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Resumo 
 

Pterossauros são um dos grupos de arcossauros fósseis melhor 

representados no registro fóssil brasileiro. Dentro desta diversidade, uma das 

primeiras espécies descritas, Cearadactylus atrox, tem causado divergências 

de interpretação entre pesquisadores desde a sua publicação. Devido ao fato 

de o holótipo e único espécime conhecido estar parcialmente preparado, as 

tentativas de classificações taxonômicas realizadas, posicionaram-no em 

grupos diferentes. Estas discordâncias geraram o colapso de certos ramos da 

filogenia de Pterosauria. O presente trabalho teve como objetivo a preparação 

do holótipo de Cearadactylus atrox, sua re-descrição e o posicionamento 

filogenético, utilizando-se matrizes filogenéticas disponíveis para o grupo. 

Evidências de adulterações foram observadas durante a preparação. Dentre as 

características exclusivas apresentadas por Cearadactylus atrox estão uma 

fenda no dentário bifurcada na extremidade rostral, órbita e narina em posição 

elevada relativo a fenestra nasoanterorbital e menos de 15 dentes em cada 

lado da maxila e mandíbula. Filogeneticamente Cearadactylus atrox se mostrou 

como grupo irmão do clado Anhangueridae, sendo uma espécie intermediária 

entre as formas européias (nominalmente “Ornithocheirus” compressirostris) e 

as formas brasileiras (Tropeognathus mesembrinus e as espécies que 

compõem o gênero Anhanguera).  

 

Palavras-chave: Pterosauria, Formação Romualdo, Análise filogenética, 

Anhangueridae, Cearadactylus. 

 



 

 

Abstract 
 

Pterosaurs are one of the best represented fossil archosaurs from the 

Brazilian register. Among this diversity, one of the first described species, 

Cearadactylus atrox, has caused divergences in scientists’ interpretations since 

its publication. Because the holotype and only known specimen been only 

partially prepared, the taxonomic classifications realized have positioned it in 

different groups. These discordances would create the collapse of some 

branches in the Pterosauria phylogeny. The present work had the objective the 

preparation of the Cearadactylus atrox holotype,   its redescription and the 

phylogenetic position, using phylogenetic matrixes available for the group. 

Adulteration evidences were observed during the preparation. Among the 

exclusive characteristics presented by Cearadactylus atrox is a dentary groove 

with bifurcate rