratops horridus e todos os seus descendentes. 

 Os primeiros registros de Dinosauria advêm do Triássico Médio (Nesbitt et al., 

2010), há cerca de 251 milhões de anos atrás. Este clado posteriormente se diversificou 

durante todo o mesozóico, representando o mais bem sucedido grupo de tetrápodes 

terrestres deste período geológico. A extraordinária diversidade está bem documentada 

no registro fóssil em praticamente todos os continentes, sendo que o período Jurássico é 

mais representativo que o Cretáceo (Rauhut, 2005).  

O ancestral hipotético dos dinossauros (“protodinossauros”) foi provavelmente 

um arcossauro insetívoro de pequeno porte, com aproximadamente 1 metro de 

comprimento. Os membros posteriores eram maiores que os anteriores. Apesar de 

viverem em ambientes dominados por sinapsídeos, rincossauros e arcossauros de 

diferentes linhagens, as primeiras formas de dinossauros se irradiaram produzindo 

formas distintas, que não envolvia somente uma ampla diversidade morfológica, mas 

também uma variada dieta alimentar (Novas, 1992). 

 As formas mais primitivas de Dinosauria provêm dos depósitos do Triássico da 

Formação Ischigualasto (Argentina): Herrerasaurus ischigualastensis Reig, 1963 
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(Sereno e Novas, 1992), e Eoraptor lunensis Sereno et al., 1993. No Brasil, os registros 

mais antigos datam do Triássico Superior da Formação Santa Maria da Bacia do Paraná, 

com Staurikosaurus pricei Colbert, 1970, Saturnalia tupiniquim Langer et al., 1999 e 

Pampadromaeus barberenai Cabreira et al., 2011. Ainda na Bacia do Parána, na 

Formação Caturrita, há registro de um provável terópode, o Guaibasaurus 

candelariensis Bonaparte et al., 1999 (Langer et al., 2007). Outros registros de 

membros basais são as linhagens de sauropodomorfos representado por Panphagia 

protos Martinez e Alcober, 2009 e Chromogisaurus novasi Ezcurra, 2010, ambos da 

Formação Ischigualasto.  

Nesbitt et al., (2009) analisaram a hipótese da possível origem e irradiação do 

grupo ter sido no sudoeste do Gondwana, há aproximadamente 220 milhões de anos 

atrás. As análises filogenéticas mais recentes, que posicionam Herrerasauridae e 

Eoraptor na base de Saurischia, Guaibasaurus na base de Theropoda, Saturnalia e 

Panphagia na base de Sauropodomorpha e Pisanosaurus como o táxon mais basal de 

Ornithischia, sustentam de forma consistente esta idéia (Novas, 1992; Benton, 2004; 

Langer, 2004; Langer et al., 2010). Todavia, devido aos locais de ocorrência dos fósseis 

serem principalmente da Argentina e do Brasil e ao registros escassos de dinossauros, 

estes dados ainda são insuficientes para entender o começo da história e irradiação dos 

dinossauros. Recentemente, Nesbitt et al., 2010 e Nesbitt et al., 2012 descreveram dois 

dinosauriformes (Asilisaurus kongwe e Nyasasaurus parringtoni, respectivamente), do 

Triássico advindos das camadas da Bacia Ruhuhu da Tanzânia.   

Após ter sido considerado um grupo “artificial” por quase um século (Seeley, 

1887; Huene, 1914; Charig et al., 1965; Romer, 1966), o monofiletismo de Dinosauria 

foi apontado mais recentemente por muitos autores (e.g. Bakker e Galton, 1974; 

Bonaparte, 1976; Gauthier, 1986; Paul, 1988; Novas, 1989, 1996; Carrano e Sampson, 

2008, Nesbitt et al., 2009 e Nesbitt et al., 2010).  

Segundo Sereno (1997) a perda do osso pós-frontal é a característica craniana 

mais conspícua de Dinosauria. Outros caracteres compartilhados incluem: epipófises 

nas vértebras cervicais mais craniais, crista delto-peitoral alongada, três falanges ou 

menos no quarto dígito dos membros anteriores, a presença de placas esternais 

ossificadas, acetábulo perfurado, margem ventral do acetábulo côncava, quarto trocânter 

do fêmur assimétrico, prolongamento posterior da lâmina do ílio, crista cnemial da tíbia 

arqueada lateralmente, processo ascendente do astrágalo bem desenvolvido e 

encaixando-se na face anterior da tíbia, entre outros (Martin et al., 1980; Gauthier, 
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1986; Benton e Clark, 1988; Benton, 1990; Sereno e Novas, 1992; Weishampel et al., 

2004; Nesbitt et al., 2009). 

Tradicionalmente dois grupos dentro de Dinosauria são reconhecidos: Saurischia 

e Ornithischia (Seeley, 1887). Os saurísquios possuem púbis projetado ventralmente e 

para frente (pélvis propúbica). Apresentam formas basicamente bípedes (Theropoda) 

e/ou formas com tendência ao quadrupedalismo e dieta herbívora (Sauropoda). Os 

ornitísquios apresentam púbis recurvado posteriormente e posicionado paralelamente ao 

ísquio (pélvis opistopúbica), são exclusivamente herbívoros e podem ser bípedes, semi-

bípedes ou quadrúpedes. 

 

1.3. Clado Theropoda 

 

Theropoda Marsh 1881 é um “stem-based clade” (sensu Gauthier, 1986) que 

inclui as Aves e todos os táxons mais proximamente relacionados às Aves do que aos 

Sauropodomorpha. 

Os terópodes são dinossauros saurísquios predominantemente bípedes, 

possuem pés com três dedos funcionais estreitos e alongados (geralmente os metatarsos 

II, III e IV) e a maioria é carnívora. Entretanto, incluem também formas com dieta 

herbívora e onívora. O crânio apresenta forma e tamanho variável, a junção 

intramandibular é bem desenvolvida, o metatarsal V é vestigial ou ausente e o 

metatarsal I é reduzido mas retêm falange (Naish, 1999; Holtz, 2000; Weishampel et al., 

2004).  

Os terópodes não-avianos ostentam grande diversidade em seu tamanho 

corporal. São encontradas desde formas pequenas, tais como Compsognathus (60cm), 

até táxons com tendências para o gigantismo, atingindo extremos nos maiores 

carnossauros e tiranossaurídeos (Naish, 1999; Sereno, 1999). 

Os primeiros terópodes apresentam membros posteriores posicionados 

verticalmente em relação ao corpo e mais longos que os membros anteriores. No 

decorrer da história evolutiva do grupo, os terópodes refinaram numerosas adaptações 

(especialmente cranianas) relacionadas à predação, habilidade cursorial e postura 

bípede. Algumas destas modificações são expostas abaixo. 

As modificações cranianas estão evidenciadas por: maxila bastante desenvolvida 

(Romer, 1956), maior robustez nas regiões de inserção de musculatura adutora da 

mandíbula (Valkenburgh e Molnar, 2002), e habilidade cinética do crânio, esta última 
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retida em Aves. A dentição de terópode também é diagnóstica, o dente apresenta coroa 

alta de formato cônico em vista lateral, recurvado mesio-distalmente e comprimido 

lábio-lingualmente e carena ocupada por serrilhas finas (Currie et al., 1990; Smith et al., 

2005). Entretanto, em algumas linhagens tais como ornitomimídeos e Neornithes a 

dentição foi completamente perdida. 

As modificações do esqueleto apendicular estão presentes em várias linhagens 

de terópodes não-avianos. Algumas destas alterações estão relacionadas com o 

comprimento dos membros anteriores e dígitos. Algumas formas desenvolveram 

membros e dígitos alongados, bem como fortes e afiadas garras recurvadas, 

proporcionando capacidade para capturar e manipular o alimento. Essa separação 

funcional pode ter sido essencial para a origem do vôo em Aves (Padian, 1985; Novas, 

1992). Por outro lado, em outras linhagens, um forte encurtamento dos membros 

anteriores é observado especialmente em Ceratosauria e Tyrannosauridae. Pol e Rauhut 

(2012) notaram que o estágio da redução dos membros anteriores em abelissauróideos 

ocorreu de forma modular, começando nos elementos distais e posteriormente afetando 

os elementos mais proximais. 

A aquisição do bipedalismo e da postura digitígrada permitiram a exploração e 

dominação de diversos nichos. Durante a locomoção a coluna vertebral e a cauda se 

mantêm na posição quase horizontal permitindo maior estabilidade, o pescoço apresenta 

um padrão ligeiramente em forma de “S”. As vértebras sacrais e cervicais 

desenvolveram no corpo vertebral uma ou duas pleuroceles, essas cavidades foram 

provavelmente ocupadas por sacos aéreos; o aumento do número das vértebras sacrais 

(pelo menos cinco) fortaleceu a união com a pélvis; o alongamento da pré-zigapófise na 

metade distal da cauda proporcionou maior equilíbrio e o aumento da superfície ilíaca 

está intimamente relacionado com a inserção de importantes músculos protratores e 

retratores (Novas, 1992). 

Importantes características dos membros posteriores podem ser notadas, tais 

como: fêmur com um proeminente trocânter em sua face lateral e a tíbia com uma 

conspícua crista cnemial. O pé é longo e estreito transversalmente, com os metatarsais I 

e V fortemente reduzidos ou perdidos em linhagens mais avançadas, tais como 

ornitomimídeos e Aves, e o metatarso I perde o contato com os ossos dos tarsos (Novas, 

1992). 

Os primeiros estudos filogenéticos consideravam o clado Theropoda como um 

grupo artificial (Huene, 1914, 1932). Em seu trabalho inicial Huene (1914) separou os 
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táxons baseados na forma corporal. Este autor alocou na infraordem Coelurosauria as 

formas pequenas e gráceis, e na infraordem Pachypodosauria os táxons de maior porte. 

A infra-ordem Pachypodosauria incluía formas consideradas agora como prosaurópodes 

e sauropodomorfos basais. Posteriormente, Huene (1920) transferiu alguns táxons para 

a infraordem Carnosauria, que engloba os predadores de grande porte, exceto 

Ceratosaurus e tiranossaurídeos.  

Esta distinção baseada no tamanho entre carnossauros e coelurossauros teve 

um forte impacto durante quase meio século, por exemplo, Romer (1956) que 

reconheceu duas infraordens dentro de Theropoda: Coelurosauria e Carnosauria. Não 

obstante, vários táxons foram reclassificados e atualmente são considerados como 

prossauropoda.  

Essa linha de raciocínio baseada no tamanho corporal foi questionada por 

alguns pesquisadores (e.g. Paul, 1988; Holtz, 2000; Rauhut, 2000, 2003). Gauthier 

(1986), re-analisou as relações filogenéticas dentro dos terópodes. Em sua análise 

cladística reconheceu dois grandes grupos, que são ainda válidos (eg. Holtz, 1994, 

2000; Sereno, 1999; Tykoski e Rowe, 2004; Carrano e Sampson, 2008; Pol e Rauhut, 

2012): Ceratosauria e Tetanurae (este último inclui numerosas formas fósseis e 

Aves). 

 

1.4. Ceratosauria 

 

O termo Ceratosauria foi cunhado por Marsh 1884 para posicionar Ceratosaurus 

nasicornis, devido às características distintas que apresentava em relação aos outros 

terópodes conhecidos (por exemplo, o fusionamento dos elementos pélvicos e os 

metatarsais co-ossificados). 

Ceratosauria é um “stem-based” (sensu Weishampel et al., 2004) que inclui 

todos os terópodes mais próximos de Ceratosaurus nasicornis do que de Aves (Rowe, 

1989). As sinapomorfias que sustentam o clado foram atribuídas a elementos pós-

cranianos, especialmente vertebrais, além de sulco na base da crista tíbio-fibularis, no 

estágio tardio de desenvolvimento o astrágalo e calcâneo fusionam-se um com o outro 

e/ou adicionalmente à tíbia, e pelo processo ascendente do astrágalo orientado 

verticalmente (Rowe e Gauthier, 1990; Weishampel et al., 2004).  

Os ceratossauros representam a primeira irradiação de terópodes não-avianos, e 

se tornaram os predadores dominantes no Cretáceo. Seus registros são encontrados em 
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diversas camadas sedimentares da América do Norte, América do Sul, Europa, África, 

Índia e Madagascar. Berberosaurus liassicus Allain et al., 2007, foi considerado um dos 

primeiros membros de Ceratosauria. Até 2008, a Ásia não apresentava registro de 

Ceratosauria, entretanto, Xu e colaboradores (2009) descobriram nos arredores de 

Wucaiwan um esqueleto semi-articulado, a análise filogenética definiu Limusaurus 

inextricabilis como representante basal do clado. Recentemente foi descoberto o 

primeiro possível ceratossauro em sedimentos do Continente australiano (Fitzgeral et 

al., 2012).  

Pelo registro fóssil é possível verificar que os ceratossauros estiveram ausentes 

em zonas dominadas por celurossauros (América do Norte e Ásia), e eram raros em 

ambientes em que tetanuros basais são encontrados (África) e dominantes onde 

celurossauros eram raros ou de pequeno porte (América do Sul e Madagascar). 

Algumas das especializações morfológicas encontradas em ceratossauros 

ocorreram no crânio. As formas primitivas apresentam crânio longo e baixo, enquanto 

que dentro de Abelisauroidea esta condição é muito variada, onde alguns táxons exibem 

um aumento na altura do crânio, mesmo quando o comprimento total não parece ter 

diminuído, enquanto em outros táxons se observa um encurtamento. As ornamentações 

e rugosidades cranianas são altamente variáveis dentro de Abelisauroidea, sendo que 

quando presentes, estas elaborações podem ser específicas da espécie, com alguns 

padrões filogenéticos podendo ser observados (Sampson et al., 1998). 

 Embora as relações de parentesco não estejam totalmente resolvidas (Gauthier, 

1986; Holtz, 2000; Sereno, 1999) as análises filogenéticas recentes (Novas, 1992; 

Carrano e Sampson, 1999; Forster, 1998; Rauhut, 2003; Sampson et al., 2001; Carrano 

et al., 2002; Wilson et al., 2003; Sereno et al., 2004; Pol e Rauhut, 2012) dissolveram o 

clado Ceratosauria (sensu Gauthier, 1986) nos clados Coelophysoidea e Ceratosauria, 

sendo estes dois considerados grupo-irmão de Tetanurae. As relações dentro de 

Ceratosauria envolvem um elevado grau de incertezas, particularmente dentro de 

Abelisauroidea, devido em parte ao registro incompleto e espécimes fragmentados. 

Rowe e Gauthier (1990) propõem que Ceratosaurus seja o membro mais 

primitivo de Ceratosauria. Atualmente Ceratosaurus apresenta três espécies, embora 

duas possam ter sido baseadas em diferenças atribuídas à variação ontogenética. Outros 

materiais isolados reportados de Portugal apresentam características que têm sido 

referidas à Ceratosaurus (Mateus et al., 2006).  
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Holtz (1994) foi o primeiro autor a incluir abelissauros e coelofisóideos em 

uma análise filogenética de Ceratosauria. Neste estudo, o autor dividiu Ceratosauria em 

dois grupos: Abelisauroidea e Coelophysoidea, e esta classificação é corroborada por 

diversos estudos (e.g., Sereno, 1999; Holtz, 2000; Tykoski e Rowe, 2004). 

Abelisauroidea representa a última irradiação do clado, apresentando maior 

diversidade no período Cretáceo (Coria et al., 2006). É comumente dividido em 

Abelisauridae e Noasauridae. As interrelações ainda não estão totalmente 

compreendidas, em parte porque geralmente os estudos cladísticos incluem apenas um 

pequeno núcleo de táxons, como Abelisaurus comahuensis, Carnotaurus sastrei, 

Ceratosaurus nasicornis, Majungasaurus crenatissimus e ocasionalmente 

Elaphrosaurus bambergi e Noasaurus leali (Carrano e Sampson, 2008). 

O grupo dos abelissaurídeos é conhecido na América do Sul (ex. Abelisaurus 

comahuensis, Carnotaurus sastrei, Aucasaurus garridoi, Ekrixinatosaurus novai, 

Ilokelesia aguadagrandensis, Pycnonemosaurus nevesi, Eoabelisaurus mefi), Índia 

(Indosaurus matleyi), Madagascar (Manjugasaurus crenatissimus), África (Rugops 

primus) e possivelmente no final do Cretáceo na Europa (Carrano e Sampson, 2002; 

Carrano et al., 2002). As relações de parentescos dentro do grupo ainda estão em debate 

(Coria e Salgado, 2000; Coria et al., 2002; Carrano et al., 2002; Carrano e Sampson, 

2008). 

Abelisauridae foi estabelecido para incluir Abelisaurus comahuensis. A 

característica diagnóstica para este grupo inclui um encurtamento cranio-caudal da pré-

maxila, frontais dorsoventralmente espessos, estruturas pares semelhantes a cornos ou 

protuberâncias nos ossos pré-frontais que circundam a região orbital. O grupo é 

considerado importante para entender os modelos propostos de diversificação e 

dispersão durante o Cretáceo entre a América do Sul e Indo-Madagascar (Sereno et al., 

2004; Krause et al., 2007).  

Pol e Rauhut (2012) incluem em Abelisauridea os táxons Abelisaurus 

comahuensis, Rugops primus, Indosaurus matleyi, Majungasaurus crenatissimus, 

Rajasaurus narmadensis, Eoabelisaurus mefi e Brachyrostra, em contraste com 

hipóteses anteriores (Coria e Salgado, 2000; Sereno et al., 2004; Carrano e Sampson, 

2008). Sereno et al. (2004) sugere que a presença de chifre frontal representa uma 

apomorfia para Carnotaurinae (Rajasaurus + (Majungasaurus + Carnotaurus)), além 

da presença de articulação hipósfeno-hipantro na seção proximal e medial da série 

caudal e processo craniano nas epipófises das vértebras cervicais. 
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Brachyrostra (Canale et al., 2009) é um grupo dentro de Carnotaurinae, e é 

filogeneticamente definido por todos os abelissaurídeos mais próximos de Carnotaurus 

sastrei do que Majungasaurus crenatissimus. O nó é caracterizado por crânio curto e 

fortemente ornamentado que cerca progressivamente a órbita, aspectos das vértebras 

caudais, margem distal da crista cnemial em forma de machado, e pelo possível 

processo ascendente do astrágalo em forma sub-retangular. 

 Noasauridae é o grupo irmão de Abelisauridae (Coria e Salgado, 2000; Carrano 

et al., 2002; Wilson et al., 2003; Sereno et al., 2004). Os materiais são originários da 

Argentina (Velocisaurus unicus e Noasaurus leali), África (material não nomeado, 

Sereno et al., 2004), Índia (Laevisuchus indicus, Compsosuchus solus, 

Ornithomimoides? barasimlensis, Jubbulpuria tenuis), Madagascar (Masiakasaurus 

knopfleri) e Europa (Genusaurus sisteronis). O grupo parece estar ausente no Cretáceo 

do leste da Ásia e oeste da América do Norte. Entretanto, é possível que tenham uma 

distribuição mais ampla, em particular no Cretáceo Inferior antes da separação máxima 

do continente.  

 Os padrões de relacionamento dentro de Noasauridae são muito complexos, 

devido à carência de filogenias bem resolvidas e ao registro extremamente incompleto. 

Entretanto, todos os noassaurídeos parecem partilhar membros posteriores 

proporcionalmente delgados, com segmentos distais alongados e redução dos dedos 

laterais (metatarsais II e IV), além de um crânio proporcionalmente longo e baixo. 

 

1.5. Coelophysoidea 

 

Coelophysoidea são considerados atualmente como representantes basais da 

radiação de terópodes (Forster, 1998; Carrano et al., 2002; Benson, 2010). O grupo tem 

uma distribuição global, e os primeiros registros foram encontrados em sedimentos de 

idade Carniano-Noriano da Ámerica do Norte e Europa, e os registros desta irradiação 

terminam no Jurássico Inferior (Carrano e Sampson, 2004). Coelophysoidea inclui 

formas encontradas na América do Norte, tais como Coelophysis bauri Colbert, 1989 e 

Gojirosaurus quayi Carpenter, 1997, na Europa, Procompsognathus triassicus Fraas, 

1913, Liliensternus liliensterni Von Huene, 1934, Lophostropheus airelensis Ezcurra e 

Cuny, 2007, e na América do Sul, Zupaysaurus rougieri Arcucci e Coria, 2003. O 

design corporal é geralmente delgado, com cauda longa, pélvis estreita, membros 

anteriores com mãos modificadas. Algumas formas possuem cristas sagitais dorsais na 
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superfície do crânio. O tamanho médio é comparável ao de Herrerasauridae, o que pode 

indicar uma ocupação de nichos ecológicos similares (Novas, 1992). 

 

1.6. Tetanurae 

 

Tetanurae inclui o clado Aves e todos os outros dinossauros mais próximos de 

Aves do que de Ceratosaurus (Gauthier, 1986). Podem apresentar formas pequenas tais 

como Microraptor zhaoianus e de grande porte como Giganotosaurus carolinii (peso 

estimado entre 6 a 8 toneladas). Aves é considerada uma linhagem de tetanuros que 

sobreviveu à extinção na passagem K-T. 

 A evolução morfológica dos tetanuros varia enormemente. Os tetanuros do 

Jurássico são mais semelhantes às aves do que aos ceratossauros. Em geral o grupo é 

caracterizado por uma morfologia dos membros posteriores relativamente conservadora, 

e pela seguinte combinação de caracteres compartilhados: presença de fenestra maxilar, 

dentes maxilares anteriores às órbitas, carpal semilunar com articulação tróclea para o 

radiale em forma de disco, um par de pleuroceles nas vértebras cervicais, crista supra-

acetabular reta no ílio, sulco intercondilar femoral proeminente, crista lateral para o 

contato da fíbula na tíbia deslocada da extremidade proximal da tíbia, metatarsal I 

amplamente triangular e anexado à parte distal do metatarsal II (Holtz, 2000, 

Weishampel et al., 2004). Entretanto, algumas modificações específicas podem ser 

encontradas nos crânios dos representantes de alguns membros do clado, tais como 

Allosauroidea, que apresentam uma maior elaboração dos ossos que formam o teto 

craniano. 

 

1.7. Registro geológico de Theropoda, com ênfase em Ceratosauria 

 

Com os crescentes avanços em pesquisas, o número de táxons de terópodes 

formalmente descritos aumentou rapidamente desde a década de 1870, 1880 e 1900, 

devido principalmente aos trabalhos na América do Norte feitos por Cope (eg. 1887, 

1889), Marsh (eg. 1877, 1890), Osborn (eg. 1905, 1924) e Gilmore (1920), na Europa 

feitos por Owen (1876), Seeley (1882, 1887), Lydekker (1889, 1891) e Huene (1907, 

1934), e na Índia feitos por Huene e Matley (1933) e Janensh (1920, 1925). 

O primeiro registro da América do Norte corresponde a dentes isolados descritos 

por Leidy (1856). Todavia, Cope (1866) descreve Laelaps aquilunguis, um esqueleto 
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fragmentado resgatado de camadas sedimentares de New Jersey e que só foi 

reconhecido como terópode em 1868. 

Nos depósitos fossilíferos do Cretáceo Superior da França, dois táxons foram 

coletados e nomeados. Genusaurus sisteronis Accarie et al., 1995, contém fragmentos 

dos membros posteriores e da pélvis, foi inicialmente considerado como membro basal 

de Ceratosauria, posteriormente, Carrano e Sampson (2008) posiciona este táxon como 

membro de Noasauridae. O segundo táxon, Tarascosaurus salluvicus Le Loeuff e 

Buffetaut, 1991, foi descrito com base em partes do fêmur e fragmentos de vértebras 

dorsais articuladas, sendo este espécime referido como Abelisauridae. 

Na Formação Lameta (Índia) três táxons extremamente fragmentados foram 

reportados: Indosaurus matleyi e Indosuchus raptorius Huene e Matley, 1933, descritos 

somente pelos basicrânios incompletos. As quatro vértebras descritas de Laevisuchus 

indicus Huene e Matley 1933, são similares a Noasaurus e Masiakasaurus. 

Recentemente, uma nota publicada por Sleeman (2013) noticiou a “redescoberta” destes 

e de outros materiais de abelissauros nas gavetas de um museu na Índia. O material 

descrito como Rajasaurus namardensis Wilson et al., 2003, é o espécime com o maior 

grau de preservação de elementos osteológicos (fragmentos do crânio, vértebras, cintura 

pélvica, fragmentos da tíbia, fíbula e metatarsais), advindo desta formação, e a análise 

comparativa sugere mais similaridades com Indosaurus do que com Indosuchus.  

No continente africano são conhecidos dois táxons para os depósitos fossilíferos 

do Níger, Spinostropheus gautier Lapparent 1960 (Sereno et al., 2004), cujos materiais 

descobertos (série vertebral e a tíbia) nos arredores de Agadez, apresentam 

similaridades aos encontrados nos ceratossauros basais, e Rugops primus Sereno et al., 

2004, que é conhecido apenas por fragmentos do crânio, e foi encontrado na Formação 

Echkar. Este último espécime apresenta características que permitem um melhor 

entendimento da fusão os ossos durante a ontogenia de Abelisauridae. 

 Dois importantes membros de Abelisauroidea foram resgatados nos 

afloramentos fossilíferos de Madagascar. Majungasaurus crenatissimus Depéret, 1986 

(Carrano, 2007), é um esqueleto quase completo encontrado na Formação Maevarano, e 

a presença de sulcos pares nas falanges ungueal do dedo IV são diagnósticas de 

Abelisauridae. Uma recente re-análise dos materiais atribuídos à Majungatholus atopus 

levaram a determinar que seja um sinônimo junior de Majungasaurus. O segundo táxon, 

Masiakasaurus knopfleri Sampson et al., 2001, descoberto na região de Berivotra, 
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representa o melhor noassaurídeo conhecido até o momento. Seu esqueleto quase 

completo foi descrito detalhadamente por Carrano et al. (2002). 

Elaphrosaurus bambergi Janensch 1920, é um esqueleto quase completo 

encontrado na Formação Tendaguru da Tanzânia. Sua posição filogenética é muito 

controversa, não obstante, é considerado um táxon válido. Algumas análises sugerem 

que seja um representante de ornitomimídeos (Galton, 1982), ou um abelissauróideo 

basal (Carrano et al., 2002) ou ainda um ceratossauro de posição incerta (Paul, 1988, 

Holtz, 2000, Rauhut, 2003, Sereno et al., 2004, Sampson e Carrano, 2008). Outros 

trabalhos notam similaridades com Coelophysis e Syntarsus (Raath, 1977; Novas, 1992; 

Holtz, 2000).  

Deltadromeus agilis Sereno et al., 1996 foi descoberto em camadas do 

Cenomaniano no Egito. Devido à sua natureza fragmentada (elementos do pós-crânio 

incompletos), este táxon apresenta conflitos de posicionamento taxonômico. Alguns 

estudos notam semelhanças entre este táxon com os celurossauros, enquanto que outros 

sugerem seu posicionamento entre os noassaurídeos basais, com base nas seguintes 

características: forte redução do côndilo do IV metatarso (semelhante à Masiakasaurus), 

a crista medial do fêmur bem desenvolvida e coracóide e acrômio expandido (Carrano e 

Sampson, 2008). 

Os depósitos da Argentina apresentam um importante registro de terópodes 

ceratossauros, os táxons conhecidos das diferentes camadas cretáceas são apresentados 

a seguir. 

Abelisaurus comahuensis Bonaparte e Novas, 1985, foi encontrado na Formação 

Allen, Província de Río Negro, e descrito com base em um crânio incompleto. A maior 

parte do diagnóstico de A. comahuensis agora se refere à Abelisauridae, contudo, sua 

validade não é questionada. Posteriormente algumas considerações acerca da descrição 

osteológica original foram realizadas devido às distorções ocasionadas pelo processo de 

fossilização que alterou as proporções de tamanho e de contatos entre os ossos. 

Dos depósitos da Formação Bajo Barreal, foi descrito Xenotarsosaurus 

bonapartei, devido à sua natureza incompleta, o posicionamento nas análises 

filogenéticas é controverso, e seus caracteres anatômicos sugerem um parentesco 

próximo com Abelisauridae (Martínez et al., 1986; Novas, 1992) ou como um 

Neoceratosauria indeterminado (Coria e Rodriguez, 1993). 

Skorpiovenator bustingorryi Canale et al., 2009, representa um esqueleto quase 

completo e articulado, proveniente dos arredores de Villa El Chocón, Província de 
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Neuquén. As características diagnósticas de Skorpiovenator são focadas principalmente 

nos caracteres cranianos, especialmente da maxila, osso lacrimal, quadradojugal, 

dentário e angular.  

Ekrixinatosaurus novasi Calvo et al., 2004, é considerado um Abelisauridae 

basal. Entretanto, Canale et al. (2009) considera este táxon como um membro mais 

derivado do grupo. Este táxon foi coletado em camadas da Formação Candeleros, 

Província de Neuquén e apresenta um esqueleto fragmentado que inclui partes do crânio 

e região axilar e apendicular.  

Ilokelesia aguadagrandensis Coria e Salgado, 2000, foi descoberto na localidade 

de Aguada Grande, Província de Neuquén. O espécime incompleto compreende 

fragmentos do crânio, vértebras e elementos dos membros posteriores (falanges e 

falange ungueal). Sua posição filogenética é controversa, tendo sido considerado como 

membro mais basal de Abelisauroidea (Coria e Salgado, 2000), como um elemento 

basal à Abelisauridae (Coria et al., 2002; Sereno et al., 2004; Carrano e Sampson, 

2008), ou mesmo como membro de Brachyostra. Suas falanges ungueais apresentam 

sulcos duplos característicos dos abelissauróideos, sendo similares àquelas observadas 

em Aucasaurus. 

Aucasaurus garridoi é um abelissaurídeo descrito a partir de um esqueleto quase 

completo proveniente da localidade Auca Maheuvo, nordeste da Província de Neuquén, 

e foi descrito preliminarmente por Coria et al. (2002) e atualmente está sendo estudado 

em uma tese de Doutorado (pers.comm.). Os materiais dos membros posteriores estão 

basicamente completos e bem preservados. Embora no trabalho de Coria et al. (2002) 

não apresente uma descrição detalhada dos membros posteriores, este material foi 

utilizado para comparação e para inferir o possível posicionamento das falanges e das 

falanges ungueais de MZSP-PV 830. 

O crânio e pós-crânio quase completo de Carnotaurus sastrei, dos sedimentos da 

Formação La Colônia, Província de Chubut, foi descrito por Bonaparte (1985). Dos 

membros posteriores são conhecidos somente o fêmur e a extremidade proximal da 

tíbia. Com descobertas de novos táxons e re-análises do material levando em 

consideração os processos diagenéticos, grande parte da diagnose original inclui agora 

sinapomorfias mais inclusivas de Abelisauridae, entretanto o táxon continua válido. As 

comparações feitas entre este táxon e membros posteriores de Carnotaurus e 

Xenotarsosaurus apresentam significativas similaridades. 
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Eoabelisaurus mefi, um membro basal de abelisauridae e proveniente dos 

sedimentos da Formação Asfalto, Província de Chubut, inclui elementos do crânio e do 

pós-crânio. A descoberta de Eoabelisaurus estende o registro temporal do clado por 

mais de 40 m.a. no início do Jurássico Médio (Pol e Rauhut, 2012). 

Noasaurus leali Bonaparte e Powell, 1980, foi retirado dos sedimentos da 

Formação Lecho (Cretáceo Superior). Embora a preservação do esqueleto seja 

incompleta e fragmentada, com a descoberta de Masiakasaurus, sua afinidade com 

Noasauridae passou a ser melhor estabelecida (Carrano et al., 2002; Carrano et al., 

2011). 

Velocisaurus unicus Bonaparte, 1991 proveniente dos arredores do Campus da 

Universidade Nacional de Comahue, Província de Neuquén, foi descrito com base em 

elementos incompletos dos membros posteriores. Suas características são semelhantes 

às encontradas em outros noassaurídeos, tais como Masiakasaurus e Noasaurus. 

  Ligabueino andesi Bonaparte, 1996, foi descrito baseado em elementos 

incompletos do pós-crânio (vértebras, fêmur e ílio) advindos da Formação La Amarga, 

de Neuquén. Muitos autores consideram-no como membro de Noasauridae (Corria e 

Salgado, 2000), entretanto, baseado na forma do côndilo bulboso fibular no fêmur e no 

centro vertebral alongado anteroposteriormente, Carrano et al. (2004) e Carrano et al. 

(2011) consideram este táxon como abelissauróideo indeterminado. 

 

1.8. Registros de Theropoda no Brasil 

  

 O início das pesquisas sobre dinossauros no Brasil remonta à segunda metade do 

século 19, quando os primeiros fósseis do grupo foram coletados em rochas mesozóicas. 

Apesar dos inúmeros táxons descritos da fauna dinossauriana, o conhecimento 

acumulado ainda é pequeno face à extensão territorial e riqueza do país em depósitos 

sedimentares. O registro osteológico de dinossauros está restrito a rochas triássicas do 

Rio Grande do Sul e estratos cretáceos de várias partes do país. 

 A primeira menção de material fóssil de um dinossauro foi feita por Allpord 

(1860), que atribuiu uma vértebra dorsal ao táxon Megalosauridae. Entretanto, Campos 

e Kellner (1991) reclassificaram-na como pertencente a um crocodilo (Sarcosuchus). 

 Os dinossauros triássicos foram coletados exclusivamente nas rochas das 

Formações Santa Maria e Caturrita (Rio Grande do Sul). Na Formação Santa Maria, 

foram reportados materiais de afinidade incerta (Huene, 1942), e a presença de 
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dinossauriformes (Langer et al., 1999; Ferigolo e Langer, 2007, Da Rosa et al., 2006), 

de herrerassaurídeo (Colbert, 1970), além de restos cranianos e pós-cranianos com 

afinidade com celurossauros (Cabreira et al., 2007). Já para a Formação Caturrita, foram 

registrados os dinossauros Guaibasaurus candelariensis Bonaparte, 1999, e o provável 

teropóde Sacisaurus agudoensis Ferigolo e Langer, 2007. 

Na primeira metade do século 20, iniciam-se coletas em rochas atribuídas ao 

Grupo Bauru no Estado de São Paulo nas regiões de São José do Rio Preto. Os 

primeiros táxons inicialmente atribuídos a dinossauros tiveram seus status alterados 

com novas análises, por exemplo, Hyperodapedon fischeri Woodward, 1907 é tratado 

atualmente como rincossauro, Brasileosaurus pachecoi Huene, 1931 como um 

crocodiliano e Spondylosoma absconditum tem sua afinidade dinossauriana contestada 

(Galton, 2000). 

 No decorrer do século 20, trabalhos de prospecção e coleta ampliaram a 

distribuição de registro de dinossauros no Brasil, entretanto, a maior parte dos 

espécimes é composta de dentes isolados e vértebras. Price (1947) registra as primeiras 

ocorrências no Estado do Maranhão e na Bacia Amazônica. A partir da década de 1990 

novos táxons foram descritos para o Grupo Bauru, ainda frutos dos materiais coletados 

por Price nas décadas de 1940-1960.  

O Cretáceo é um dos períodos geológicos que detém o melhor registro fossilífero 

de todo o Fanerozóico brasileiro (Lima, 1983), entretanto, exemplares de terópodes são 

extremamente escassos, dificultando a compreensão do estudo filogenético (Bonaparte, 

1996). 

O registro de fósseis de dinossauros na Formação Santana na Bacia do Araripe são 

todos de terópodes e uma menção de um possível ornitisquío (Leonardi e Borgomanero, 

1981), os Spinosauridae: Irritator challengeri Martill et al., 1996 (Sues et al., 2002) e 

Angaturama limai Kellner e Campos, 1996. Na Formação Alcântara foram resgatados o 

espinossaurideo Oxalaia quilombensis Kellner et al., 2011, o Tyrannosauroidea: 

Santanaraptor placidus Kellner, 1999 (Kellner, 2001) e o Compsognathidae Mirischia 

asymmetrica Naish et al., 2004. 

Outros materiais noticiados para a região da Bacia do Araripe incluem um sacro 

incompleto possivelmente de um oviraptorossaurídeo (Frey e Martill, 1995), dentes e 

vértebras isolados de espinossauros foram reportados por Vilas Boas et al., (1999), 

Medeiros, (2006); Medeiros e Schultz, (2002); Medeiros et al., (2003) e duas penas 

isoladas descobertas nas camadas de calcário laminar do Membro Crato (Martins-Neto e 
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Kellner, 1988), uma seqüência de vértebras sacro-caudais atribuída a Spinosauroidae 

(Bittencourt e Kellner, 2004). Nos estratos da ilha do Cajual, foram relatados dentes 

isolados (Kellner e Campos, 2002; Medeiros e Schultz, 2002), e no Grupo Itapecuru 

foram reportados dentes isolados referidos a Velociraptorinae (Elias et al., 2007).  

Na Bacia Bauru, os registros de terópodes são comumente encontrados em rochas 

atribuídos as Formações Adamantina e Marília. Estes são representados por materiais 

isolados e incompletos e em grande parte incluem dentes (Bittencourt e Kellner, 2002; 

Candeiro et al., 2004), dentes e ovos relatados no município de Peirópolis, Formação 

Uberaba (Kellner, 1994; Kellner et al., 1998), além de coprólitos associados a dentes de 

terópodes encontrados nos arredores de Ibirá (Brandt Neto et al., 1992). Marinho (2003) 

relata a presença de materiais de Abelisauridae e Carcharodontosauridae no município 

de Prata (MG), e Novas et al. (2005) descrevem uma falange ungueal possivelmente de 

Maniraptora oriunda da região de Uberaba, MG. Campos e Kellner (1999) reportam 

dentes e a parte distal de um fêmur, além de um dentário incompleto atribuído a 

Abelisauridae (Bertini, 1996), uma falange pedal isolada e Machado et al., (2008) 

noticiam uma escápula provenientes Formação Marília.  

A única espécie descrita da Bacia Bauru (Formação Adamantina) é 

Pycnonemosaurus nevesi Kellner e Campos, 2002, e devido à sua natureza incompleta 

(vértebra isolada, fragmentos de púbis, e fragmentos de membros posteriores) não é 

possível ainda compreender suas relações de parentesco dentro de Abelisauridae. 

Sereno et al. (1998), Sues et al. (2002) e Vilas-Boas et al. (1999) reportaram a 

ocorrência de dentes de idade Juro-Cretácica do Brasil, dois destes registrados em Nova 

Olinda (PE). Na Bacia de São Luís, foi noticiado um dente no município de Alcântara 

(MA), atribuídos a Carcharodontosauridae, e Medeiros e Schltz (2001) registra 

vértebras e falanges ungueais. 

Na icnofauna dinossauriana da Formação Botucatu foram identificados dois 

grupos: coelurossauros e ornitópodes. O registro fóssil do Cretáceo Superior continental 

da Bacia do Paraná apresenta grande quantidade e boa preservação de dentes 

teropodomorfos isolados, pertencentes à Velociraptoridae e Troodontidae (Franco, 

2000), a Abelisauridae (Bittencourt e Kellner, 2002; Candeiro et al., 2004, 2006b); a 

Carcharodontosauridae (Silva e Kellner, 1999; Candeiro et al., 2006a) e 

Deinonychosauria (Bertini et al., 1997; Bertini e Franco-Rosas, 2001; Franco-Rosas, 

2001 e 2002). 
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2. GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA DA BACIA SANFRANCISCANA  

 

2.1. Sequência deposicional da Bacia Sanfranciscana 

 

Ao longo do tempo, foram utilizadas diferentes denominações para designar a 

depressão na qual se acumularam as coberturas fanerozóicas sobre o Cráton do São 

Francisco (eg. Bacia do São Francisco, Sad et al. 1971 e Bacia Alto Sanfranciscana, 

Hasui e Haralyi, 1991). Entretanto, o termo mais apropriado seria Bacia Sanfranciscana 

(Sgarbi, 1989; Campos e Dardenne, 1997a, b). A Bacia Sanfranciscana é uma depressão 

tectônica de forma geral alongada (Figura 02), ocupando uma área total de 150.000 Km
2 

(Sgarbi et al., 1993). 

Desde o Paleozóico vários estágios tectônicos marcaram a gênese e evolução 

desta bacia, e cada fase corresponde a depocentros distintos (Figura 3). A Bacia 

Sanfranciscana representa o último ciclo geodinâmico que afetou a grande Bacia 

Intracratônica do São Francisco (Campos e Dardenne, 1997a).  

A proposta feita por Campos e Dardenne (1997a) subdivide a Bacia 

Sanfranciscana, em duas sub-bacias: Abaeté (Sul) e Urucuia (Norte) e um alto estrutural 

central (Alto de Paracatu) no qual apresenta uma relativa atividade tectônica (Silva et 

al., 2003; Campos e Dardenne, 1997a). 

A maior parte dos estudos de detalhamento da estratigrafia e os que abordam o 

Mesozóico da Bacia Sanfranciscana estão voltados para a porção central da sub-bacia 

Abaeté (Ulbrich e Gomes, 1981; Sgarbi, 1989, 2000; Kattah, 1991; Mendonça, 2003). 

São raros os trabalhos para as outras regiões (eg. Campos, 1996; Campos e Dardenne, 

1997b) bem como dados acerca das condições hidrogeológicas, de evolução e da 

paleobiota da Bacia Sanfranciscana. 

O primeiro levantamento geológico introduzido na literatura foi feito por 

Rimann (1917). Os nomes adotados por Hasui et al. (1975), Suguio e Barcelos (1983) e 

Petri (1983) para as unidades da Bacia Sanfranciscana, Areado, Patos, Urucuia e 

Capacete, ainda permanecem em uso, porém a hierarquia das sequencias sedimentares 

são apresentadas de forma distinta por diversos autores. Inicialmente foi subdividida 

utilizando o Sistema Cretáceo com base em Eysinga (1975). Posteriormente Barcelos e 

Suguio (1980) subdividiram a Formação Areado em três fácies: Abate, Quiricó e Três 

Barras, enquanto Barbosa (1965) subdividiu em membros: Abaeté, Quiricó e Três 
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Barras. Posteriormente Kattah (1991) sugeriu que estas fácies fossem elevadas à 

categoria de grupo.  

Uma revisão feita por Campos e Dardenne (1997a,b), e aceita atualmente, sugere 

a seguinte configuração para as unidades fanerozóicas: 

A unidade mais antiga, com base nas rochas de glaciação Permo-Carbonífera é 

denominada de Grupo Santa Fé. Está subdividida nas Formações Floresta e Tabuleiro. 

Entretanto, alguns autores não concordam e consideram o Grupo Areado como a 

unidade basal (eg. Eysinga, 1987; Sgarbi 1989, 1991; Kattah 1991). 

 A unidade cretácica denominada Grupo Areado é constituído pelas formações 

interdigitadas: Abaeté, Quiricó e Três Barras. Representam uma sucessão de 

sedimentos fluviais-deltáicos, lacustres, eólicos e deltaicos.  

O Grupo Mata da Corda (Neocretáceo) é composto pelas Formações Patos e 

Capacete. Consiste de um conjunto de lavas e piroclásticas e sedimentos epiclásticos 

distais sedimentados a partir de fontes vulcânicas com contribuição de areias eólicas. 

O Grupo Urucuia, também de idade Neocretáceo, apresenta arenitos de sistema 

desértico desde o sul da bacia e recoberto por sedimentos epiclásticos até o norte da 

bacia, e está subdividido nas formações Posse e Serra das Araras. 

O embasamento pré-cambriano é representado pelo Grupo Bambuí (Sgarbi et 

al., 1993). A Formação Chapadão (Quarternário) representa a cobertura recente.  

 

2.2. Geologia regional da área de estudo 

 

A localização da área do trabalho de campo corresponde à Região Norte do 

Estado de Minas Gerais (Pires-Domingues, 2009), tendo como referência os municípios 

de São João da Lagoa, Lagoa dos Patos e Coração de Jesus. A principal via de acesso é 

pela rodovia BR-365 que liga as cidades de Pirapora e Coração de Jesus (Figura 4).  

A seção sedimentar que apresenta os restos esqueléticos de terópodes utilizados 

na presente dissertação (designada de CJ1) é atribuída à Formação Quiricó, Grupo 

Areado, Eocretáceo da Bacia Sanfranciscana. 

Atualmente o estudo estratigráfico mostra que o Grupo Areado é composto por 

três Formações fortemente interdigitadas, da base para o topo: a Formação Abaeté 

(fácies Carmo e Canabrava), a Formação Três Barras e a Formação Quiricó (Kattah, 

1993; Campos e Dardenne, 1997a,b). O grupo Areado é a unidade com maior variação 

lateral de litofácies, devido à atuação simultânea de diversos ambientes deposicionais. A 
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espessura também varia, no depocentro e apresenta espessura superior a 200 metros, 

enquanto que ao norte não ultrapassam algumas dezenas de metros (Campos e 

Dardenne, 1997b). 

A Formação Quiricó é composta predominantemente por sedimentos pelíticos 

interpretados como resultantes de uma sedimentação lacustre, com folhelhos e siltitos 

esverdeados, rosados, ocres, violáceos ou avermelhados que ocorrem interestratificados. 

Subordinadamente ocorrem intercalações de arenitos finos, médios e grossos, os quais 

são mais freqüentes na parte superior da seqüência. Esta formação apresenta espessura 

máxima de 60 metros (Sgarbi, 1989). 

 

2.3. Registro fóssil da Bacia Sanfranciscana 

 

O registro fóssil da Bacia Sanfranciscana até pouco tempo se resumia à 

ocorrência de microfósseis (Kattah, 1991; Dias-Brito, 1999; Carmo et al., 2004), fósseis 

de condrícties e osteícties. A Formação Quiricó apresenta conteúdo fossilífero onde se 

destacam artrópodes, restos de plantas, conchostráceos, ostrácodes e peixes (Carvalho e 

Kattah, 1997; Carmo et al., 2004). Para Braun (1970) o registro fossilífero desta 

formação pode estar relacionado com a fauna e flora da Formação Santana (Bacia do 

Araripe) e Formação Codó (Formação do Maranhão), os ostrácodes coletados na 

seqüência lacustre posicionariam estas litologias com contemporâneo ou mais antigo 

que o Juquiá, podendo deslocar o Lago Quiricó para a base do Cretáceo Inferior ou 

mesmo para o topo do Jurássico Superior. A ocorrência de Dastilbe moraesi reportado 

por Barbosa (1965), e antes conhecido apenas na Bacia do Araripe, ocorre também no 

Aptiano da Bacia Sanfranciscana, bem como exemplares de Nymphaeites choffatii 

(Duarte e Santos, 1993) no Grupo Areado.  

A respeito de tetrápodes terretres, até 2011 havia o registro de possíveis pegadas 

de saurísquios na região de São Gonçalo do Abaeté (Scorza e Santos, 1955; Santos, 

1985; Carvalho et al., 1995; Carvalho e Kattah, 1997; Carvalho e Maisey, 1998), 

entretanto, Zaher et al., (2011) apresentam a primeira ocorrência de dinossauros 

sauropódes da Formação Quiricó, o titanossauro Tapuiasaurus macedoi.  

O estudo de Pires-Domingues (2009) apresenta uma síntese do contexto 

geológico, estratigráfico e história tafonômica dos bone-beds dos materiais de 

dinossauros encontrados na Bacia Sanfranciscana. Os processos diagenéticos dos 

fósseis de dinossauros resgatados em Coração de Jesus, incluindo MZSP-PV 830, 
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abrangem a deformação plástica dos ossos devido à pressão litostática, permineralização 

e fratura devido ao rearranjo dos depósitos e intemperismo à exposição recente. 

Os materiais de dinossauros descobertos em Coração de Jesus apontam para a 

possibilidade de que esta região praticamente inexplorada da Bacia Sanfranciscana 

tenha uma relevância paleontológica significativa para o entendimento da diversificação 

dos terópodes no continente. A presença de um novo terópode amplia o registro de 

ocorrências de dinossauros no Brasil, registro este ainda extremamente fragmentário e 

incompleto. Desta forma, o estudo do material de terópode ora apresentado se reveste de 

um valor ainda mais singular por representar o primeiro registro do grupo para toda a 

bacia. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Os objetivos do presente trabalho são:  

(1) descrever detalhadamente a osteologia do novo terópode através de um 

estudo morfológico comparativo que envolve os demais terópodes abelissauróideos 

conhecidos;  

(2) analisar a sua posição filogenética dentro da irradiação de terópodes formada 

pelo clado Ceratosauria. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

  

 O material fóssil estudado nesta dissertação foi coletado pela equipe do 

Laboratório de Paleontologia do Museu de Zoologia da USP nos arredores do município 

de Coração de Jesus, Estado de Minas Gerais, no âmbito do projeto de pesquisa Biota 

“Evolução da fauna de répteis no Sudeste brasileiro do Cretáceo Superior ao Recente: 

paleontologia, filogenia e biogeografia”, sob coordenação do Prof. Dr. Hussam Zaher, 

com o apoio da FAPESP.  

 A metodologia para a coleta e técnicas de preparações dos materiais fósseis 

segue a proposta feita por Rixon (1976), Chaney (1989), Greenwald (1989), Palmer 

(1989), Sohl (1989), Leiggi et al. (1994) e May et al. (1994). 
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4.1. Preparação e coleta do material fóssil em campo 

 

O método principal para a preparação de material fóssil no afloramento CJ1 

(figura 1A) foi a técnica mecânica. Manualmente, com o auxílio de ponteiras, cinzéis, 

cureta entre outras ferramentas, um pouco de sedimento é deixado como margem de 

segurança ao delimitar superficialmente os elementos osteológicos contidos na rocha.  

Após a delimitação da área de trabalho e a dimensão do bloco, todo material 

parcialmente exposto bem como a superfície da rocha é embebido com uma resina 

acrílica (Paraloid B-72). Esse procedimento é feito para a consolidação dos ossos e da 

rocha, diminuindo os efeitos posteriores de quebra proveniente do processo natural de 

perda de água da rocha e para proteção do fóssil durante a fase de coleta, transporte e 

preparação, sem alteração das características do osso. Todo o processo de preparação 

exigiu cuidado e tempo, devido à raridade do material envolvido e para resguardar 

informações de estado de preservação e informações tafonômicas (Figura 1B). 

A próxima etapa refere-se à confecção de um pedestal na base do bloco, ou seja, 

um sulco em torno de toda a base no qual permite o engessamento seguro de todo o 

bloco que foi delimitado, sem a perda de informações, quebra de material, e que facilita 

a retirada do bloco da rocha e transporte seguro até o laboratório (Figural 1C). 

Ao término da delimitação do bloco, um croqui foi desenhado para estudos 

relacionados à questão de posicionamento espacial dos ossos, bem como outras 

informações de questões tafonômicas (ver Pires-Domingues, 2009 para informações 

tafonômicas). Posteriormente, a superfície superior foi envolvida com papel e jornal, 

necessário para evitar o contato do gesso e diminuir eventuais impactos durante o 

transporte. Por último, o processo de engessamento em volta de todo o bloco oferece 

maior estabilidade e proteção durante o transporte e preparação final no laboratório. 

Para o isolamento do bloco do solo foram utilizadas ponteiras, talhadeiras e marretas. 

Criando impactos na base do bloco produzindo fraturas que o isolou da rocha. Após o 

isolamento e retirada do bloco, um número prévio de campo é anexado ao bloco e 

anotado no caderno de campo, nele estão contido, data, número de campanha, 

localidade do afloramento/Estado. Novamente o processo de engessamento na parte 

inferior, fechando totalmente o bloco (Figura 1D). 
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4.2. Preparação do material fóssil em laboratório 

 

Como principal meio de preparação, optou-se pela técnica mecânica para 

evidenciar as estruturas ósseas. Neste processo, o sedimento é retirado manualmente 

com auxílio de curetas e martelete pneumático. O material de estudo desta dissertação 

estava extremamente fragmentado e semi-desarticulado. Para consolidação dos ossos 

utilizou-se Paraloid B-72 e para realocar as partes quebradas devido aos processos de 

fossilização e posicionamento anatômico foi utilizado adesivo de precisão e secagem 

rápida.  

A seção sedimentar que apresenta os restos esqueléticos de terópodes utilizados 

na presente dissertação ocorre em camadas de rochas de arenito fino convoluto (Pires-

Domingues, 2009). A preparação do bloco foi realizada de maneira a expor os ossos 

seguida da retirada e desarticulação dos mesmos. Durante a etapa de preparação e 

retirada, um desenho de posicionamento dos ossos na rocha foi esquematizado. Para 

cada peça desarticulada, um número foi anexado a ele e anotado em um croqui geral, 

visando minimizar a perda de informações.  

O exemplar foi tombado sob o número MZSP-PV 830 (Museu de Zoologia– 

Paleontologia de Vertebrados). 

 

4.3. Descrição do exemplar MZSP-PV 830 

 

Material osteológico: MZSP-PV 830. Esqueleto de membro posterior direito 

parcialmente completo, representado pela extremidade distal da tíbia, fíbula, astrágalo, 

calcâneo, metatarsais I, II, III, IV, falanges (II-1; II-2; III-1; III-2; IV-1; IV-2; IV-3; IV-

1) e falanges ungueais (II-3; III-4; IV-5). 

 

Localidade e horizonte: Município de Coração de Jesus, (13º47’36.5” S – 44º27’18.7” 

O), Grupo Areado, Formação Quiricó, Eocretáceo da Bacia Sanfranciscana. 

 

O presente estudo apresenta duas frentes de trabalho: (1) descrição osteológica 

do exemplar MZSP-PV 830 através de uma análise morfológica comparativa baseada 

nas informações disponíveis na literatura específica e em observações diretas de 

materiais de coleções paleontológicas de Instituições de Pesquisas e Museus; e (2) 

análise filogenética realizada a partir do levantamento dos caracteres osteológicos 
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obtidos de filogenias disponíveis na bibliografia específica e da análise direta dos 

exemplares consultados. 

O estudo comparativo permitiu coletar dados para maiores inferências sobre a 

posição filogenética do material de estudo. As comparações foram realizadas com base 

em observações pessoais feitas durante as visitas às Instituições/Museus (*), detalhes 

fotográficos e literatura.  

 Para a análise comparativa e o entendimento das características osteológicas de 

MZSP-PV 830, foram utilizados exemplares de terópodes descritos na Argentina, Índia, 

África, Madagascar e América do Norte. A metodologia para a medida das falanges foi 

a extensão máxima da superfície ventral entre a face articular proximal e o ponto mais 

externo da parte distal da tróclea (Kambic, 2008). 

  Uma lista detalhada com as espécies utilizadas na comparação e análise 

filogenética, bem como seus respectivos números de tombos encontra-se no ANEXO 1. 

 

4.4. Análise Filogenética 

 

Uma análise filogenética foi realizada com a intenção de avaliar o 

posicionamento e relações de parentesco do exemplar MZSP-PV 830 dentro do clado 

Ceratosauria. Para isso, o exemplar MZSP-PV 830 foi incluído na matriz proposta por 

Pol e Rauhut (2012). A presente dissertação acrescentou a esta matriz sete novos 

caracteres morfológicos referentes aos membros posteriores. Desta forma, a matriz 

resultante passou a conter 26 táxons terminais e 213 caracteres (ver Anexo 4 para lista 

completa de caracteres).  

O exemplar MZSP-PV 830 foi incluído na matriz de Pol e Rauhut (2012) com a 

seguinte codificação: 

?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? 

?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? 

??????????  ?????????? ?????????? ?????????? ????????1? 11?11?11?1 ??111??111 110 

 

A metodologia adotada para determinar as relações filogenéticas foi a Cladística, 

segundo Hennig (1966), Wiley (1981), Rieppel (1988), Nelson e Platnick (1991). A 

análise dos dados seguiu os princípios da parcimônia (Kluge e Farris, 1969; Farris, 

1970). Os estados de caracteres foram polarizados por meio de comparações com grupo 
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externo (Farris, 1982; Maddison et al., 1984), e seguindo as orientações do trabalho de 

Pol e Rauhut (2012). 

A matriz de caracteres foi submetida a uma análise de parcimônia empregando o 

programa T.N.T.- 1.1 (Goloboff et al., 2008) com uma estratégia de busca heurística de 

1000 replicações de árvores de Wagner por réplica, salvando dez árvores, seguidas de 

SPR (subtree prunning and regrafting) e TBR (tree bisection-reconnection branch 

swapping). Foram empregadas como opções a regra 3 para colapso de ramo 

(comprimento mínimo = 0) e o valor “10” para o comando random seed. Todos os 

caracteres receberam o mesmo peso. Os caracteres multi-estados 12, 16, 20, 33, 115, 

152, 156 e 194 foram tratados como ordenados (Pol e Rauhut, 2012). Para os caracteres 

não aplicáveis ou desconhecidos, foram usados os símbolos (-) ou (?) respectivamente. 

Foram empregadas duas medidas de suporte de ramos para avaliar a robustez dos nós 

nas árvores mais parcimoniosas: Bremer (Bremer, 1994) e reamostragem por Bootstrap 

(Felsenstein, 1985).  

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 . O status taxonômico a priori de MZSP-PV 830  

 

A alocação taxonômica do exemplar no clado Ceratosauria foi feita com base no 

levantamento de algumas características diagnósticas prévias que permitiram delinear 

uma hipótese de trabalho para fins de comparações com táxons morfologicamente 

próximos. A seguir, são fornecidas as características que levaram a associar a priori 

MZSP-PV 830 aos terópodes ceratossauros (o clado sustentado pelo caráter está entre 

parentese): presença de um processo ascendente do astrágalo (Dinosauria); ausência de 

forte curvatura da falange ungueal do pé (Neoceratosauria); ausência de gínglimo bem 

desenvolvido no metatarso III (Neoceratosauria); ausência de condição arctometatarsal 

do metatarsal III (Tyrannosauridae); condição eurimetatarsal do metatarso III 

(Abelisauroidea); ausência de crista na superfície posterolateral do metatarso IV; 

falanges ungueais do pé com um sistema de sulcos laterais em forma de "Y" 

(Abelisauroidea); presença de uma fossa profunda ventral e um tubérculo flexor 

reduzido (Abelisauroidea).   
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Desse modo, pode-se dizer que o fóssil em estudo representa um exemplar do 

clado Ceratosauria, em particular Abelisauroidea, e possui características que o 

distinguem dos demais táxons de terópodes.  

 

5.2. Descrição do exemplar MZSP-PV 830  

 

Segundo Romer (1956) os membros posteriores (assim como os membros 

anteriores), apresentam dois segmentos; o segmento proximal com um único osso (ou 

propodial) e o segmento distal com um par de ossos epipodiais, localizados 

medialmente e lateralmente. A série de pequenos ossos que formam a junção entre os 

segmentos epipodiais e o pé é nomeada mesopodiais, e aqueles localizados na região do 

tornozelo são nomeados tarsus. Para cada dedo (ou dígito), os ossos longos que 

compõem a parte proximal são denominados elementos metapodiais. Por último, o 

número variável de ossos que constituem a porção livre dos dígitos são as falanges, os 

elementos terminais geralmente em forma de garra são as falanges ungueais. 

Schaeffer (1941) apontou três formas de articulação tarsal, sendo o tipo II, 

denominada articulação mesotarsal é encontrado em Saurischia, Ornithischia, Aves e 

Pterosauria. Neste tipo de articulação o astrágalo e o calcâneo estão ambos reduzidos 

proximodistalmente e permanecem sem movimento entre os elementos ósseos vizinhos. 

 O astrágalo e o calcâneo podem estar firmemente unidos ou podem se fusionar à 

tíbia e/ou à tíbia em um estágio tardio de desenvolvimento (Romer, 1956). A tíbia 

desenvolve um sulco sobre a face anterolateral distal, no qual se insere o processo 

ascendente do astrágalo. O movimento limitado do astrágalo e o calcâneo com os 

epipodiais geram um movimento tipo dobradiça abaixo deste tarso proximal. Welles e 

Long (1974) apontaram cinco tipos distintos de tarsos dentro dos terópodes, e MZSP- 

PV 830 apresenta a “condição ceratosauróide”, onde o processo ascendente do astrágalo 

está aprofundado na tíbia e o calcâneo apresenta contato muito próximo com o 

astrágalo. 

 A seguir encontra-se a descrição do material MZSP-PV 830. Este táxon está 

sendo considerado como o primeiro registro osteológico de dinossauros terópodes para 

a Bacia Sanfranciscana. 
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5.2.1. Tíbia 

 Dos dois ossos epipodiais dos membros posteriores, o mais interno, a tíbia, é 

sempre o mais robusto nos répteis. A extremidade distal é um pouco expandida 

transversalmente e termina em uma superfície articular para o astrágalo (Romer, 1956). 

A morfologia da extremidade distal da tíbia de Ceratosauria pode ser mais bem 

detalhada nos táxons onde não foi preservada em articulação com os tarsais proximais, 

isto é, astrágalo e calcâneo (e.g. Rajasaurus, Majungasaurus, Quilmesaurus e alguns 

espécimes de Masiakasaurus). Nos táxons que apresentam fusionamento não há 

possibilidades de fazer tal detalhamento (eg. Aucasaurus, Xenotarsosaurus, 

Ekrixinatosaurus e Coelophysis).  

No material MZSP-PV 830, apenas a extremidade distal da tíbia direita foi 

preservada, faltando a diáfise mediana e a epífise proximal. A parte preservada tem 

aproximadamente 9 cm de comprimento (Figura 5A).  

A extremidade distal está erodida ao nível de sua linha mediana, imediatamente 

acima da depressão para o processo ascendente do astrágalo (ver descrição do 

astrágalo), sendo que a erosão atinge a superfície posterior do osso, formando um 

orifício na região da superfície para a recepção do processo ascendente do astrágalo. 

Baseado no comprimento total da fíbula, a tíbia não deve ultrapassar 35 cm de 

comprimento. Entretanto, não é possível calcular a proporção de tamanho entre tíbia e o 

fêmur. 

A extremidade distal da tíbia é assimétrica, achatada anteroposteriormente e 

expandida lateromedialmente. A face lateral é estreita em seu eixo anteroposterior e 

apresenta ligeira inclinação posterior, enquanto a face medial é mais ampla e apresenta 

superfície rugosa na porção mais distal, um pouco acima de seu maléolo (Figuras 5C e 

D). 

Embora pequenas áreas na extremidade mais proximal não tenham sido 

preservadas em ambos os maléolos, estes apresentam contorno geral arredondado, 

especialmente o maléolo lateral. O maléolo lateral é o mais expandido e se projeta um 

pouco distalmente (não tanto quanto em Majungasaurus e Quilmesaurus, mas um 

pouco semelhante à Allosaurus) que o maléolo medial em vista anterior. A superfície do 

maléolo lateral e a haste da tíbia têm um contato plano, que permite perfeita aposição da 

face posterior do calcâneo e da extremidade distal da fíbula, semelhante à 

Masiakasaurus. A superfície articular astragalar de ambos os maléolos são rugosas. Um 

pouco acima da região mais proximal da haste está levemente erodida.  



27 

 

A margem do maléolo medial apresenta uma forma truncada. Esta característica 

é determinada pela angulação da forma do maléolo medial e inclinação da faceta para a 

recepção do processo ascendente do astrágalo, que pode ser angular ou truncada (para 

mais detalhes ver Galton e Molnar, 2005; Ezcurra e Agnolín, 2012) 

O contorno da superfície distal entre os maléolos é muito sinuoso em 

comparação com Majungasaurus e Allosaurus. Nesta região há uma suave concavidade 

triangular no qual uma parte da superfície interna do astrágalo se encaixa (Figura 5G-

af). Embora a região mediana esteja muito erodida formando um orifício é possível 

determinar a ausência da crista vertical mediana para o processo ascendente do 

astrágalo. 

Esta faceta vertical (ou contraforte medial, Figura 5E) é estreita, ou seja, não se 

expande muito além da largura da haste. O contraforte medial atua como um suporte ao 

processo ascendente do astrágalo e é muito variável entre os terópodes. A cicatriz 

anterior do processo ascendente do astrágalo está correlacionada com a faceta vertical, 

descrita acima. No material de estudo, a cicatriz é subretangular, sendo levemente maior 

tranversalmente do que anteroposteriormente. A depressão na qual o processo 

ascendente do astrágalo se encaixa na tíbia está mais semelhante à condição encontrada 

em Xenotarsosaurus e Masiakasaurus do que em Aucasaurus. Neste último é possível 

perceber que o processo ascendente está inserido levemente na tíbia (obs. pessoal). Uma 

estrutura semelhante é vista em Skorpiovenator, entretanto a superfície nesta área está 

erodida, dificultando a visualização desta estrutura.  

Em vista distal (Figura 5G), o maléolo medial é mais largo anteroposteriormente 

e arredondado do que o maléolo lateral afilado, proporcionando uma forma alongada 

lateromedial e subtriangular. Tanto a superfície anterior quanto a posterior são 

côncavas. Tais concavidades, no entanto, se desenvolvem desigualmente de modo que 

esta região apresenta um formato suave de “S” em seção transversal.  

A superfície posterior é ligeiramente côncava ao longo da linha mediana. 

(semelhante à Velocisaurus, Elaphrosaurus, Ekrixinatosaurus, Xenotarsosaurus, 

Masiakasaurus). Embora a porção mediana na haste esteja erodida, nota-se uma 

pequena depressão na margem dessa erosão. O maléolo lateral é liso e muito plano, o 

maléolo medial é côncavo (Figura 5B). Tanto anterior quanto posterior o corpo do 

astrágalo associado ao calcâneo envolve totalmente a tíbia (Figura 5E e F).  
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5.2.2. Fíbula  

A fíbula é osso mais externo da porção epipodial do membro posterior. É sempre 

o osso mais delgado em relação à tíbia, com a diáfise estreita e que sofre um 

alargamento em ambas as epífises. A função principal da fíbula é promover áreas para a 

inserção de músculos (Romer, 1956). 

No material MZSP-PV 830, a fíbula direita está totalmente preservada, exceto 

por uma pequena porção da extremidade proximal acima da fossa medial (Figura 6C). A 

fíbula tem aproximadamente 29,5 cm de comprimento, é alongada e mais fina em 

relação à tíbia (Figura 6B). Em toda a extensão da diáfise há algumas áreas erodidas, 

formando pequenos orifícios. Proximalmente a superfície da epífise é rugosa, 

entretanto, não é possível delimitar seu contorno, devido à não preservação da porção 

posterior. Em seção transversal, a fíbula é sub-retangular, sendo mais estreita 

lateromedialmente do que anteroposteriormente. 

 Em vista medial (Figura 6C) a margem anterior-medial está expandida no 

sentido proximodistal em uma superfície de contato tibial conspícuo e amplo. A 

margem medial (im) mais proximal desta superfície é reta e um pouco rugosa e contínua 

com a extremidade proximal da fíbula (Figura 6E), semelhante à condição vista em 

Skorpiovenator e Majungasaurus e diferente de Eoabelisaurus, que apresenta uma 

ligeira inclinação arredondada, e de Masiakasaurus, cuja margem da parede gira 

posteriormente perto da extremidade proximal formando uma segunda fossa côncava 

superficial. A margem medial é lisa e contínua à haste fibular, semelhante à condição 

vista em Ceratosaurus e diferente de Geunusaurus, que apresenta uma margem 

levemente arredondada. A superfície medial é levemente côncava na face medial e 

convexa e estriada na face lateral, na qual aloja uma fossa (ou sulco) pronunciada 

(Figura 6F). Distalmente a esta fossa, a haste fibular está expandida em uma área 

levemente rugosa no qual é utilizada para a inserção do M. iliofibularis (Figura 6A). 

Em Allosaurus e Berberosaurus a fossa medial é levemente côncava, e embora a 

margem fíbular não esteja expandida como em Ceratosaurus, é quase continua à haste 

fibular. Em outros táxons, por exemplo, Aucasaurus e em Xenotarsosaurus não é 

possível observar o formato da crista e a forma da fossa medial, uma vez que a tíbia e a 

fíbula estão preservadas em contato próximo. Masiakasaurus apresenta uma fossa que 

se abre posteriormente, e em MZSP-PV 830 essa fossa se abre medialmente, sendo mais 

profunda que em Allosaurus e Berberosaurus. 
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A superfície de contato com a tíbia se desenvolve ao longo de todo o 

comprimento da diáfise fibular, e há um desvio com leve inclinação em direção à 

margem lateral. As extensas facetas articulares relativamente planas no eixo fibular 

indicam um contato muito próximo com a tíbia ao longo de seu comprimento (Figura 

6C-tf). A superfície lateral (Figura 6D) é arredondada e lisa ao longo de todo o seu 

comprimento. A extremidade distal é contínua com a diáfise em vista médio-lateral. A 

margem é levemente arredondada, entretanto, em vista anterior há uma expansão da 

margem no sentido látero-medial. A margem da superfície distal é rugosa para a 

inserção de ligamentos e apresenta uma proeminência plana que se encaixa 

perfeitamente com a margem posteroproximal do calcâneo.  

 

5.2.3. Tarsus  

O tarsus na condição reptiliana está representado pelos tarsais proximais e 

distais. Os tarsais proximais são representados por dois ossos, estes conhecidos como 

calcâneo e astrágalo.  

De forma geral, o calcâneo é tipicamente um disco oval grande, grosso 

medialmente e mais fino lateralmente. Sua borda arredondada externa conduz as 

inserções dos elementos laterais da musculatura crural. O astrágalo é freqüentemente 

uma estrutura em forma de “L”, a extremidade proximal plana carrega parte da 

dobradiça da fíbula. O astrágalo, assim como o calcâneo, pode se co-ossificarem e 

também se fusionar a tíbia (Romer, 1976). Tetanuros apresentam duas séries distais, 

dois elementos da série proximal (astrágalo e calcâneo) e dois ou três elementos da série 

distal. Foi reportado um elemento livre na série distal em Aucasaurus (Coria et al., 

2002). Em MZSP-PV 830 não foi identificado nenhum elemento da série distal. 

O reconhecimento do estágio ontogenético é crítico para propor comparações 

anatômicas e subseqüentes interpretações dos estados de caracteres. Gauthier (1986), 

Rowe (1989) e Rowe e Gauthier (1990) reconhecem três estágios ontogenéticos 

baseados na seqüência de grau de fusionamento entre os elementos esqueléticos. Entre 

as modificações ontogenéticas que determinam a forma adulta está a fusão dos tarsos 

proximais para formar um complexo astrágalo-calcâneo, que em celofisóideos apresenta 

fusionamento distal do tarsal 3 ao metatarso III e a fusão proximal dos metatarsais II e 

III.  

Outra diferença é o grau de ossificação observada em indivíduos robustos e 

gráceis. Nas formas robustas há uma co-ossificação mais pronunciada do que nas 



30 

 

formas mais gráceis. Algumas formas podem apresentar tarsometatarso, ou seja, a fusão 

distal do tarsal 3 ao metatarsos II e III. Ceratossauros adultos além da formação do 

complexo astrágalo-calcâneo também podem apresentar fusionamento com a tíbia, 

formando um tibiotarso (visto em Aucasaurus, Ceratosaurus, alguns espécimes de 

Masiakasaurus e Xenotarsosaurus). Em Majungasaurus não há tibiotarso, mas o 

complexo astrágalo-calcâneo está presente. Nestas espécies, o complexo astrágalo-

calcâneo se torna uma unidade rígida, portanto, a superfície lateral e posterior do 

astrágalo e a superfície medial do calcâneo não pôde ser utilizada para comparações 

morfológicas. 

 

5.2.3.1. Astrágalo 

O astrágalo direito está quase completo (Figura 7A). Apresenta 

aproximadamente 5 cm de comprimento, e a porção preservada do processo ascendente 

do astrágalo apresenta 2 cm de comprimento e 2 cm de altura. A porção do processo 

ascendente mais o corpo astragalar tem aproximadamente 4 cm de altura. 

O astrágalo foi preservado como um elemento livre, entretanto, apresenta 

perfeita aposição à superfície de contato do calcâneo e à tíbia. O astrágalo é muito mais 

amplo que o calcâneo. Quando posicionados juntos à tíbia, o astrágalo e o calcâneo 

limitam toda a metade medial da tíbia (Figura 7A, C e D). O corpo astragalar é mais 

longo mediolateralmente do que anteroposteriormente. 

No corpo do astrágalo é possível notar dois sulcos horizontais na face anterior, 

sendo um sulco mais proximal, tão profundo quanto o segundo sulco, que é mais distal e 

localizado na porção anteroventral. O sulco proximal é o mais longo, se estende do 

côndilo medial até a superfície anterior do tubérculo medial do calcâneo (Figura 7D), 

enquanto o sulco mais distal está restrito ao corpo astragalar. O corpo astragalar não 

apresenta foramens e é subcrescente em vistas proximal e distal. Sua face tibial é lisa, 

ao passo que a superfície distal é ligeiramente rugosa, característica esta bem 

perceptível, mesmo estas partes estando erodidas. Os côndilos são assimétricos, sendo o 

côndilo lateral mais expandido e se projeta mais anteriormente, dando aos côndilos um 

contorno subcrescente. A assimetria da faceta tibial corresponde à forma de encaixe 

para os maléolos tibiais (Figura 7E e F). 

A presença de um processo ascendente do astrágalo é uma sinapomorfia de 

Dinosauria. Essa estrutura varia entre os grupos de terópodes, e em Ceratosaurus é 

baixo e retangular, na maioria dos abelisauróideos é alto e subtriangular, e em tetanuros 



31 

 

corresponde 20% o comprimento da tíbia, sendo crescente em grupos mais derivados. O 

processo ascendente pode se encaixar em um sulco na face anterior da extremidade 

distal da tíbia. Este sulco é delimitado proximalmente por um contraforte medial, que 

corre proximolateralmente no canto medial da extremidade distal da tíbia. 

No material MZSP-PV 830, o processo ascendente do astrágalo está incompleto, 

faltando a porção proximal e medial. A porção distal preservada tem aspecto laminar, e 

devido a isto, não é possível determinar com precisão seu formato geral. Entretanto, 

considerando o contorno da superfície não erodida da face anterior na tíbia, é provável 

que fosse alta e subtriangular. Sua base pouco profunda é contínua à superfície 

posteromedial do calcâneo, diferentemente do que ocorre com a sua margem lateral, 

cujo limite coincide com a margem lateral do corpo astragalar. Tanto na superfície 

anterior quando na posterior o processo ascendente é liso e plano. 

  Em vista proximal, são visíveis na base do processo ascendente duas fossas 

estreitas e rasas, separadas por uma crista pouco pronunciada, dispostas medialmente à 

superfície de contato com a extremidade distal da fíbula. Dentro dessa fossa é possível 

observar um pequeno forâmen (Figura 7A-f). 

 

5.2.3.2. Calcâneo  

O calcâneo não está fusionado ao astrágalo e está bem achatado devido ao 

processo de fossilização. O calcâneo apresenta superfície proximal pronunciadamente 

côncava e lisa. A face lateral também é côncava, embora não tendo sido preservada sua 

região mais distal (Figura 7F). A faceta fibular é inclinada anterolateralmente e atua 

com um soquete no contato com a fíbula. A superfície de contato com o astrágalo em 

vista proximal é mais ampla anteroposteriomente em sua região mais proximal. A face 

posterior é quase plana e apresenta um contato íntimo com o maléolo lateral da tíbia 

(Figura 7B). Em vista anterior, a margem proximal é ligeiramente projetada 

posteriormente e a margem mediodistal forma uma protuberância discreta. Há uma 

pequena depressão na região distal, ao mesmo nível do sulco mais inferior do corpo 

astragalar, porém não contínua a este (Figura 7D). 

 

5.2.4. Pé 

A tendência bípede vista em terópodes promoveu o desenvolvimento de 

metatarsais alongados. A postura de pés digitígrada e funcionalmente tridáctila é visto 

virtualmente em todas as linhagens de terópodes até aves. Neste aspecto, o dedo III 
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central, suporta grande parte do peso. O dedo II e IV possuem quase o mesmo 

comprimento (Romer, 1956). Nos terópodes o primeiro dedo é reduzido e perde seu 

contato com a articulação do tornozelo, mas permanece na extremidade caudomedial do 

metatarsal II, enquanto o quinto dígito geralmente é vestigial ou desaparece 

completamente.  

O metatarso III em Tyrannosaurus, outros tirannossaurídeos e celurossauros 

estão reduzidos e comprimidos proximalmente (condição “arctometatarso”). Entretanto, 

ceratossauros, bem como MZSP-PV 830, apresentam a condição eurymetatarso”, na 

qual a extremidade proximal do metatarso III é consideravelmente mais larga tanto 

ântero-posteriomente quanto médio-lateralmente (Novas, 2009). 

Até 2002 o pé dos abelissauróideos era virtualmente desconhecido, sendo 

conhecidos apenas os metatarsais de Ceratosaurus (Weishampel et al., 2004). 

Posteriormente foram encontrados materiais com preservação dos membros posteriores 

quase ou totalmente completos, dentre eles se destacam Aucasaurus, Eoabelisaurus, 

Majungasaurus, Masiakasaurus, Rajasaurus e Skorpiovenator.  

Os metatarsais e falanges de Skorpiovenator, Aucasaurus, Eoabelisaurus não 

foram descritos formalmente, entretanto, foram analisados de forma direta para fornecer 

a identificação e posicionamento no exemplar MZSP-PV 830. 

Um fragmento atribuível ao metatarsal I foi encontrado em MZSP-PV 830, os 

metatarsais II, III e IV foram preservados extremamente fragmentados. Durante o 

processo de preparação foi necessário colagem para formar os elementos ósseos 

inteiros, entretanto, o metatarso II não está totalmente preservado. Os metatarsais foram 

preservados desarticulados, diferente de alguns espécimes onde há contato próximo dos 

elementos (Aucasaurus, Ceratosaurus e Eoabelisaurus). 

 

5.2.4.1. Metatarsal I 

A porção proximal do metatarsal I direito tem aproximadamente três cm de 

comprimento. A haste do osso alarga-se proximodistalmente, e ambas superfícies são 

côncavas, sendo a concavidade ventral mais pronunciada que a dorsal (Figura 8A e B). 

A margem lateral é mais estreita do que a margem medial. A articulação ginglimóide 

apresenta uma leve inclinação anteroposteriormente, com uma depressão pronunciada 

em sua superfície anterior, margeada ventralmente por rugosidades que se estendem até 

a faceta articular. O côndilo medial está localizado mais proximalmente do que o 

côndilo lateral, definindo uma superfície articular assimétrica em vista dorsal e 
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proximal. A fossa ligamentar lateral é menos profunda do que a fossa medial, diferente 

de Aucasaurus, que não apresenta fossa (Figura 8C e D). 

 

5.2.4.2. Metatarsal II 

O metatarsal II é o mais fragmentado de todos os metatarsais no exemplar 

MZSP-PV 830. A porção mais distal da diáfise, a extremidade distal do metatarso e 

alguns fragmentos da porção proximal foram preservados. A porção distal preservada 

apresenta aproximadamente 8,5 cm de comprimento (Figura 9). 

Embora a porção medial da diáfise não esteja preservada, é possível inferir, 

considerando a espessura da extremidade distal e da extremidade proximal preservada, 

que o metatarso apresenta um achatamento médio-lateral pronunciado ao longo de todo 

o seu eixo longitudinal, proporcionando um aspecto estreito, entretanto não tão estreito 

como visto em Masiakasaurus e Velocisaurus. 

A superfície dorsal e ventral é plana e lisa, a superfície medial é lisa, 

ligeiramente convexa e sua porção mais distal é subcrescente em seção transversal. Não 

é possível afirmar se este perfil é exibido ao longo de toda a porção preservada da haste, 

uma vez que a superfície lateral está bastante erodida (Figura 9B e C). 

A articulação ginglimóide é assimétrica, com uma leve inclinação médio-lateral 

e convexa anteriormente (Figura E). Em vista dorsal a fossa hiperextensora no gínglimo 

para a inserção de M. extensor digitorum é pouco pronunciada e suaves marcas de 

inserção de musculatura são observadas (Figura 9A). 

A haste apresenta uma concavidade contínua a um sulco ventral pronunciado, 

que se desenvolve até a metade posterior da superfície distal do osso. Esse sulco 

delimita um flange lateral mais expandido do que o flange medial. As fossas 

ligamentares estão bem preservadas, são profundas e arredondas, sendo a fossa lateral 

mais ampla e profunda que a fossa medial. MZSP-PV 830 apresenta tamanho 

proporcional mais semelhante à Masiakasaurus do que Aucasaurus e Eoabelisaurus.  

 

5.2.4.3. Metatarsal III 

O metatarsal III é o mais largo dos elementos metapodiais preservados e também 

o mais completo, não tendo sido preservadas, no entanto, as porções da haste 

imediatamente contínuas às extremidades de articulação distal e proximal, em especial 

na área medial da extremidade proximal (Figura 10). 
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A diáfise é lisa e achatada dorso-ventralmente ao longo de quase todo o seu 

comprimento proximodistal (Figuras 10A e B). A haste apresenta uma seção transversal 

sub-quadrangular. A margem lateral e medial são lisas e paralelas até a região 

mediodistal, a partir da qual a haste torna-se um pouco estreita distalmente (Figuras 10C 

e D). 

A superfície dorsal é percorrida por uma depressão medial estreita que se 

desenvolve distalmente e conflui com a margem medial da haste em sua porção 

mediodistal, nesta região em vista medial é possível notar uma expansão. 

Presumivelmente essa depressão é a faceta de contato do metatarsal II. A superfície 

ventral está extensamente erodida. 

A extremidade proximal é larga mediolateralmente e apresenta superfície 

articular ligeiramente côncava e com contorno em forma de ampulheta em vista 

proximal. Não se observa áreas que possam indicar possível fusionamento ósseo entre o 

metatarso II e metatarso IV (Figura 10E). 

A extremidade articular distal ginglimóide é simétrica e está bastante erodida 

(Figura 10F). A fossa hiperextensora está bem erodida e é mais larga e menos profunda 

em relação do metatarsal II. A extremidade articular do metatarsal IV não foi 

preservada, impossibilitando comparações mais detalhadas. O côndilo medial é mais 

estreito que o côndilo lateral. A fossa ligamentar medial é presumivelmente contínua 

com uma escavação que se desenvolve proximalmente. A fossa ligamentar lateral é 

arredondada e menos profunda que a fossa ligamentar medial. 

 

5.2.4.4. Metatarsal IV  

 A porção óssea preservada tem aproximadamente 15,5 cm de comprimento. 

Embora a extremidade médio-distal do metatarsal tenha sido preservada, infelizmente 

não se conhece superfície articular distal, uma vez que a forma fornece muitas 

informações e caracteres diagnósticos. 

A margem dorsal é lisa e achatada. A região proximal da haste apresenta seção 

transversal elíptica e é reta até sua porção mediana, onde se projetada lateralmente ao 

longo do comprimento distal da haste. Em vista medial, a parte medioproximal está 

muito erodida em partes e fragmentada, mas é possível determinar acima desta a área 

erodida, uma pequena superfície de inserção do M. gastrocnemius. A região proximal 

tem forma sub-retangular e uma suave concavidade está relacionada com a faceta 

articular do metatarso III (Figura 11). 
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5.2.5. Falanges 

A fórmula falangeal consiste na contagem do número de falanges, ordenados do 

dígito mais medial para o mais lateral, e a fórmula estabelecida para os terópodes 

incluindo Aves geralmente é 2-3-4-5-x (Romer, 1956). A fórmula encontrada em 

MZSP-PV 830 foi 0-3-3-5-x. As sutis diferenças de proporção podem ser detectadas 

entre as falanges, indicando que algum dimorfismo possa estar presente, estas variações 

podem gerar dificuldades de correlação de posicionamento. Devido à preservação 

desarticulada do exemplar, em especial das falanges, a inferência de posicionamento foi 

feita através da comparação dos materiais bem preservados tais como Aucasaurus, 

Eoabelisaurus, Skorpiovenator, Majungasaurus, Masiakasaurus e Noasaurus.  

 

5.2.5.1. Falanges do dígito II  

Falange II-1. É conhecida em sua totalidade. O osso apresenta 

aproximadamente 5 cm de comprimento. É mais delgada e a mais danificada dentre 

todas as falanges, sendo que a superfície lateral está muito erodida na porção mediana. 

Em vista dorsal o eixo falangeano é comprimido latero-medialmente, dando um aspecto 

muito delgado proximodistal. A superfície do corpo da falange é lisa e se expande nas 

superfícies articular proximal e distal. A superfície articular proximal, também erodida, 

perdeu o contato com seu metatarso, porém, é possível notar o padrão côncavo lateral da 

falange. A superfície lateral é plana e lisa, e um sulco ventral proximal separa a 

projeção lateral e medial. Ambas as fossas de ligamentos foram preservadas, sendo a 

fossa lateral mais profunda e arredondada. A superfície articular distal é plana, e embora 

o côndilo medial esteja erodido, ambos são simétricos. Em vista medial, a extremidade 

próxima é mais alta do que a extremidade distal (Figura 12). 

Falange II- 2. Esta falange está totalmente preservada, exceto pelo processo 

dorsal da superfície articular proximal (Figura 13). É bem menor e mais robusta do que 

a falange II-1. O osso apresenta 3,5 cm de comprimento. A margem ventral não é 

arqueada, como visto nas falanges do dígito III. O corpo falangeal é liso em toda a sua 

extensão. Dorsalmente a fossa hiperextensora é ampla e achatada e há um forte 

achatamento na porção médio-proximal da margem medial, proporcionando um aspecto 

triangular em vista medial. Entretanto, os côndilos estão separados por um sulco, este 

sulco segue em direção distal e ventral. Os côndilos são assimétricos dorsoventralmente, 

sendo o medial maior. Um sulco ventral proximal amplo e plano separa a projeção 

lateral da medial. O côndilo lateral e medial apresenta fossa ligamentar bem distinta e 
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profunda. O côndilo medial é mais expandido e com a fossa de ligamento mais 

profunda. Há pouco contato entre a superfície articular e a superfície distal da falange 

II-1.  

 

5.2.5.2. Falanges do dígito III 

Falange III-1. Está totalmente preservada (Figura 14). É o elemento mais 

simétrico e robusto dentre todos os elementos da 1º linha de falanges (isto é II-1 e IV-

1). Tem aproximadamente 5 cm de comprimento. A superfície dorsal é plana e lisa, a 

margem lateral e medial se expande suavemente nos côndilos. Os côndilos não possuem 

um sulco os separando na superfície articular ventral. A fossa hiperextensora (Figura 

14A e D-hp) pronunciada está na forma de um “V”. A fossa ligamentar co-lateral está 

presente, sendo mais profunda no côndilo medial e arredondada no côndilo lateral. A 

superfície medial está erodida em sua porção mediana do corpo falangeal e em uma 

pequena porção da margem proximal, bem como toda a superfície do côndilo lateral 

(Figura 14C e D). A extremidade distal da superfície medial apresenta uma área com 

pequenas ranhuras. A superfície articular proximal é convexa e lisa, com a margem 

lateral distal bem erodida (Figura 14 E e F). 

Falange III-2. É a falange com o maior grau de fragmentação de todas as 

falanges preservadas (Figura 15). A falange apresenta cerca de 5,5 cm de comprimento. 

A região caudal dos côndilos e a região medial das faces medial e ventral estão bem 

erodidas. Sendo que a erosão está presente em quase toda a superfície medial do corpo 

falangeal e da superfície articular proximal, afetando também a porção distal do côndilo 

medial. A superfície lateral é a mais bem preservada, sendo lisa, plana e apresenta 

margem articular proximal expandida. A fossa ligamentar do côndilo lateral é pouco 

pronunciada. No côndilo medial, somente a porção mais proximal da fossa está 

preservada, e apesar dessa erosão, é possível notar que é mais profunda que a fossa do 

côndilo lateral. Não há presença de sulco separando os côndilos na superfície proximal e 

ventral. A fossa hiperextensora na superfície dorsal é menos pronunciada que da falange 

III-1. Os côndilos são dorsoventralmente simétricos. A superfície articular distal é lisa. 

 

5.2.5.3. Falanges do dígito IV  

Falange IV-1. Apresenta aproximadamente 3,5 cm de comprimento, e dentre a 

série da 1º linha de falanges é a mais assimétrica (Figura 16). A margem medial da 

superfície articular e a região mediolateral distal estão bastante erodidas, e a face lateral 



37 

 

preservada é côncava. Em vista dorsal o corpo falangeal é comprimido, a fossa 

hiperextensora apresenta contorno sinuoso. O côndilo medial é maior e arredondado em 

vista ventral. A fossa hiperextensora profunda é contínua com um sulco ao longo da 

superfície articular. A fossa ligamentar do côndilo medial é mais profunda. O contorno 

da superfície proximal é em forma de ampulheta, sendo que a porção inferior do côndilo 

medial está mais expandida. 

Falange IV-2. A falange IV-2 é mais robusta do que a falange IV-1. Está 

totalmente preservada, incluindo o processo dorsal (Figura 17). Tem 2,5 cm de 

comprimento. A superfície articular proximal apresenta uma crista anteroposterior 

mediana muito discreta, que não se estende até o limite posterior da superfície articular, 

mas é contínua à superfície proximal da margem proximodorsal. O contorno da 

superfície articular proximal é subtriangular, com o ápice do “triângulo” direcionado 

anteriormente. O corpo é curto, com seção transversal triangular em sua porção mais 

proximal e em forma de “H” na região mais distal, a qual é definida por depressões 

pronunciadas na face dorsal e ventral. A fossa hiperextensora é bem marcada e 

profunda, em forma de triangulo invertido. A face lateral da articulação distal 

ginglimóide é pronunciadamente convexa. A fossa ligamentar medial é mais profunda 

do que a lateral e os côndilos estão mais próximos entre si em vista anterior do que em 

vista posterior. Em vista lateromedial, o processo dorsal expandido proporciona uma 

assimetria entre a porção inferior e superior na margem proximal. Em vista medial a 

borda da superfície articular é rugosa. 

Falange IV-3. A falange IV-3 é mais curta do que a falange IV-2. A superfície 

articular proximal apresenta um contorno subtriangular muito assimétrico, de modo que 

a margem proximodorsal apresenta o ápice voltado lateralmente, fazendo com que esta 

superfície articule-se perfeitamente com o gínglimo da falange IV-2. Em vista anterior, 

o corpo apresenta uma concavidade contínua à superfície articular distal. A fossa 

ligamentar medial é tão profunda quanto a lateral, porém é mais ampla. A fossa 

hiperextensora é pouco pronunciada comparada com a IV-2. Em vista lateral a projeção 

superior e inferior da margem articular proximal está na mesma linha, favorecendo uma 

simetria. Em vista proximal vê-se uma crista soerguida bem marcada em todo o seu 

comprimento, entretanto a margem medial é mais côncava e está mais expandida 

distalmente (Figura 18). 

Falange IV- 4. Esta falange é a mais curta do dígito IV (Figura 19). A superfície 

articular proximal tem um contorno trapezoidal, sendo que a “base menor” corresponde 
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à sua margem posterior. Há uma crista que se estende anteroposteriormente do processo 

dorsal, baixo e ligeiramente curvado posteriormente. Um leve sulco separa os côndilos. 

Ambas as fossas ligamentares são arredondada, entretanto a lateral é mais profunda. Em 

vista dorsal a fossa hiperextensora separa o côndilo do processo dorsal. 

Falange IV-5 (ungueal). As falanges ungueais dos abelissauróideos são muito 

distintivas de outros terópodes, especialmente os tetanuros. Os abelissauróideos 

apresentam um conjunto triangular de sulcos laterais, em contraste com um único sulco 

encontrado em outros terópodes, assim como lábio robusto proximodorsal e superfície 

ventral franzida e quase desprovida de tuberosidade flexora. Estas características estão 

presentes no material MZSP-PV 830, suportando a afinidade com os abelissauróideos. 

Os táxons utilizados para comparação com o exemplar da presente dissertação foram 

Aucasaurus, Masiakasaurus e Majungatholus.  

Em MZSP-PV 830 foram identificadas três falanges ungueais. Duas estão muito 

fragmentadas. Aqui será descrita a falange melhor preservada. 

Esta ungueal foi atribuída como pertencente ao dígito IV devido à sua 

articulação proximal ter contato perfeito com a articulação distal da falange IV-4. Esta 

falange está praticamente completa, faltando apenas uma pequena porção da 

extremidade distal. Possui aproximadamente 3.5 cm de comprimento (Figura 20). 

Apresenta uma assimetria em vista dorsal, com o ápice ligeiramente deslocado 

lateralmente, entretanto, é simétrica em vista ventral. Sua margem dorsal é convexa ao 

longo de toda sua extensão. A margem ventral apresenta um sulco longitudinal 

profundo em sua porção mediana e é côncava proximalmente. Há dois sulcos profundos 

que se desenvolvem distintamente, definindo um padrão triangular em forma de “Y” 

(Novas e Bandyopadhya, 2001), e que se bifurcam aproximadamente na metade do 

comprimento proximodistal da ungueal nas superfícies lateral e medial, além de um 

sulco proximal perpendicular. Na superfície medial o sulco triangular proximal é 

ligeiramente mais protuberante do que a da superfície lateral, e o sulco ventral inclina-se 

dorsodistalmente até o ápice da ungueal. A quilha proximodorsal apresenta uma 

margem plana em vista dorsal que se estende ao longo de todo o contorno da superfície 

articular, diferente da condição vista em Masiakasaurus, que é bem pronunciado. O 

processo dorsal é bem menos pronunciado do que em Masiakasaurus e mais semelhante 

à Majungasaurus e Aucasaurus.  
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5.3. Análise filogenética 

 

5.3.1. Parâmetros da análise 

Uma análise filogenética foi realizada com a intenção de compreender o 

posicionamento de MZSP-PV 830 dentro de clado Ceratosauria. Para isso, o exemplar 

foi incluído na matriz proposta por Pol e Rauhut (2012). Foram também acrescidos à 

matriz sete novos caracteres referentes à morfologia dos membros posteriores.  

Devido à preservação do exemplar MZSP-PV 830, apenas 18 dos 26 caracteres 

morfológicos de membros posteriores presentes na matriz de Pol e Rauhut (2012) 

puderam ser codificados. Entretanto, sete caracteres morfológicos foram acrescentados 

à matriz, totalizando 25 caracteres morfológicos passíveis de codificação para o 

exemplar em questão. Estes caracteres foram retirados dos trabalhos de Holtz (2000), 

Novas e Bandyopadhay (2001), Carrano et al. (2002), Holtz et al. (2004) e Canale et al. 

(2009). Os caracteres adicionais estão descritos em mais detalhes a seguir. As séries de 

transformação para apomorfias, incluindo o seu índice de consistência (CI), estão 

listados no Anexo 5. Foram realizadas duas análises de “comprimento”, ou seja para 

avaliar quantos passos extras são necessários para posições alternativas de MZSP-PV 

830 e de Eoabelisaurus. 

 

5.3.2. Caracteres acrescentados à análise 

Caráter 207. Forma do processo ascendente do astrágalo. Uma vez que o 

processo ascendente do astrágalo não foi preservado em sua totalidade, e a delimitação 

na extremidade distal da tíbia não necessariamente reflete a forma do processo 

ascendente (Rauhut, 2012), este caráter foi codificado como (?) para o exemplar MZSP-

PV 830. Na análise de Canale et al., (2009), o estado (1) deste caráter (forma 

subretangular) foi considerado uma sinapomorfia de Brachyrostra. Entretanto, nesta 

análise o mesmo caráter aparece como homoplástico, a condição derivada (1) estando 

presente em Brachyrostra (nó 37) e em Masiakasaurus. Todavia, dentro de 

Abelisauroidea, apenas quatro táxons (sendo um noassaurídeo) foram codificados. 

Devido à carência de materiais, ainda não foi possível estabelecer uma otimização mais 

criteriosa. 

Caráter 208. A Superfície ventral da falange ungueal pode ser plana (0), ou 

apresentar um sulco profundo (1). A condição (1) está presente em quase todos os 

membros de Abelisauridae, com exceção de Carnotaurus, Indosaurus, Rajasaurus e 
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Abelisaurus, cuja codificação é (?). Embora poucos materiais ungueais tenham sido 

noticiados, o estado (1) do caráter 208 aparece de forma homoplástico em Abelisauridae 

(Novas e Bandyopadhay, 2001) e em dois membros de Noasauridae (MZSP-PV 830 e 

Velocisaurus). 

Caráter 209. O sulco vascular ventral e dorsal falange ungueal pode ser 

subparelelos ao longo de seu comprimento (0), ou se divergirem proximalmente (1) Este 

caráter será abordado mais detalhadamente na discussão das sinaapomorfias dos 

Abelisauroidea.  

Caráter 210. Maléolo lateral tibial pode ser tabular (0) ou tabular (1). Este 

caráter foi considerado uma sinapomorfia para MZSP-PV 830, e será abordado mais 

detalhadamente na discussão das sinapomorfias dos Noasauridae.  

Caráter 211. Fossa externa arredondada na base do processo ascendente do 

astrágalo: ausente (0); presente (1). (Holtz, 2000). Os abelissauróideos apresentam uma 

fossa proeminente, mas sem um sulco transversal que ocorre em tirannossauróideos. 

Nesta análise, a ausência da fossa (estado 0) foi considerada uma autapomorfia de 

Velocisaurus. 

Caráter 212. Se refere a larguras dos Metatarsais II e IV no qual ambos podem 

ser semelhantes e mais estreito do que o metatarso III (0) ou o metatarso II apresentar a 

porção da diáfise estreita do que os metatarsos III e IV (1). Embora o metatarsal II do 

exemplar MZSP-PV 830 não tenha se preservado por completo, é possível inferir que a 

diáfise é mais estreita que o metatarso IV. Este caráter será discutido mais 

detalhadamente na discussão de sinapomorfias proposta para Noasauridae. 

Caráter 213. Presença (0) ou ausência (1) do Metatarsal I. Theropoda em geral 

apresentam o metatarsal I reduzido (estado 0). Entretanto, nos espécimes nos quais este 

elemento não foi preservado, é possível inferir a sua presença devido à cicatriz 

encontrada na região proximal do metatarso II. Na análise produzida aqui, este caráter 

foi considerado uma característica comum em Theropoda, com exceção de Allosaurus, 

Elaphrosaurus, Masiakasaurus e Majungasaurus. Embora os metatarsais estejam bem 

preservados, a confirmação da presença do metatarsal I nestes últimos táxons não foi 

possível (estado 1). 
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5.3.3. Resultados 

 

A análise filogenética da matriz de caracteres resultou em quatro árvores mais 

parcimoniosas com 388 passos, para as quais o consenso estrito calculado está 

representado na Figura 21. O valor do índice de consistência (CI) das quatro árvores é 

de 0.588 enquanto que o de retenção (RI) é de 0.720. 

A comparação entre as quatro árvores mais parcimoniosas mostra o mesmo 

posicionamento dos táxons dentro de Noasauridae. O exemplar MZSP-PV 830 ocupa 

uma posição mais basal, enquanto que Masiakasaurus é grupo irmão do nó que une 

Velocisaurus mais o ramo que une Noasaurus+Laevisuchus.  

Os táxons dentro de Abelisauridae ocupam posições bem estabelecidas em todas 

as quatros árvores mais parcimoniosas, exceto pelas relações dentro de Brachyrostra. 

Duas das árvores apresenta uma dicotomia ao nó 42, em um ramo Carnotaurini 

(Carnotaurus+Aucasaurus) e no outro ramo Skorpiovenator está posicionado como 

grupo irmão de Ilokesia + Ekrixinatosaurus. Entretanto, nas duas outras árvores, o nó 

42 também apresenta a dicotomia Carnotaurini, enquanto que Ekrixinatosaurus é o 

grupo irmão de Skorpiovenator + Ilokelesia.  

O consenso estrito das quatro árvores mais parcimoniosas (Figura 21) se 

assemelha à topologia encontrada em outras análises, corroborando os resultados 

obtidos originalmente por Pol e Rauhut (2012), exceto pelo posicionamento de 

Eoabelisaurus. No presente estudo este táxon é considerado grupo irmão do clado 

Abelisauroidea (nó 31) ao invés de um grupo basal em relação ao clado Abelisauridae 

(Pol e Rauhut, 2012). 

Uma análise de comprimento de ramo foi feita para testar o posicionamento 

alternativo de Eoabelisaurus. Ao transferi-lo para a mesma posição da encontrada por 

Pol e Rauhut (2012), o resultado obtido foi de apenas dois passos extras (de 388 para 

390). Não obstante, Pol e Rauhut (2012), ao posicionarem Eoabelisaurus como grupo 

irmão de Abelisauroidea (mesma posição da presente análise) encontraram somente um 

passo extra, sugerindo que as alternativas estão poucos passos atrás da hipótese mais 

parcimoniosa. 

Baseado principalmente na característica dos sulcos das falanges ungueais, um 

novo teste de comprimento foi realizado para testar a posição do exemplar dentro de 

Abelisauridae, MZSP-PV 830 foi posicionado como grupo irmão de Brachyrostra, 
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resultando em uma alternativa topológica que requereu apenas um passo adicional à 

hipótese mais parcimoniosa (de 388 para 389).  

A árvore de consenso sustentou o clado Neotheropoda (nó 28) com 24 

sinapomofias, sendo este o melhor índice de Bremer (Figura 22) obtido nesta análise, 

com o valor de 4. Entretanto, na análise de Pol e Rauhut (2012), o valor obtido para este 

nó foi de apenas 2. O índice de Bremer com o valor 2 foi obtido nesta análise e também 

por Pol e Rauhut (2012) para Ceratosauria (nó 35), e em Ceratosauridae (Genyodectes e 

Ceratosaurus). Para o restante dos ramos, inclusive os de interesse para este trabalho, 

obteve-se o valor baixo de apenas 1. Na análise de Pol e Rauhut (2012), o maior valor 

encontrado foi em Abelisauridae (3) e no ramo unindo Rajasaurus, Majungasaurus e 

Indosaurus com o valor de 2.  

O índice de Bootstrap (Figura 23) apresentou baixíssimos valores em quase 

todos os nós, apenas três apresentando porcentagens acima de 50, estes obtidos para o 

nó Ceratosauridae foi de 69 e no nó 42 foi de 71. O grupo Noasauridae apresentou valor 

insignificante (abaixo de 10). Já, o único valor significativo (<50%) obtido por Pol e 

Rauhut (2012) foi o que sustentou o clado formado por Abelisauroidea (85) e o ramo 

composto por Indosaurus, Majungasaurus, Rajasaurus. 

A árvore de consenso mostra uma politomia contendo Laevisuchus, 

Masiakasaurus, Noasaurus, Velocisaurus e MZSP-PV 830, foi obtida para Noasauridae 

(nó 43). Esta politomia é devido a natureza incompleta dos táxons, visto que os 

materiais resgatados são extremamente fragmentários e incompletos. O único táxon 

relativamente completo é Masiakasaurus, que apresenta aproximadamente 65% do 

esqueleto. 

 Para o clado abelisauridae (nó 30) a árvore de consenso, posicionou Rugops 

como membro mais basal e o seu grupo-irmão (nó 29) apresentou uma tricotomia 

contendo Abelisaurus e outro ramo tricotômico (nó 42 - Rajasaurus, Majungasaurus e 

Indosaurus) e o nó 37 (Brachyrostra).  

Dentro de Brachyrostra dois grupos estão presentes, o nó 39 apresentou a 

tricotomia contendo Skorpiovenator, Ilokelesia e Ekrixinatosaurus, cujo grupo-irmão é 

Carnotaurini (nó 36), que inclui Carnotaurus e Aucasaurus, sendo esta topologia a 

mesma obtida por Pol e Rauhut (2012).  

O exemplar MZSP-PV 830 está posicionado dentro do nó 43 (Noasauridae), 

cujos valores de Bremer e de bootstrap foram o valor “um”. O clado Noasauridae foi 

sustentado apenas por dois caracteres apomórficos (200 e 212) que são referentes aos 
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membros posteriores. Os táxons MZSP-PV 830, Noasaurus, apresentaram como 

apomorfias os caracteres 210, 110 respectivamente. Entretanto, Masiakasaurus e 

Laevisuchus não apresentaram apomorfias. 

Para Abelisauroidea, os seguintes caracteres foram considerados apomórfico, 33, 

147, 169, 171, 183 e 209. Somente o último caráter será discutido, porque este se refere 

aos membros posteriores, para os outros caracteres não é possível comparar com o 

exemplar MZSP-PV 830. 

  

Caráter 209. Borda ventral e dorsal do sulco vascular na falange ungueal. (Figura 26). 

Theropoda apresenta uma grande variação na forma e no número de sulco vascular nas 

falanges ungueais. Por exemplo, muitos tetanuros apresentam um único sulco na 

superfície lateral e medial, e algumas espécies de coelurossauros apresentam a 

bifurcação mais proximal em relação ao encontrado nos abelissaurídeos. Na análise este 

caráter foi considerado apomórfico para o nó 31 (Abelisauroidea) cujos membros, 

inclusive o exemplar MZSP-PV 830 apresentaram o estado (1). Todavia, uma reversão 

do estado de caráter está presente em Ekrixinatosaurus (0), considerado aqui uma 

autapomorfia.  

 As características compartilhadas de MZSP-PV 830 e Noasauridae são 

explicadas a seguir. 

 

Caráter 200. Este caráter se refere à largura do metatarsal II em comparação aos 

metatarsais III e IV (Figura 24). Este caráter apresentou dois passos, os táxons dentro de 

Abelisauroidea que apresentaram o estado “0” são Aucasaurus, Ceratosaurus, 

Deltadromeus, Ekrixinatosaurus e Eoabelisaurus. Enquanto que Noasauridae 

apresentou o estado apomórfico (“1”). 

 

Caráter 212. Este caráter é muito semelhante ao anterior, mas acrescenta ainda 

diferenças de largura do metatarsal II com relação ao metatarsal IV (Figura 24). Este 

caráter apresentou uma distributividade muito clara dentro de Abelisauroidea, os táxons 

presentes dentro de Abelisauridae possuem a condição de estado de caráter “0” 

enquanto que os táxons dentro de Noasauridae, inclusive MZSP-PV 830 apresentaram o 

estado apomórfico “1”, no qual a diáfise do metatarsal II é mais estreita em comparação 

ao metatarsal IV. 

MZSP-PV 830 apresentou apenas uma apomorfia dentro do clado Noasauridae:  
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Caráter 210. Maléolo lateral tibial (Figura 25). Em terópodes mais derivados a tíbia 

apresenta contato próximo com a fíbula, e o maléolo lateral da tíbia assume a forma 

mais tabular. Por sua vez, esta característica também está associada com o formato da 

extremidade distal da tíbia em vista dorsal, cuja forma da tíbia alongada médio-

lateralmente presente em MZSP-PV 830 e em algumas formas de Tetanurae, é 

altamente diagnóstica. Nos táxons onde o astrágalo-calcâneo foi preservado fusionado a 

tíbia, não há possibilidades de definir com precisão o formato do maléolo lateral tibial. 

 Na análise este caráter é uma apomorfia para MZSP-PV 830, com uma forma 

tabular (estado 1). Dentro de Noasauridae, o táxon Masiakasaurus apresentou o estado 

“O” e em Abelisauridae somente dois táxons foram codificados, Majungasaurus e 

Rajasaurus, ambos com o estado “0”.  

 

Já o caráter 110. Refere-se a presença ou não de projeções anteriores nas 

epipófises cervicais pós-axiais. Foi considerado uma novidade evolutiva para 

Noasaurus (estado 1), entretanto Carnotaurus também apresenta forma similar, esta 

aquisição pode ser interpretada como adquirida independentemente nestas duas 

linhagens, já que o grupo-irmão de Carnotaurus não compartilha o mesmo estado. 

 

6. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

O reconhecimento do estágio ontogenético é crítico para propor comparações 

anatômicas e subseqüentes interpretações dos estados de caracteres. O MZSP-PV 830 

apresenta uma forma alongada e grácil, o astrágalo e calcâneo estão separados e não 

estão fusionados à tíbia ou à fíbula e também não há indícios de fusionamento proximal 

entre os metatarsos II e III e entre os metatarsos III e IV. As regiões de superfícies para 

a inserção de ligamentos e da musculatura, tanto nos metatarsos quanto nas falanges, 

não estão bem marcadas. As interpretações dessas características sugerem que o 

exemplar MZSP-PV 830 corresponda a um indivíduo juvenil.  

Considerando os estágios de desenvolvimento entre MZSP-PV 830 e os táxons 

utilizados para comparação, tais com Aucasaurus, Skorpioventar, Eoabelisaurus e 

Masiakasaurus, sendo estes últimos considerados ontogeneticamente formas adultas, é 

difícil estabelecer semelhanças e diferenças. 
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Virtualmente os índices de Bremer e de Boostrap são muito semelhantes aos 

obtidos por Pol e Rauhut (2012). A instabilidade da análise e os baixos índices de 

Bremer e de Boostrap para quase todos os ramos se deve à presença de táxons instáveis 

provocada pela condição fragmentária dos materiais, alguns caracteres não puderam ser 

codificados devido a não preservação no MZSP-PV 830, bem como em outros 

materiais, por exemplo Ceratosaurus, que possui somente a porção proximal da tíbia 

preservada, e/ou pelo estágio ontogenético do espécime, por exemplo o grau de 

fusionamento dos elementos osteológicos astrágalo-calcâneo e/ou tíbia, esses elementos 

formando uma unidade em alguns táxons, há uma impossibilidade de visualização das 

linhas de suturas, ou na análise da forma da tíbia, bem como as estruturas internas da 

fíbula, quando este último foi preservado em contato com a tíbia (eg. Xenotarsosaurus, 

Aucasaurus). 

Entretanto, um conjunto de caracteres sustentam a posição de MZSP-PV 830 

dentro de Abelisauroidea e, em um nível mais inclusivo, dentro de Noasauridae. Os 

caracteres adicionados a matriz de Pol e Rauhut na presente análise (caracteres 209, 210 

e 212) foram extremamente importante, uma vez que os mesmos contribuíram para uma 

alocação eficiente do exemplar estudado na presente dissertação. 

A forma das falanges ungueais de MZSP-PV 830 é mais semelhantes àquelas 

encontradas em abelissaurídeo, especialmente na forma do processo dorsal, que é bem 

menos proeminente, e a superfície articular proximal não é tão côncava como visto em 

Masiakasaurus. Todavia, as falanges ungueais apresentam sulco vascular em suas 

bordas ventral e dorsal, além dos sulcos que divergem proximalmente nas faces lateral e 

medial, muito semelhantes aos sulcos encontrados nos exemplares utilizados para 

comparação, tais com Aucasaurus, Skorpioventar, Eoabelisaurus e Masiakasaurus, 

O exemplar MZSP-PV 830 foi encontrado em camadas da Formação Quiricó, 

cuja idade de deposição, baseado em eventos magmáticos e presença de peixes 

sarcopterígios, foi atribuída as sedimentações que ocorreram durante o Cretáceo Inferior 

datado do Aptiano, outro táxons da mesma idade é Genusaurus (Europa), entretanto, 

para as outras camadas atribuídas ao Cretáceo Inferior do Brasil nenhum 

abelissauroídeo é conhecido.  

Os registros de noassaurídeos são extremamente fragmentário e incompleto, e 

estão basicamente datados para o Cretáceo Superior, há dois registros na América do 

Sul, sendo Velocisaurus encontrado nos sedimentos datados Coniaciano e Noasaurus 

em sedimentos do Maastrichtiano. Há um registro na Índia, Laevisuchus, datado do 
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Maastrichtiano. Masiakasaurus é o único noassaurídeo basicamente completo, e foi 

encontrado nos sedimentos datados do Campaniano Tardio-Maastrichtiano. Estes e 

outros registros de noassaurídeos abrangem mais de 55 milhões de anos em pelo menos 

cinco continentes. Entretanto, o grupo parece estar ausente no Cretáceo da Ásia e 

América do Norte. 

Dada essa escassez, estabelecer padrões evolutivos dentro de Noasauridae é 

extremamente complicado sem uma filogenia bem resolvida. Todavia, a falta de 

materiais adicionais e a ausência em várias regiões importantes predispõem a 

interpretações equivocadas. É necessário que novos materiais sejam recuperados, a fim 

de fornecer filogenias mais bem resolvidas e auxiliar no entendimento da evolução e 

padrões evolutivos dos caracteres. 

O estudo comparativo dos membros posteriores entre Genusaurus e MZSP-PV 

830 é limitado, uma vez que o primeiro se preservou apenas a extremidade proximal da 

tíbia e da fíbula. Grande parte das diagnoses de Genusaurus está presente na crista 

cnemial da tíbia, estrutura não preservada em MZSP-PV 830. Uma possível semelhança 

entre estes dois táxons seria a presença do sulco na face medial da extremidade 

proximal da fíbula. 

A presença de um novo dinossauro amplia o registro de ocorrências de 

dinossauros sul-americanos, com destaque para uma localidade ainda inexplorada da 

Bacia Sanfranciscana. MZSP-PV 830 é o primeiro material osteológico de Theropoda 

formalmente descrito para a Bacia Sanfranciscana e junto com o Tapuiasaurus 

contribuem para ampliar a ocorrência de dinossauros no Brasil. 

 O primeiro registro de noassaurídeo encontrado no Brasil e junto com 

Genusaurus representa um dos representantes mais primitivos de Noasauridae e o 

primeiro registro de terópode de idade Aptiana encontrado no Brasil. 

Por fim, pode-se destacar que o exemplar MZSP-PV 830 fornece novas 

informações acerca da morfologia dos membros posteriores dos dinossauros 

abelissauróideos, especialmente dentro de noassaurídeos, que até então o único membro 

do clado que apresentava elementos completos é Masiakasaurus.  
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ANEXO 1. LISTA DE TÁXONS UTILIZADOS PARA A COMPARAÇÃO 

 Abaixo estão listados os nomes dos táxons que foram utilizados para análise 

comparativa, com destaque aos espécimes preservados com membros posteriores. A 

comparação anatômica com os holótipos foi realizada com base em observações 

pessoais feitas através de visitas às Instituições/Museus (marcados com *), detalhes 

fotográficos e literatura. 

 

 YPM 1930 Allosaurus fragilis Marsh 1877. Esqueleto completo.  

 MUCPV 54 Alvarezsaurus calvoi(*) Bonaparte 1991. Elementos do pós-crânio, 

incluindo tíbia fusionada ao astrágalo e ao calcâneo, metatarsais e diversas 

falanges. 

 MCF-PVPF 236 Aucasaurus garridoi (*) Coria, Chiappe e Dingus 2002. Esqueleto 

quase completo, incluindo grande parte do membro posterior. 

 MHNM-Pt9 Berberosaurus liassicus Allain, Tykoski, Aquesbi, Jalil, Monbaron, 

Russell e Taquet 2007. Vértebra cervical. Parátipo inclui tíbia (MHNM-Pt21 e 

MHNM-Pt16) e fíbula (MHNM-Pt20).  

 MACN-CH 894 Carnotaurus sastrei(*) Bonaparte 1985. Crânio e esqueleto quase 

completo, incluindo tíbia. 

 USNM 4735 Ceratosaurus nasicornis Marsh 1884. Elementos do crânio e do pós-

crânio, incluindo tíbia, fíbula, astrágalo, calcâneo e metatarsais.  

 SGM Din-2 Deltadromeus agilis. Sereno, Dithell, Iarochene, Larsson, Lyon, 

Magwene, Sidor, Varrichhio e Wilson 1996. Fragmento do pós-crânio, incluindo 

tíbia, fíbula, tarsus, metatarsos e falanges.  

 MUCPV 294 Ekrixinatosaurus novasi(*) Calvo, Rubilar-Rogers e Moreno 2004. 

Elementos do crânio e do pós-crânio, incluindo tíbias, astrágalo e calcâneo, fíbula, 

metatarsais, falanges e falange ungueal. 

 MNH Gr. S.38-44 Elaphrosaurus bambergi Janensch 1920. Pós-crânio incompleto, 

faltando membros anteriores, púbis, ísquio e vértebras caudais. 

 MPEF PV 3990 Eoabelisaurus mefi(*) Pol e Rauhut 2012. Esqueleto quase 

completo. Incluindo tíbia, fíbula, tarsais, metatarsais e falanges (3 ungueais). 

 MUCPv-CH- 1 Giganotosaurus carolinii(*) Coria e Salgado 1995. Esqueleto 

parcialmente preservado, incluindo tíbia e fíbula. 

 PVL 2566 Herrerasaurus ischigualastensis Reign 1963. Elementos do pós-crânio, 

incluindo calcâneo, astrágalo e metatarsal I e diversas falanges.  
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 PVPH-35 Ilokelesia aguadagrandensis(*) Coria e Salgado 2000. Elementos do pós- 

crânio, incluindo falanges pré-ungueais e falanges ungueais.   

 MACN-N42 Ligabueino andesi(*) Bonaparte 1996. Elementos do pós-crânio, 

incluindo diversas falanges.  

 MNHN MAJ-1 Majungasaurus crenatissimus Depéret 1896, Lavocat 1955, Carrano 

2007. Esqueleto quase completo, faltando mãos e elementos da cintura pélvica. 

 UA 6890 Masiakasaurus knopfleri Sampson, Carrano e Forster 2001. Fragmento do 

dentário. O Parátipo inclui: tíbia (FMNH PR 2112, 2118–19, 2121, 2152, 2214, 

UA 8685, 8687, 8710–11), tíbia com parte da fíbula e astrágalo-calcâneo (FMNH 

PR 2116, 2122), calcâneo (FMNH PR 2235), metatarsal II (FMNH PR 2147, 

2151, 2154, 2175, 2206, UA 8683), metatarsal III (FMNH PR 2146, 2155), 

metatarsal IV (FMNH PR 2214, 2234), falanges (FMNH PR 2129– 31, 2136, 

2158–61, 2167, 2172–74, 2176, 2216–19, 2223, UA 8686, 8700, 8713–14) e 

ungueais (FMNH PR 2136, 2169, FMNH PR 2134–35, 2236). 

 MCF PVPH 77 Neuquenraptor argentinus (*) Novas e Pol 2005. Esqueleto do pós-

crânio, incluindo tíbia, tarsais e maior parte do pé. 

 PVL 4061 Noasaurus leali(*) Bonaparte e Powell 1980. Fragmento de crânio e do 

pós-crânio, incluindo arco neural e costela cervical, metatarsal, falanges e 

ungueais. 

 PVPH 37 Patagonykus puertai(*) Novas 1997. Elementos do pós-crânio, incluindo 

tíbias, tarsais, metatarsos e falanges. 

 PVL 4073 Piatnitzkysaurus floresi (*) Bonaparte 1979. Fragmentos cranianos e pós-

cranianos. 

 MPCA-PV 100 Quilmesaurus curriei(*) Coria 2001. Elementos do pós-crânio, 

incluindo tíbia. 

 GSI 21141/1-33 (Cast UMMP 9085) Rajasaurus narmadensis, Wilson, Sereno, 

Srivastava, Bhatt, Khosla e Sahni 2003. Elementos do crânio e do pós-crânio, 

incluindo tíbia, fíbula e metatarsais II e IV. 

 MMCH-PV48 Skorpiovenator bustingorryi(*) Canale, Scanferla, Agnolin e Novas 

2009. Esqueleto quase completo e articulado, faltando apenas os metatarsais e 

metade distal da cauda. 

 QG/1 Syntarsus rhodensiensis Raath 1969. Esqueleto do pós-crânio, inclui tíbia, 

fíbula, astrágalo-calcâneo, tarsus 4, metatarsais I, II, III, IV, V e as falanges de 

todos os metatarsais, incluindo ungueais. 
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 MPEF-PV 1156 Tyrannotitan chubutensis(*) Novas, de Valais, Vickers-Rich e Rich 

2005. Elementos do crânio e do pós-crânio. Inclui fíbula e metatarsal II. O 

Parátipo MPEF-PV 1157 inclui os elementos do crânio e do pós-crânio, inclui 

metatarsal II e três falanges. 

 MCF PVPH 78 Unenlagia comahuensis(*) Novas e Puerta 1997. Elementos do pós-

crânio. Inclui tíbia. 

 MUCPv-41 Velocisaurus unicus(*) Bonaparte 1991. Elementos do pós-crânio. 

Membros posteriores incompletos. 

 UNPSJB PV 612 Xenotarsosaurus bonapartei(*) Martínez, Gimenez, Rodríguez e 

Bochatey 1986. Elementos do pós-crânio inclui tíbia, fíbula e astrágalo-calcâneo. 

Lista de acrônimos e a Instituição na qual o material comparativo encontra-se 

depositado. O símbolo (*) corresponde as Instituições que foram visitadas para a análise 

do holótipo. 
 

Acrônimos Instituição 

FMNH Field Museum of Natural History, Chicago, Estados Unidos da América 

GSI Geological Survey of India, Kolkata, Índia 

GQ Queen Victoria Museum, Salisbury, Rhodesia, Zimbabwe 

*MACN Museo Argentino de Ciencias Naturales ‘‘Bernardino Rivadavia’’, Buenos Aires, 

Argentina   

*MCF Museo Municipal Carmen Fuñes, Plaza Huincul, Argentina   

MHNM Muséum National d´Histoire Naturelle, Paris, França 

*MLP  Museo de La Plata, La Plata, Argentina   

*MMCH  Museu Municipal Ernesto Bachmann, Villa El Chocon, Neuquén, Argentina   

MNH Musée National du Niger, Niamey, Níger 

*MPCA Museo Provincial Carlos Ameghino, Neuquén, Cipoletti, Argentina   

*MPEF  Museo Paleontologico Egidio Feruglio, Chubut, Trelew, Argentina   

*MUCPV  Museo De Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Lago 

Barreales, Argentina   

*PVSJ   Museo Provincial de San Juan, San Juan, Argentina   

SGM Ministère de l´Énergie et des Mines, Rabat, Marrocos 

UA Département de Paléontologie, Université d´Antananarivo, Antananarivo, Madagascar 

*UNPSJB  Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodora Rivadavia, Argentina 

USNM National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, Estados 

Unidos da América 

YPM Peabody Museum of Natural History, Yale University, New Haven, Estados Unidos da 

América 
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ANEXO 2. LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ahg – sulco horizontal anterior 

apc – contato para o processo ascendente do astrágalo 

asp – processo ascendente do astrágalo  

clp – fossa de ligamento co-lateral 

das – superfície articular distal 

dg – sulco dorsal 

dp – processo dorsal 

f – forâmen  

fa – faceta astragalar 

fc – faceta para o calcâneo 

ff – faceta fibular 

fo – fossa  

fap – faceta para o processo ascendente do astrágalo 

ft– faceta tibial 

hp – fossa hiper-extensora 

ifis – cicatriz para a inserção do M. iliofibularis 

laf – faceta articular lateral 

im – crista para a inserção da membrana interossea 

lm – maléolo lateral 

maf – faceta articular medial 

mt – metatarsal 

mf – fossa medial 

mm – maléolo medial 

ml – maléolo lateral 

mb – contraforte medial 

pg – sulco proximal 

phg – sulco horizontal posterior 

vg – sulco ventral 

vh – quilha ventral  
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ANEXO 3. LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Metodologia de trabalho de campo executado pelo Laboratório de 

Paleontologia do Museu de Zoologia da USP. 

Figura 2. Mapa geológico simplificado da Bacia Sanfranciscana. 

Figura 3. Evolução paleogeográfica regional da Bacia Sanfranciscana. 

Figura 4. Mapa da região de Montes Claros e Coração de Jesus . 

Figura 5. Tíbia. 

Figura 6. Fíbula. 

Figura 7. Astrágalo e Calcâneo. 

Figura 8. Metatarsal I. 

Figura 9. Metatarsal II. 

Figura 10. Metatarsal III. 

Figura 11. Metatarsal IV. 

Figura 12. Falange II-1. 

Figura 13. Falange II-2. 

Figura 14. Falange III-1. 

Figura 15. Falange III-2. 

Figura 16. Falange IV-1. 

Figura 17. Falange IV-2. 

Figura 18. Falange IV-3. 

Figura 19. Falange IV-4. 

Figura 20. Falange IV-5 (Falange Ungueal). 

Figura 21. Consenso estrito das quatro árvores obtidas através da análise de parcimônia 

de uma matriz contendo 26 táxons e 213 caracteres (388 passos; CI=0.588; RI=0.72). 

Figura 22. Cladograma mostrando os valores para o índice de Bremer dos grupos 

presentes na árvore de consenso. 

Figura 23. Cladograma mostrando a frequência de Bootstrap para os nós obtidos a 

partir da árvore de consenso. 

Figura 24. Comparação da largura dos metatarsais. Caráter 212 (1) e caráter 210 (1).  

Figura 25. Detalhe da estrutura do maléolo lateral da tíbia. Caráter 210 (1). 

Figura 26. Falange ungueal do dígito IV. Caráter 209 (1). 
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Figura 1. Metodologia de trabalho de campo executado pelo laboratório de 

Paleontologia do Museu de Zoologia da USP. (A) afloramento designado CJ1, local 

onde foi retirado o espécime MZSP-PV 830; (B) início do trabalho de preparação para a 

exposição parcial dos elementos osteológicos, evidenciando os metatarsais e a cobertura 

de toda a superfície com Paraloid B-72; (C) delimitação do bloco pra a confecção do 

pedestal; (D) primeira etapa da cobertura do bloco com gesso para retirada e transporte 

seguro para o laboratório (ver texto para maiores detalhes). 
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Figura 2. Mapa geológico simplificado da Bacia Sanfranciscana, enfatizando as 

principais unidades de preenchimento (modificado de Pinto e Martins-neto, 2001). 

 

 
 

Figura 3. Evolução paleogeográfica regional da Bacia Sanfranciscana mostrando os 

vários estágios tectônicos formadores da Bacia (modificado de Hasui e Haralyi, 1991). 
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Figura 4. Mapa da região de Montes Claros e Coração de Jesus, mostrando as 

principais vias de acesso à região. O quadrado vermelho mostra a localização dos 

arredores do afloramento CJ1. (Fonte IBGE). 
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Figura 5. Tíbia direita de MZSP-PV 830. (A) anterior; (B) posterior; (C) lateral; (D) 

medial; (E) tíbia com o astrágalo e calcâneo em aposição em vista anterior; (F) tíbia 

com o astrágalo calcâneo em aposição em vista dorsal; e (G) extremidade articular distal 

da tíbia. Escala = 2 cm. 
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Figura 6. Fíbula direita de MZSP-PV 830. (A) anterior; (B) posterior; (C) medial; (D) 

lateral. Escala = 2 cm. (E) detalhe da extremidade fíbular mostrando a superfície plana 

para a inserção da membrana intereossea (im), e (F) detalhe da extremidade fibular 

mostrando a fossa medial. Sem escala. 
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Figura 7. Astrágalo e calcâneo de MZSP-PV 830. (A) astrágalo e calcâneo em aposição 

em vista anterior; (B) calcâneo em vista proximal; (C) astrágalo e calcâneo em aposição 

em vista proximal; (D) astrágalo e calcâneo em aposição em vista distal; (E) astrágalo 

em vista medial; (F) astrágalo em vista lateral sem a aposição do calcâneo; e (G) vista 

lateral do calcâneo e astrágalo em aposição. Escala = 2 cm 
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Figura 8. Metatarsal I direito de MZSP-PV 830. (A) dorsal; (B) ventral; (C) lateral; (D) 

medial; e (E) distal. Escala = 0,5 cm.  
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Figura 9. Metatarsal II direito de MZSP-PV 830. (A) dorsal; (B) ventral; (C) lateral; 

(D) medial; e (E) distal. Escala = 1 cm.  
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Figura 10. Metatarsal III direito de MZSP-PV 830. (A) dorsal; (B) ventral; (C) lateral; 

(D) medial. Escala = 5 cm. (E) proximal e (F) distal. Escala = 1 cm.  
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Figura 11. Metatarsal IV direito de MZSP-PV 830. (A) dorsal; (B) ventral; (C) lateral; 

(D) medial. Escala = 5 cm. (E) proximal. Escala = 1 cm.  
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Figura 12. Falange 1 do dígito II direito de MZSP-PV 830. (A) dorsal; (B) ventral; (C) 

lateral; (D) medial. Escala= 2 cm. (E) proximal e (F) distal. Escala = 1 cm. 
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Figura 13. Falange 2 do dígito II direito de MZSP-PV 830. (A) dorsal; (B) ventral; (C) 

lateral; (D) medial, (E) proximal e (F) distal. Escala = 1 cm. 
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Figura 14. Falange 1 do dígito III direito de MZSP-PV 830. (A) dorsal; (B) ventral; (C)  

lateral; (D) medial; (E) proximal; e (F) distal. Escala = 1 cm. 
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Figura 15. Falange 2 do dígito III direito de MZSP- PV 830. (A) dorsal; (B) ventral; 

(C) lateral; (D) medial; (E) proximal; e (F) distal. Escala = 1 cm. 
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Figura 16. Falange 1 do dígito IV direito de MZSP-PV 830. (A) dorsal; (B) ventral; (C) 

lateral; (D) medial; (E) proximal mostrando somente a face lateral margeada pela crista 

soerguida; e (F) distal. Escala = 1 cm. 
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Figura 17. Falange 2 do dígito IV direito de MZSP-PV 830. (A) dorsal; (B) ventral; (C) 

lateral; (D) medial; (E) proximal; e (F) distal. Escala = 1 cm. 
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Figura 18. Falange 3 do dígito IV direito de MZSP- PV 830. (A) dorsal; (B) ventral; 

(C) lateral; (D) medial; (E) proximal; e (F) distal. Escala = 1 cm. 
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Figura 19. Falange 4 do dígito IV direito de MZSP-PV 830. (A) dorsal; (B) ventral; (C) 

lateral; (D) medial; (E) proximal; e (F) distal. Escala = 1 cm. 

 

 

 
 

Figura 20. Falange 1 do dígito IV direito de MZUSP-PV 830: (A) dorsal e ventral; (B) 

lateral e medial; (C) proximal e distal. Escala = 1 cm. 
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Figura 21. Consenso estrito das quatro árvores obtidas através da análise de parcimônia 

de uma matriz contendo 26 táxons terminais e 213 caracteres (388 passos; CI = 0.588; 

RI = 0.720). Os nomes dos clados mais relevantes estão citados em vermelho na figura. 

 

 
 

Figura 22. Cladograma mostrando os valores para o índice de Bremer dos grupos 

presentes na árvore de consenso. Nenhum clado referente aos Abelisauroidea aparece 

sustentado por um índice de Bremer superior a 1. 
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Figura 23. Cladograma mostrando a frequência de Bootstrap para os nós obtidos a 

partir da árvore de consenso. Nenhum clado referente aos Abelisauroidea recebeu valor 

mínimo de suporte (<70%). Ver discussão filogenética para mais detalhes. 

 

 
 

Figura 24. Comparação da largura dos metatarsais. É possível verificar que os 

metatarsais II e IV apresentam largura reduzida em comparação ao metatarsal III caráter 

200 (1). Apesar da falta de preservação total do metatarsal II é possível inferir a porção 

da diáfise mais estreita do que nos metatarsos III e IV caráter 212 (1). 
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Figura 25. Detalhe da estrutura do maléolo lateral da tíbia, caráter 210 (1). Escala = 

0,5cm 

 

 

 

Figura 26. Falange ungueal do dígito IV indicando a borda dorsal e ventral do sulco 

vascular que divergem mais proximalmente. Caráter 209 (1). Escala = 0,5 cm. 
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ANEXO 4. LISTA DE CARACTERES  

 

Caráter 1. Superfície externa da maxila e do nasal: lisa (0); esculpida (1) (Carrano e 

Sampson 2008).  

 

Caráter 2. Superfície externa do pós-orbital, lacrimal e jugal: lisa (0); esculpida (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 3. Processo maxilar da pré-maxila: bem-desenvolvido (0); reduzido a um 

triângulo curto (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 4. Forame subnarial: fechado (0); reduzido/aberto dorsalmente (1) (Carrano e 

Sampson 2008). 

 

Caráter 5. Razão altura/comprimento da pré-maxila ventral à narina externa: 0,5-2,0 (0); 

> 2.0 (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 6. Proporções/presença do ramo anterior da maxila: ausente (0); longa 

anteroposteriormente (1); alta e obtusa (2) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 7. Processo ascendente da maxila: direcionado posterodosalmente, com margem 

anterior convexa e margem posterior côncava (0); ou subvertical, com margem 

anterior e posterior reta (1) (modificado de Bonaparte e Novas 1985 por Pol e 

Rauhut, 2012).  

 

Caráter 8. Extensão do processo ascendente da maxila: grande, chegando 

posteriormente à mais de metade do comprimento da maxila (0); redução 

posterodorsal e termina bem antes da metade do comprimento da maxila (1) 

(modificado de Canale et al. 2009 por Pol e Rauhut, 2012).  

 

Caráter 9. Faceta para articulação nasal na maxila: estreita e anterolateral (0); com 

soquete e lateral (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 10. Processo palatino da maxila: longo e com crista (0); curto e retangular (1) 

(Carrano e Sampson 2008) . 

 

Caráter 11. Borda anteroventral da fenestra antorbital: “em passos” (0); demarcada por 

uma crista soerguida (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 12. Fossa antorbital: estende-se para a margem anterior do processo ascendente, 

pelo menos em sua parte dorsal (0); separado da margem anterior do processo 

ascendente por uma crista, mas cobre mais da metade do comprimento ântero-

posterior do processo ascendente (1); fortemente reduzido e cobre menos da 

metade do comprimento ântero-posterior do processo ascendente (2). Caráter 

ordenado (modificado de Canale et al. 2009, C 15). 

 

Caráter 13. Porção ventral da fossa antorbital na maxila: presente (0); ausente (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  
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Caráter 14. Comprimento anteroposterior do contato maxila-jugal relativo ao 

comprimento total da maxila: menos que 40% (0); mais que 40% (1) (Carrano e 

Sampson 2008). 

 

Caráter 15. Inclinação do contato maxila-jugal: baixo, menos do que 45º horizontal (0); 

com “degrau”, mais do que 45º horizontal (1) (Canale et al. 2009). 

 

Caráter 16. Contato nasal-nasal nos adultos: separado (0); parcialmente ou totalmente 

fusionado (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 17. Fileira de forame na superfície dorsal do nasal: ausente (0); presente (1) 

(Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 18. Margem posterior da narina: com fossa (0); em forma de capuz e aberto 

lateralmente (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 19. Localização do contato nasal-frontal relativo ao ponto mais alto da órbita: 

anterior (0); direcionada para cima (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 20. Condição do pré-frontal nos adultos: separado (0); parcial ou completamente 

fusionado (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 21. Frontais: não fusionados (o); fusionados (1) (Canale et al., 2009). 

 

Caráter 22. Contato frontal-parietal nos adultos: separados (0); fusionados (1) (Carrano 

e Sampson 2008).  

 

Caráter 23. Espessura dorsoventral do teto do crânio: fina, relativamente achatado (0); 

espessa (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 24. Ornamentação do teto do crânio: nenhuma (0); presente na linha mediana 

(1); presente nas laterais (2) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 25. Arranjo dos ossos ao longo da margem dorsal da órbita: pós-orbital e 

lacrimal separados pelo frontal, que forma parte da margem orbital (0); contato 

entre o pós-orbital e o lacrimal, excluindo o frontal da margem orbital (1) 

(Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 26. Pequena fenestra localizada entre os ossos pré-frontal, frontal, pós-orbital e 

lacrimal: ausente (0); presente (1) (Sereno et al. 2004; Canale et al. 2009). 

 

Caráter 27. Projeção dorsal em forma de protuberância nos ossos parietal e supra-

occipital: ausente (0); presente (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 28. Desenvolvimento da “faceta” parietal mediana no crânio: achatada e larga 

(0); estreita, com crista sagital (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 29. Tamanho e elevação da “cunha” nucal e das asas do parietal: moderado (0); 

alto e expandido (1) (Carrano e Sampson 2008).  
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Caráter 30. Tamanho da fenestra infratemporal: subigual ou menor que o tamanho da 

orbita (1); mais larga que a orbita, sendo expandida ventralmente (0) (modificado 

de Rauhut, 2003 por Pol e Rauhut, 2012).  

 

Caráter 31. Flange suborbital do osso pós-orbital: ausente (0); presente (1) (Carrano e 

Sampson 2008) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 32. Comprimento anteroposterior relativo à altura do osso pós-orbital: 

marcadamente menor (0); igual ou maior (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 33. Comprimento do processo posterior do osso pós-orbital: bem menos que a 

metade do processo anterior (0); mais do que a metade, entretanto menor que o 

processo anterior (1); maior que o processo anterior (2). Caráter ordenado. 

(modificado de Canale et al. 2009 por Pol e Rauhut, 2012) 

 

Caráter 34. Orientação do limite posterior do osso pós-orbital: vertical (0); inclinação 

anteroventral (1) (modificado de Carrano e Sampson 2008 por Pol e Rauhut, 

2012).  

 

Caráter 35. Forma do processo jugal do pós-orbital: início da faceta jugal com torção na 

margem posterior (0); faceta jugal contínua com a margem posterior da parte 

dorsal do pós-orbital (1) (Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 36. Margem anterior do processo ventral do pós-orbital reta ou ligeiramente 

côncava (0); fortemente côncava (1) (modificado de Canale et al. 2009 por Pol e 

Rauhut, 2012).  

 

Caráter 37. Margem posterior do processo ventral do pós-orbital: convexa pelo menos 

em sua parte dorsal, (0); reta e levemente côncava (1) (modificado de Canale et al. 

2009 por Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 38. Forma distendida e volumosa da margem dorsal do pós-orbital: ausente (0); 

presente (1) (Canale et al. 2009). 

 

Caráter 39. Depressão lateral na parte distal á junção dos processos pós-orbitais: 

presente (0); ausente, (1) (Pol e Rauhut, 2012).  

 

Caráter 40. Morfologia da porção anteroventral do processo ventral do pós-orbital: 

confluente com o restante do processo (0); presença de fossa e degrau (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 41. Morfologia do contato entre o pós-orbital e a porção mais dorsal do 

esquamosal: liso (0); com protuberâncias (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 42. Ângulo entre a margem dorsal do arco temporal superior e a porção mais 

dorsal do teto craniano: menos de 45 °(0); mais de 45 °(1) (modificado de Canale 

et al. 2009 por Pol e Rauhut, 2012).  
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Caráter 43. Limite do contato entre os ossos pós-orbital e esquamosal em vista lateral: 

limite visível (0); limite coberto por expansão dérmica (1) (Carrano e Sampson 

2008).  

 

Caráter 44. Processo anterior do lacrimal: inclui a fossa e a margem pós-orbital (0); 

apenas a fossa pós-orbital (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 45. Fossa lacrimal: exposta lateralmente (0); cobertos por ossificação dérmica 

(1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 46. Processo suborbital do lacrimal: ausente (0); presente (1) (Carrano e 

Sampson 2008). 

 

Caráter 47. Morfologia do lacrimal ao longo da margem dorsal da órbita: achatada (0); 

saliente (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 48. Constrição do ramo ventral do lacrimal: presente (0); ausente (1) 

(modificado de Canale et al. 2009 por Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 49. Forma da expansão posterior da parte ventral do lacrimal: presente com a 

parte ventral da margem posterior do lacrimal côncava (0); fortemente reduzida ou 

ausente e a parte ventral da margem posterior do lacrimal reta ou ligeiramente 

convexa (1) (modificado de Canale et al. 2009 por Pol e Rauhut, 2012).  

  

Caráter 50. Morfologia do contato maxila-jugal: fenda ou sulco (0); lateral (1) (Carrano 

e Sampson 2008). 

 

Caráter 51. Morfologia da articulação jugal-lacrimal: simples (0); sobreposta (1) 

(Carrano e Sampson 2008). 

  

Caráter 52. Altura mínima do jugal abaixo da órbita: um terço ou menos da altura da 

órbita (0); metade ou mais a altura da órbita (1) (modificado de Canale et al. 2009 

por Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 53. Margem ventral da metade posterior do jugal: convexa ou apenas 

ligeiramente, (0); fortemente convexa (1) (modificado de Canale et al. 2009 por 

Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 54. Comprimento relativo dos dentes jugal mais posteriores: dente superior mais 

curto que os inferiores (0); dentes superiores e inferiores semelhantes em 

comprimento (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 55. Contribuição do esquamosal na crista nucal: ausente ou mínima (0); 

presente e larga (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 56. Flange do esquamosal: envolve a cabeça do quadrado (0); termina 

posteriormente à cabeça do quadrado (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 57. Proporções dorsoventrais do quadradojugal para o jugal: estreita (0); 

profunda (1) (Carrano e Sampson 2008).  
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Caráter 58. Sobreposição do quadradojugal na porção posterior do quadrado: ausente 

(0); presente (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 59. Quadrado e quadradojugal: separado (0); fusionado (1) (Bonaparte 1991; 

Canale et al. 2009). 

 

Caráter 60. Forame quadrado: presente (0); ausente (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 61. Ossificação da região interorbital: fraca ou ausente (0); extensa (1) (Carrano 

e Sampson 2008).  

 

Caráter 62. Morfologia do forame trigêmeo: simples (0); parcialmente ou totalmente 

dividido (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 63. Abertura do canal do nervo vago: através do otoccipital (0), no occipital (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 64. Profundidade da reentrância do basisfenóide: raso (0); profundo (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 65. Formato da abertura para o processo do basisfenóide: ovóide (0); em forma 

de “gota de lágrima” (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 66. Profundidade do entalhe entre o tubérculo basal e o processo basisfenóide: 

fenda profunda (0); fenda rasa (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 67. Fossa ventral medial para o côndilo occipital: ausente (0); presente (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 68. Tamanho do sulco dorsal no côndilo occipital: largo (0); estreito (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 69. Orientação da sutura basioccipital-basisfenóide: oblíqua (0); horizontal (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 70. Profundidade da crista mediana no supra-occipital: menor que a largura (0); 

maior que a largura (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 71. Morfologia do processo jugal no palatino: processo jugal afilado e palatino 

trirradiado (0); processo jugal expandido e palatino tetrarradiado (1) (Carrano e 

Sampson 2008).  

 

Caráter 72. Bolsa no flange ectopterigóide do pterigóide: ausente (0); presente (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 73. Formato da articulação do pterigóide com o processo basipterigóide: em 

forma de aba (0); acuminado (1) (Carrano e Sampson 2008).  
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Caráter 74. Arranjo dos processos jugal e pterigóide do ectopterigóide: oblíquo (0); 

paralelo (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 75. Proporções do ectopterigóide: grácil (0); robusto (1) (Carrano e Sampson 

2008). 

 

Caráter 76. Escavação ventral no ectopterigóide: ausente (0); em fossa (1); em sulco (2) 

(Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 77. Tamanho da fenestra mandibular externa: pequena à moderada (0); grande 

(1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 78. Posição da extremidade anterior da fenestra mandibular externa relativa ao 

último dente do dentário: posterior (0); ventral (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 79. Crista horizontal na superfície lateral do suprangular abaixo da junta 

mandibular: fraca a moderada (0); forte (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 80. Contorno do limite posterior do esplenial: reto (0); curvado ou fendido (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 81. Dentes na extremidade anterior do esplenial: um (0); dois (1) (Carrano e 

Sampson 2008).  

 

Caráter 82. Morfologia da articulação dentário-surangular bem acima da fenestra 

mandibular: pequena e em fenda (0); largo e em soquete (1) (Carrano e Sampson 

2008).  

 

Caráter 83. Formato dos ramos articulares do dentário em vista dorsal: em forma de “V” 

(0); em forma de “U” (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 84. Margem ventral do dentário: em linha reta ou apenas ligeiramente convexa 

(0); fortemente convexa ântero-posterior (1) (Canale et al. 2009). 

 

Caráter 85. Posição do sulco lateral do dentário: na região mediana ou acima (0); na 

porção ventral (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 86. Posição da extremidade posterior do processo póstero-ventral do dentário 

relativa à extremidade posterior do processo posterodorsal: alongado 

posteriormente (0); direcionado ventral (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 87. Arranjo das carenas dos dentes pré-maxilares: quase simétricas, em ambos 

os lados (0); mais assimétricas na face lingual (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 88. Número de dentes maxilares: mais do que 12 (0); 12 ou menos (1) (Carrano 

e Sampson 2008).  

 

Caráter 89. Curvatura do dente: curvado substancialmente nos perfis mesial e distal com 

ápice posicionado distal ao perfil distal (0); ápice posicionado centralmente; perfil 
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mesial apresenta forte curvatura; perfil distal é reta ou ligeiramente curvado (1) 

(modificado de Smith 2007; Canale et al. 2009). 

 

Caráter 90. Textura da superfície das lâminas para-dentais: lisa (0); verticalmente 

estriada (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 91. Visibilidade das lâminas para-dentais em vista medial: expostas (0); 

obscurecidas (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 92. Sulco medial nas lâminas para-dentais expondo os dentes de reposição: 

presente (0); ausente (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 93. Diferença de tamanho entre os dentes do pré-maxilar e maxilar: ausente (0); 

pronunciada (1) (Rauhut 2004). 

 

Caráter 94. Achatamento transversal dos dentes maxilares laterais: moderado (0); 

extremo (1) (Rauhut 2004). 

 

Caráter 95. Tamanho do maior dente maxilar em relação à altura do dentário: menor (0); 

maior (1) (Rauhut 2004).  

 

Caráter 96. Pneumatização do arco neural: moderada (0); extrema (1) (Carrano e 

Sampson 2008).  

 

Caráter 97. Estrutura interna das vértebras pré-sacrais: sólida (0); “camerate” (1); 

“camellate” (2) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 98. Epipófise do altas: curto e triangular no contorno lateral (0); fortemente 

alongada e haste (1) (modificado de Canale et al. 2009 por Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 99. Comprimento das epipófises axiais: moderado (0); longo (1) (modificado de 

Carrano e Sampson 2008 por Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 100. Morfologia da lâmina espino-pós-zigapofiseal: fracamente côncava (0); 

profundamente invaginada (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 101. Desenvolvimento das diapófises axiais: discreto (0); proeminente (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 102. Pleuroceles axiais: ausentes (0); presentes (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 103. Lâmina no eixo pós-zigadiapófisal: ausente (0); presente (1) (Canale et al. 

2009). 

 

Caráter 104. Pleurocele posterior nas vértebras pré-sacrais pós-axiais: ausente (0); 

apenas fossa (1); fossa com forame pneumático (2) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 105. Superfície articular anterior da vértebra cervical pós-axial: côncava (0), 

plano (1); convexa (2) (Carrano e Sampson 2008).  
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Caráter 106. Demarcação da superfície dorsal do arco neural a partir da superfície 

diapófisal nas vértebras cervicais anteriores: inclinação suave (0); crista (1) 

(Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 107. Relação entre largura e altura das vértebras medial mais anterior e posterior 

central: menos de 1,3. (0); mais de 1,3. (1) (modificado de Rauhut 2003 por Pol e 

Rauhut, 2012). 

 

Caráter 108. Posição anteroposterior das espinhas neurais cervicais: metade posterior do 

centro (0); metade anterior do centro (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 109. Quilha ventral nas cervicais mais anteriores: presente (0); indistinta ou 

ausente (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 110. Projeções anteriores nas epipófises cervicais pós-axiais: ausentes (0); 

presentes (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 111. Desenvolvimento das fossas pré- e pós-espinhais nas vértebras cervicais 

pós-axiais: estreita (0); larga (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 112. Pós-zigapófises nas vértebras cervicais mediais: colocado pelo menos 

parcialmente sobre a extremidade posterior do arco neural pedículo e não sobrepor 

a posterior centrum (0); posterior ao arco neural pedículo e pende sobre a 

posterior centrum (1) (modificado de Carrano et al, 2002; Canale et al. 2009). 

 

Caráter 113. Posição das zigapófises cervicais: próximas à linha mediana (0); dispostas 

mais lateralmente (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 114. Morfologia das epipófises cervicais anteriores: baixas (0); longas e finas 

(1); longas e robustas (2) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 115. Razão comprimento/altura dos centro das vértebras médio-cervicais: menor 

que 3 (0); maior que 3 (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 116. Altura dos espinhos neurais cervicais pós-axiais: moderada ou alta (0); 

curta (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 117. Lâmina pós-zigodiapófisal das vértebras cervicais mediais: presente e liga 

o diapófise com o pós-zigapófise (0); reduzida, indicada por uma crista baixa (1) 

(modificado de Canale et al. 2009). 

 

Caráter 118. Fossa acessória na superfície dorsal dos processos transversos cervicais 

pós-axiais: presente (0); ausentes (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 119. Formato dos processos transversos das vértebras dorsais em vista dorsal: 

retangular (0); triangular (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 120. Altura das parapófises dorsal: ligeiramente elevadas a partir do centro (0); 

projetadas mais lateralmente (1) (Carrano e Sampson 2008). 
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Caráter 121. Lâmina paradiapófiseal: ausente ou fraca (0); pronunciada (1) (Carrano e 

Sampson 2008).  

 

Caráter 122. Razão do comprimento do centro vertebral dorsal relativo à altura: maior 

que 2 (0); menor que 2 (modificado de Rauhut 2003 por Pol e Rauhut, 2012).  

 

Caráter 123. Número de vértebras sacrais: duas (0); cinco [uma dorso-sacral e duas 

caudo-sacrais] (1); seis [duas dorso-sacrais e duas caudo-sacrais] (2) (Carrano e 

Sampson 2008).  

 

Caráter 124. Dimensões transversais dos centros das vértebras médio-sacrais relativo às 

outras sacrais: equivalentes (0); constritas (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 125. Orientação da margem ventral dos centros médio-sacrais: horizontal (0); 

arqueada (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 126. Limite dorsal das espinhas neurais sacrais: tão fina quanto o restante da 

espinha (0); espessada (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 127. Condição das espinhas neurais sacrais nos adultos: separadas (0); 

fusionadas (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 128. Pneumatização das espinhas neurais sacrais: fraca ou ausente (0); bem 

desenvolvida (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 129. Morfologia das espinhas neurais caudais mais anteriores: em forma de 

“folha” (0); em forma de “bastão” (1) (modificado de Carrano e Sampson 2008 

por Pol e Rauhut, 2012).  

 

Caráter 130. Sulco longitudinal ventral nas vértebras caudais anterior: presente (0), 

ausente (1) (modificado de Rauhut 2003 por Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 131. Lâminas centro diapófisal das vértebras caudais medio-anteriores: ausente 

(0); presente como cumes baixos e arredondados (1) (Rauhut et al. 2003). 

 

Caráter 132. Proporções da base do arco neural caudal anterior relativa às proporções do 

centro: menores (0); iguais ou maiores (1) (modificado de Carrano e Sampson 

2008 por Pol e Rauhut, 2012).  

 

Caráter 133. Articulação hipofene-hipantro nas vértebras anteriores à medio caudal: 

ausente (0); presente (1) (Canale et al. 2009) 

 

Caráter 134. Morfologia distal dos processos transversos anteriores e médio-caudais: 

afilados (0); anteroposteriormente expandidos (1) (modificado de Carrano e 

Sampson 2008 por Pol e Rauhut, 2012).  

 

Caráter 135. Processo anterior na extremidade distal dos processos transversais das 

vertebras: anterior a mediana da cauda: ausente (0), presente (1) (modificado de 

Carrano e Sampson 2008 por Pol e Rauhut, 2012). 
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Caráter 136. Espinhos neurais da porção mediana caudal: inclinada posteriormente (0); 

retangular e do tipo folha (1); anteroposterior curta e vertical (2) (Rauhut. 2003). 

 

Caráter 137. Comprimento proximodistal dos processos transversais das vértebras 

caudais anteriores: menos de 1,4 (0), pouco mais de 1,4 (1) de 1,4 vezes o 

comprimento do caudal centra (2) (Rauhut et al. 2003). 

 

Caráter 138. Contato entre as vértebras cervicais e as costelas cervicais nos adultos: 

separados (0); fusionados (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 139. Processo em forma de “asa” na base das hastes das costelas cervicais mais 

anteriores: ausente (0); presente (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 140. Hastes das costelas cervicais bifurcadas: ausentes (0); presentes (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 141. Largura relativa da cintura escapular: larga, maior que duas vezes a 

profundidade do glenóide (0); estreita, menor que duas vezes a profundidade do 

glenóide (1) (Pol e Rauhut, 2012).  

 

Caráter 142. Expansão distal da escápula: presente (0); ausente (1) (Gauthier 1986). 

 

Caráter 143. Largura relativa da lâmina da cintura escapular: largo, mais do que duas 

vezes a profundidade da glenóide (0), estreitas, menos do que duas vezes a 

profundidade da glenóide (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 144. Desenvolvimento do processo póstero-ventral no coracóide: moderado (0); 

pronunciado (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 145. Espaçamento entre o glenóide e o processo postero-ventral do coracóide: 

moderado (0); fechado (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 146. Tamanho do coracóide: raso (0); muito profundo (1) (modificado de 

Carrano e Sampson 2008 por Pol e Rauhut, 2012).  

 

Caráter 147. Formato da cabeça do úmero: alongada (0); globular (1) (Carrano e 

Sampson 2008).  

 

Caráter 148. Formato dos côndilos distais umerais: arredondados (0); achatados (1) 

(Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 149. Disposição do tubérculo umeral maior relativa à tuberosidade interna: 

proximal (0); distal (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 150. Forma do úmero em vista lateral: em “S” (0); em linha reta (1) (Rauhut 

2003). 

 

Caráter 151. Torção longitudinal da haste umeral: ausente (0); presente (1) (Carrano e 

Sampson 2008).  
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Caráter 152. Tamanho da crista deltopeitoral: proeminente (0); baixo (1) (Carrano e 

Sampson 2008). 

 

Caráter 153. Comprimento do úmero relativo ao comprimento do fêmur: maior que um 

terço (0); menor que um terço (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 154. Comprimento do rádio: maior (0) ou igual ou inferior à metade do 

comprimento do úmero (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 155. Superfície articular distal do rádio: plana ou levemente côncava (0); 

fortemente convexa (1) (modificado de Canale et al. 2009). 

 

Caráter 156. Razão entre o comprimento de dois metacarpos e comprimento do úmero: 

mais de 20% (0), entre 20% e 15% (1), inferior a 15% (2). Caráter ordenado. (Pol 

e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 157. Expansão ventro-lateral do côndilo lateral distal do Metacarpo II: presente 

(0), ausente (1) (Pol e Rauhut, 2012).  

 

Caráter 158. Metacarpo IV: largura delgada no eixo médio inferior à metade da largura 

do eixo médio do metacarpo II (0); largura robusto mais do que metade dos 

metacarpo II (1) (Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 159. Comprimento relativo das falanges mais longas das mãos: maior que duas 

vezes a largura (0); menor que duas vezes a largura (1) (modificado de Carrano e 

Sampson 2008 por Pol e Rauhut, 2012).  

 

Caráter 160. Constrição do pescoço entre as extremidades articulares das falanges 

manuais: presente (0), ausente (1) (Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 161. Superfície articular distal das falanges manuais proximais: ginglímos bem 

desenvolvida e côndilos separados por entalhe profundo (0); gínglimo reduzido e 

entalhe fraco ou ausente (1) (modificado de Canale et al. 2009 por Pol e Rauhut, 

2012). 

 

Caráter 162. Desenvolvimento e curvatura da ungueal manual: bem desenvolvidos e 

altamente recurvados com extremidade distal ventralmente desviado formando um 

ângulo de pelo menos 90 graus em relação à superfície articular proximal (0), ou 

está ausente ou reduzida em tamanho e reto (1) (Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 163. Contatos entre os elementos pélvicos nos adultos: separados (0); 

fusionados (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 164. Proporção do comprimento do fêmur com o comprimento do ílio: mais do 

que 1,3 (0); menor que 1,1 (1) (modificado de Canale et al. 2009 por Pol e 

Rauhut, 2012). 

 

Caráter 165. Largura posterior da fossa brevis ilíaca: sub-igual à largura anterior (0); 

duas vezes a largura anterior (1) (Carrano e Sampson 2008). 
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Caráter 166. Morfologia da lateral ilíaca entre a crista supra-acetabular: fossa rasa (0); 

contínuo (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 167. Margem anterior do ílio: anterior ou anterodorsalmente (0); 

anteroventralmente (1) (Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 168. Formato da margem posterior do processo pós-acetabular do ílio: convexa 

(0); ondulada (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 169. Formato da margem dorsal da lamina central do ílio: convexa (0); reta (1) 

(Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 170. Tamanhos relativos da articulação ilíaco-isquial: sub-iguais (0); maior (1) 

(Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 171. Comprimento relativo proximodistal de pedúnculo púbico e ísquio: 

pedúnculo pubiano consideravelmente maior do que pedúnculo isquiático (0); 

pedúnculos subiguais, ou pedúnculo isquiático mais longo (1) (Pol e Rauhut, 

2012). 

 

Caráter 172. Orientação do pedúnculo isquiático no ílio: posteroventralmente inclinado 

(0); vertical (1) (Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 173. Formato da margem anterior do processo pré-acetabular do ílio: 

arredondado (0); ondulado (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 174. Lobo anteroventral do processo pré-acetabular do ílio: ausente (0); presente 

(1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 175. Contato entre os ápices púbicos: separados (0); contatados (1) (Carrano e 

Sampson 2008). 

 

Caráter 176. Morfologia do contato entre o púbis e o ílio: planar (0); soquete (1) 

(Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 177. Morfologia da superfície dorsal da “bota” púbica à linha mediana: convexa 

(0); côncava (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 178. Fenda ventral para o processo obturador no ísquio: ausente (0); presente (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 179. Morfologia do ísquio distal: arredondado, separado (0); expandido (1) 

(modificado de Carrano e Sampson 2008 por Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 180. Morfologia do contato entre o ísquio e o ílio: planar (0) soquete (1) 

(Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 181. Proporções dos ossos dos membros: moderadas a gráceis (0); robustas (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  
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Caráter 182. Dimorfismo na morfologia do membro posterior: ausente (0); presente (1) 

(Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 183. IV do trocânter do fêmur: desenvolvido como um flange ou crista elevada 

(0); reduzida a uma crista baixa (1) (Bonaparte 1991; Canale et al. 2009). 

 

Caráter 184. Morfologia das inserções do músculo anterolateral no fêmur proximal: 

crista trocantérica contínua (0); trocânter menor e saliência de inserção (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 185. Desenvolvimento do epicôndilo medial do fêmur: arredondado (0); crista 

(1); flange longo (2) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 186. Morfologia e orientação da crista tibiofibular: estreita e longitudinal (0); 

ampla e oblíqua (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 187. Extremidade distal da crista cnemial: subigual ou menor à largura do eixo 

proximodistal (0); expandida proximodistalmente (1) (modificado de Carrano e 

Sampson 2008 por Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 188. Expansão da crista cnemial (medida a partir do nível do eixo tibial): razão 

comprimento tibial / crista cnemial > 6,5 (0); inferior a 6,5 (1) (modificado de 

Canale et al. 2009 por Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 189. Morfologia da tíbia distal em vista distal: arredondada (0); alongada 

mediolateralmente (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 190. Face anterior da extremidade distal da tíbia: com bem marcado, 

demarcando a borda do processo ascendente do astrágalo (0), plano (1) (Rauhut, 

2003). 

 

Caráter 191. Desenvolvimento da fossa fibular em aspecto medial da fíbula proximal: 

sulco posterior (0); fossa aberta posteriormente (1); fossa aberta medialmente (2) 

(Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 192. Tamanho do tubérculo iliofibular na fíbula: moderado (0); grande (1) 

(Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 193. Contato entre a fíbula e o processo ascendente do astrágalo nos adultos: 

separado (0); fusionado (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 194. Morfologia do processo ascendente do astrágalo: em bloco (0); laminar (1) 

(Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 195. Orientação dos côndilos astragalar distal: ventral (0); 10-30° anterior (1); 

30-45° anterior (2). Caráter ordenado (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 196. Sulco horizontal através da face anterior do côndilo astragalar: ausente ou 

indistinto (0); pronunciado (1) (Carrano e Sampson 2008) 
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Caráter 197. Contato entre o astrágalo e o calcâneo nos adultos: separados (0); 

fusionados (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 198. Desenvolvimento da superfície articular astragalar para a extremidade 

distal da fíbula: grande e dorsal (0); reduzida e lateral (1) (Carrano e Sampson 

2008). 

 

Caráter 199. Altura do processo ascendente do astrágalo relativa à profundidade do 

corpo astragalar: menor ou igual (0); maior (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 200. Largura do metatarsal II relativa às larguras dos metatarsais III e IV: 

subigual (0); reduzida (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 201. Superfície articular proximal do metatarso II: sub-igual em largura dos 

metatarsais de III e IV, e (0), dois terços ou menos a largura de metatarsais III ou 

IV (1) (modificado do caráter 148 de Carrano e Sampson 2008 por Pol e Rauhut 

2012). 

 

Caráter 202. Extremidade distal do metatarso IV: côndilo medial fortemente 

assimétrico, muito mais amplo e mais expandido distalmente do que o côndilo 

lateral (0); mais simétrico que os côndilos (1) (modificado de Canale et al. 2009 

por Pol e Rauhut, 2012). 

 

Caráter 203. Morfologia dos sulcos laterais e mediais nas ungueais do pé: simples (0); 

dupla (1) (Carrano e Sampson 2008).  

 

Caráter 204. Simetria mediolateral da ungueal do dígito II do pé: simétrica (0); 

assimétrica (1) (Carrano e Sampson 2008). 

 

Caráter 205. Superfície ventral da falange ungueais do pé; com um tubérculo flexor bem 

desenvolvido e geralmente plano (0), ou sem flexor tubérculo e com uma 

depressão ventral, na sua extremidade proximal (1) (Novas et al. 2005; Canale et 

al. 2009). 

 

Caráter 206. Comprimento das falanges 1 + 2 do dígito I do pé relativo ao comprimento 

da falange 1 do dígito III: maior (0); menor ou igual (1) (Carrano e Sampson 

2008).  

  

CARACTERES ADICIONADOS  

 

Caráter 207. Forma do processo ascendente do astrágalo: subtriangular (0); 

subrectangular (1) (Carrano et al. 2002).  

 

Caráter 208. Falange ungueal com sulco profundo e estreito ou com superfície ventral 

escavada: (0) ausente, ou (1) presente (Novas e Bandyopadhay, 2001) 

 

Caráter 209. Borda ventral e dorsal do sulco vascular: subparalelos ao longo de seu 

comprimento (0), ou diverge proximalmente (1) (Novas e Bandyopadhay, 2001) 

 

Caráter 210. Maléolo tibial lateral: lobular (0) ou tabular (1) (Holtz et al., 2004). 
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Caráter 211. Fossa externa arredondada na base do processo ascendente do astrágalo: 

ausente (0); presente (1) (Holtz, 1994). 

 

Caráter 212. Largura da diáfise dos metatarsais II e IV semelhantes e mais estreito do 

que o metatarso III (0) ou metatarso II apresenta a porção da diáfise estreita do 

que os metatarsos III e IV (1) (Holtz et al., 2004).  

 

Caráter 213. Metatarsal I: presente (0); ausente (1) (Holtz et al., 2004). 
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ANEXO 5. LISTA DE APOMORFIAS POR CLADO 

 

Lista dos estados de caracteres otimizados como apomorfias para cada clado e 

seu índice de consistência e série de transformação. Os números dos nós se referem à 

Figura 21. Os nomes foram adicionados para os nós que representam os nomes do 

clados usados amplamente. As mudanças de estados e os índices de consistência de cada 

caráter são dados entre parênteses. 

 

Syntarsus 

Caráter 11: (0  1) Borda anteroventral da fenestra antorbital (0.333) 

Caráter 104: (0 1) Pleurocele posterior nas vértebras pré-sacrais  (0.666) 

Caráter 114: (0 1) Morfologia das epipófises cervicais anteriores (0.400) 

Caráter 116: (0 1) Altura das espinhas neurais cervicais pós-axiais (0.333) 

Caráter 117: (0 1) Lâmina pós-zigapofisal da vértebra cervical medial (0.250) 

Caráter 122: (1 0) Razão do comprimento altura do centro vertebral (0.333) 

Caráter 145: (0 1) Espaçamento entre a fossa glenóide e o processo posteroventral do 

coracóide (0.333) 

Caráter 168: (0 1) Formato da margem posterior do processo pós-acetabular do ílio 

(0.333) 

Caráter 169: (0 1) Formato da margem dorsal do processo pós-acetabular do ílio 

(0.333) 

Caráter 170: (0 1) Comprimento relativo da parte próximo-distal do pendúnculo 

púbico e ísquio (0.500) 

Caráter 186: (0 1) Morfologia e orientação da crista tíbio-fibular (0.500) 

Caráter 193: (0 1) Contato entre a fíbula e o processo ascendente do astrágalo nos 

adultos (0.500) 

Caráter 201: (0 1) Superfície articular proximal do metatarso II (0.500) 

Caráter 210: (0 1) Maléolo tibial lateral (0.333) 

 

Allosaurus 

Caráter 25: (0  1) Arranjos dos ossos ao longo da margem dorsal da orbital (0.500) 

Caráter 38: (0  1) Margem dorsal do pós-orbital fortemente inflado e volumoso 

(0.500) 

Caráter 105: (0  2) Superfície articular anterior das vértebras cervicais pós axiais 

(0.666) 

Caráter 107: (0  1) Relação entre largura e altura da vértebra anterior mais medial e 

posterior (0.025) 

Caráter 146: (1  0) Tamanho do coracóide (0.333) 

Caráter 194: (1  2) Orientação do côndilo astragalar (1) 

 

Abelisaurus 

Caráter 33: (0  1) Comprimento do processo posterior do pós-orbital (0.500) 

Caráter 37: (0  1) Margem posterior do processo ventral do pós-orbital (0.500) 

Caráter 41: (0  1) Morfologia do contato entre o pós-orbital e o esquamosal (0.500) 

Caráter 62: (1  0) Ossificação da região inter-orbital (0.500) 

 

Aucasaurus 

Caráter 31: (1  0) Flange suborbital pós-orbital (1) 
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Berberosaurus 

Caráter 191: (2  1) Desenvolvimento da fossa fibular em aspecto medial da fíbula 

(0.666) 

 

Carnotaurus 

Caráter 145: (0  1) Espaço entre a fossa glenóide e do processo posteroventral do 

coracóide (0.333) 

 

Ceratosaurus 

Caráter 84: (0  1) Margem ventral do dentário (0.500) 

 

Ekrixinatosaurus 

Caráter 109: (1  0) Quilha ventral nas cervicais anteriores (0.333) 

Caráter 209: (1  0) Borda ventral e dorsal do sulco vascular nas falanges ungueais 

(0.500) 

 

Elaphrosaurus  

Caráter 185: (1  0) Desenvolvimento do epicôndilo medial do fêmur (0.500) 

 

Eoabelisaurus 

Caráter 22: (0  1) Contato frontal-parietal nos adultos (0.500) 

Caráter 37: (0  1) Margem posterior do processo ventral do pós-orbital (0.333) 

Caráter 40: (0  1) Morfologia da porção anteroventral do processo ventral do pós-

orbital (0.500) 

Caráter 117: (0  1) Lâmina pós-zigodiapófisal vértebras cervicais mediais (0.250) 

Caráter 134: (0  1) Morfologia distal dos processos transversos anteriores e médio-

caudais (0.500)  

Caráter 148: (1  0) Formato dos côndilos umerais (1) 

 

Ilokelesia (Algumas árvores) 

Caráter 34: (1  0) Orientação do limite posterior do pós-orbital (0.500) 

Caráter 37: (0  1) Margem posterior do processo ventral do pós-orbital (0.500) 

Caráter 39: (1  0) Depressão lateral na parte distal á junção dos processos postorbital 

(0.500) 

Caráter 107: (1  0) Relação entre largura e altura da vértebra anterior médial e 

posterior central (0.500) 

 

Limusaurus 

Caráter 108: (0  1) Posição anteroposterior das espinhas neurais cervicais (0.500) 

Caráter 148: (1  0) Formato dos côndilos umerais distais (0.333) 

Caráter 151: (1  0) Torção longitudinal da haste umeral (1) 

Caráter 174: (1  0) Lobo anteroventral do processo pré-acetabular do ílio (0.500) 

Caráter 179: (1  0) Morfologia do parte distal do ísquio (0.500) 

 

Noasaurus 

Caráter 110: (0  1) Protuberâncias anteriores nas epipófises cervicais pós-axiais 

(0.500) 
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Rajasaurus 

Caráter 125: (1  0) Orientação da margem ventral do centro das vértebras médio-

sacrais (0.500) 

Caráter 166: (1  0) Margem anterior do ílio (0.333)  

Caráter 202: (1  0) Extremidade distal do metatarso IV (0.333) 

 

Rugops 

Caráter 26: (0  1) Pequena fenestra localizado entre os ossos pré-frontal, frontal, pós-

orbital e lacrimal (0.500) 

Caráter 17: (0  1) Lâmina pós-zigodiapófisal vértebras cervicais medial (0.500) 

 

Skorpiovenator 

Caráter 168: (1  0) Formato da margem posterior do processo pós-acetabular do ílio 

(0.333) 

 

Spinostropheus 

Caráter 121: (0  1) Lâmina paradiapófiseal (0.333) 

 

Velocisaurus 

Caráter 211: (1  0) Fossa externa arredondada na base do processo ascendente do 

astrágalo (0.333) 

 

MZSP-PV 830 

Caráter 210: (0  1) Maléolo tibial lateral (0.333) 

 

Node 28 (Neotheropoda) 

Caráter 33: (1  2) Comprimento do processo posterior do postorbital (0.500) 

Caráter 62: (0  1) Morfologia do forame do trigêmeo (0.500) 

Caráter 63: (0  1) Abertura do canal do vago (1) 

Caráter 64: (0  1) Proporção do comprimento do fêmur com o comprimento do ílio(1) 

Caráter 71: (0  1) Morfologia do processo jugal do palatino (1) 

Caráter 72: (0  1) Bolsa no flange ectopterigóide do pterigóide (1) 

Caráter 74: (0  1) Orientação dos processos jugal e pterigóide do ectopterigóide (1) 

Caráter 79: (0  1) Crista horizontal na superfície lateral do suprangular abaixo da 

junta mandibular (1) 

Caráter 80: (0  1) Contorno do limite posterior do esplenial (2) 

Caráter 87: (0  1) Arranjo das carenas dos dentes pré-maxilares (1) 

Caráter 100: (0  1) Morfologia da lâmina espino-pós-zigapofiseal (1) 

Caráter 151: (0  1) Torção longitudinal da haste umeral (0.333) 

Caráter 170: (0  1) Tamanhos relativos da articulação ilíaco-isquial (0.500) 

Caráter 174: (0  1) Lobo anteroventral do processo pré-acetabular do ílio (0.500) 

Caráter 175: (0  1) Contato entre os ápices púbicos (1) 

 

Node 29 

Caráter 21: (0  1) Fusionamento dos frontais (1) 

Caráter 22: (0  1) Contato frontal-parietal nos adultos (0.500) 

Caráter 23: (0  1) Espessura dorsoventral do teto do crânio (1) 

Caráter 29: (0  1) Tamanho e elevação da cunha nucal e das asas parietais (1) 

Caráter 48: (0  1) Constrição do ramo ventral do lacrima (1) 
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Node 30 (Abelisauridae) 

Caráter 1: (0  1) Superfície externa da maxila e do nasal (1) 

Caráter 2: (0  1) Superfície externa do pós-orbital, lacrimal e jugal (1) 

Caráter 13: (0  1) Porção ventral da fossa antorbital (0.333) 

Caráter 20: (0  1) Condição do pré-frontal nos adultos (1) 

Caráter 25: (0  1) Arranjo dos ossos ao longo da margem dorsal da órbita (0.500) 

Caráter 46: (0  1) Processo sub-orbital do lacrimal (0.666) 

Caráter 89: (0  1) Curvatura do dente (0.333) 

Caráter 90: (0  1) Textura da superfície das lâminas paradentais (1) 

 

Node 31 (Abelisauroidea) 

Caráter. 33: (2  0) Comprimento do processo posterior do postorbital (0.500) 

Caráter 147: (0  1) Formato da cabeça do úmero (0.333) Caráter 168: (0  1) 

Caráter 171: (0  1) Comprimento relativo proximodistal de pedúnculo púbico e ísquio 

(0.500) 

Caráter 183: (0  1) Formato do quarto trocânter do fêmur (0.333) 

Caráter 209: (0  1) Borda ventral e dorsal do sulco vascular (0.500) 

 

Node 32 

Caráter 56: (0  1) Flange quadrado do esquamosal (1) 

Caráter 106: (0  1) Demarcação da superfície dorsal do arco neural a partir da 

superfície diapofiseal nas vértebras cervicais anteriores (1)  

Caráter 107: (0  1) Relação entre largura e altura da anterior média e posterior centra 

cervical (0.500) 

Caráter 116: (0  1) Altura das espinhas neurais cervicais pós-axiais (0.333)  

Caráter 121 (0  1) Lâmina paradiapofiseal (0.500) 

Caráter 125: (0  1) Orientação da margem ventral dos centros médio-sacrais (0.500) 

Caráter 131: (0  1) Lâminas centro diapófisal das vértebras caudais medio-anterior (1) 

Caráter 132: (0  1) Proporções da base do arco neural caudal anterior relativa às 

proporções do centro (1) 

Caráter 158: (0  1) Forma do metacarpal IV (1) 

 

Node 33 

Caráter 9: (0  1) Faceta para articulação nasal na maxila (1) 

Caráter 30: (0  1) Tamanho da fenestra infratemporal (1) 

Caráter 103: (0  1) Lâmina pós-zigadiapofisal no eixo (1) 

Caráter 105: (0  1) Superfície articular anterior de pós-axial vértebra cervical (1) 

Caráter 114: (0  2) Morfologia das epipófises cervicais anteriores (0.666) 

Caráter 136: (1  2) Espinhos neurais de meados caudais (0.666) 

Caráter 146: (1  0) Tamanho do coracóide (0.333) 

Caráter 164: (0  1) Proporção do comprimento do fêmur com o comprimento do ílio 

(1) 

Caráter 176: (0  1) Morfologia do contato entre o púbis e o ílio (1) 

Caráter 177: (0  1) Morfologia da superfície dorsal da “bota” púbica à linha mediana 

(0.333) 

Caráter 180: (0  1) Morfologia do contato entre o ísquio e o ílio (1) 

Caráter 188: (0  1) Expansão da crista cnemial (1) 

Caráter 191: (2  1) Desenvolvimento da fossa fibular em aspecto medial à fíbula 

proximal (1) 
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Node 34 

Caráter 152: (0  1) Tamanho da crista deltopeitoral (1) 

Caráter 186: (0  1) Morfologia e orientação da crista tibiofibular (0.500) 

 

Node 35 

Caráter 104: (0  2) Pleurocele posterior nas vértebras pré-sacrais pós-axiais (0.666) 

Caráter 124: (0  1) Dimensões transversais dos centros das médio-sacrais relativas às 

outras sacrais (0.500) 

Caráter 192: (0  1) Tamanho do tubérculo iliofibular na fíbula: moderado (0.500) 

 

Node 36 

Caráter 46: (1  0) Processo sub-orbital do lacrimal (0.500) 

 

Node 37 (Brachyrostra) 

Caráter 7: (0  1) Direção do processo ascendente da maxila (1) 

Caráter 36: (0  1) Margem anterior do processo ventral do pós-orbital reta ou 

ligeiramente côncava (0.500) 

Caráter 40: (0  1) Morfologia da porção anteroventral do processo ventral do pós-

orbital (0.500) 

Caráter 52: (0  1) Altura mínima de jugal abaixo da órbita (1) 

Caráter 84: (0  1) Margem ventral do dentário (0.500)  

Caráter 85: (0  1) Posição do sulco lateral do dentário (1) 

Caráter 134: (0  1) Morfologia distal dos processos transversos anteriores e médio-

caudais (0.500) 

Caráter 135: (0  1) Processo anterior na extremidade distal dos processos transversais 

das vertebras (1) 

Caráter 187: (0  1) Crista cnemial (1) 

 

Node 38 (Ceratosauridae) 

Caráter 93: (0  1) Diferença de tamanho entre os dentes do pré-maxilar e maxilar (1) 

Caráter 94: (0  1) Achatamento transversal dos dentes maxilares laterais (1) 

Caráter 95: (0  1) Tamanho do maior dente maxilar em relação à altura do dentário 

(0.500) 

 

Node 39 

Caráter 38: (0  1) Forma distendida e volumosa da margem dorsal do pós-orbital 

(0.500) 

Caráter 42: (0  1) Ângulo entre a margem dorsal do arco temporal superior e a porção 

mais dorsal do teto craniano (1)  

Caráter 117: (0  1) Lâmina pós-zigodiapófisal das vértebras cervicais mediais (0.250) 

 

Node 40 

Caráter 116: (0  1) Altura dos espinhos neurais cervicais pós-axiais (0.333) 

Caráter 138: (0  1) Contato entre as vértebras cervicais e as costelas cervicais nos 

adultos (1) 

Caráter 147: (0  1) Formato da cabeça do úmero (0.500) 

 

Node 41 

Caráter 104: (2 1) Pleurocele posterior nas vértebras pré-sacrais pós-axiais (0.666)  
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Caráter 115: (0  2) Razão comprimento/altura dos centro das vértebras médio-

cervicais (0.400) 

Caráter 117: (0  1) Lâmina pós-zigodiapófisal das vértebras cervicais mediais (0.250) 

Caráter 122: (1  0) Razão do comprimento do centro vertebral dorsal relativo à altura 

(0.333) 

 

Node 42 

Caráter 68: (0  1) Tamanho do sulco dorsal no côndilo occipital (1) 

 

Node 43 (Noasauridae) 

Caráter 200: (0  1) Largura do metatarsal II relativa às larguras dos metatarsais III e 

IV (0.500) 

Caráter 212: (0  1) Largura do metatarsal II relativa à largura do metatarsal IV 

(0.250) 

 

Os táxons Herrerasaurus, Deltadromeus, Genyodectes, Indosaurus, 

Laevisuchus, Majungasaurus e Masiakasaurus não tiveram apomorfias na análise da 

matriz filogenética. 

 



115 

 

ANEXO 6. MATRIZ DE DADOS EMPREGADA NA ANÁLISE 

 

6.1. Matriz no formato TNT 

 

xread 

213 26 

 

Herrerasaurus 

00000000000210000000000000000000100100[01]0000000000000000?000000000000

0000000010000000000000000010000000000000000[01]00100000010000000?000000

000001100?0000000000100000000000000000000000000000000?00000000000000000

0-0000 

Syntarsus 

0000010000100000000000000000000010000000000000000000000000000000001000

0000010000000000000000000010000001000000010121101000000010000010000[01]

00000011000000000000000?101101101000000100010011000000100010001?000000-

1000 

Allosaurus 

0000010000000000000000001000000020000100000000000000100000000111011000

1101010011000000100000000010111100201000001000000001000000000000000000

00100000001000000?00000[01]00000100011001000001000010200121011000000100

00001 

Abelisaurus 

1111120?1?021??1011111121011111011101000101?11111?1001?1111?10???10011??

1???1??1?????????101???????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????? 

Aucasaurus 

11?112??1?0?11???1??11?2??????0????????????110???1???????????????????????????

??????????0?????????????????1?????????1??????[01]?????1?11111?1?????010?11111

11112111?11??11?11???111???1?0??1?1111??1?1111?10??1111111?100 

Berberosaurus 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????1??????20000??00??0?[01]1????[01]1?????????????0?????????????

?????0???????????????????????010[01]1???10110????????????????? ??? 

Carnotaurus 

111112111?0211101101111210111111011100111011101111111111101111???100111

?111?111111111110?10100012?11111211101110120100111111111111111?1?101111

0110111111111211111?1111111111111?11110?1111????11????1???????????????? 

Ceratosaurus 

00001200100000000100000000010100201000000000000000000000001111?1100001

11011100111101011000011111211111121000000[01]1200001101110?1?0000100200

0001000001111[01]000010100?1111??01000?111111010[01]1101101101111100010?

??0??01?? 

Deltadromeus 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????0??????1????1??1010111?0?????

?????????????????????1?0?01100?1121?111?1100?0???0??0??? 

Ekrixinatosaurus 

1??1?011??01110?????1110?11?1?1?0????1???11???????????1?????1???????????????
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???????11??01?0????1???????2211?001?1??11????1[01]???0?0???111??0????????????

????????????1????1?1??111?????0?011?1110??01??1?00????1?110?0?? 

Elaphrosaurus 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????1[12]??????1001010010?2111110011011?01001??1?1??1?01111111

110??110????10111[01]01000110?0100?1101001121?1101??10?????0??0?01 

Eoabelisaurus 

?0????????????????0001000000[01]10020101001000?10?01??0??01?0011?????00?1??

????????????????00???0?1[12]??????21110?0101?0110111111111?1111110200??110?

0000?1?[01]010[01]11111111111?0100?11??11???0[01][01]101101101111??000111?

??0??00 

Genyodectes 

0???0??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???000?[01]?0001111???????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????? 

Ilokelesia 

?1????????????????????????????11101111010?1????????????????????1??????????????

?????????????????1???????221001010120110?111????????1??112?011??????????????

????????????????????????????????????????????????111??11???? 

Indosaurus 

??????????????????11?1111?111???????????????????????????????11?????1??????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????? 

Laevisuchus 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????1?????????1?1?0011?11?0???0???????????????0???????????????????

???????????????????????????????????????????????????????? 

Limusaurus 

00??0?0?0?1000000?00?000000??000?01[01]???00?0?0?0000??????00??????????????

????1??????0?0?1???????1??0?000?[01]??11?????21??11??????????[01]0?00?0100110

11110?10101?11[01]1111001100[01]10000?00?0????1[12]?00???1??[12]????1??1????

?????? 

Majungasaurus 

1111120111021101011111111011111101100010001111011110111111111111110111

1111121111111001101101000121111112111010101201001111[01]111111011000210

11??010?111111??????1?????1111111011?11??11?11??0?1011?111111001111101101

01 

Masiakasaurus 

00?1?00?111?0?????00000000????00001000100?0?0010??????????0???11?1001?????

??10?1110000110011?0?12?01111211111001112100111010111100111000?0111?010

11111010?????110?1111?11010??1110110111210?1111111111111111011?10111 

Noasaurus 

0??1?00111110?0???????????????????????????????????????????00??????????????????

?????????10011??01[12]????????1?1?10111??00???????????????????000????????????

????????00??????????????????0???????????????????1??????1???1? 

Rajasaurus 

11????????????????1??1111?111????????????????????1??????????1111??01???????21

1????1?0110?101???12??????2111???????0??01111110?11?1???????0???????????????

?????????0??0???110???1???11??111??1?11?1?????0?0???????0?0? 
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Rugops 

111110??1?0[12]11011101000011110??????????????11110011?????????????????????

??????????????101101?0???????????????????????????????????????????0????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????? 

Skorpiovenator 

11?112111?02111????????01????11111110111011011111??11???1?1???????????????

??1??????111?01???0?0?????????[01]1???010?2?11?????????????1?111?1?11????????

???????????????1?110011011?????????11??????????????0?1??1??1?1?0? 

Spinostropheus 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????12??????10000100000201111101??111?????????000??????01???????

???????????????????1?????0???????1???????????????????????? 

Velocisaurus 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????0???????11???11111?11?????????010 

MZSP_830 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????1?11?11?11?1??111??111110 

; 

 

ccode +12 16 20 33 115 152 156 194 195; 

 

proc /; 
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6.2. Matriz apresentada no formato de tabela 

 

 



119 

 

 



120 

 



121 

 

 
 


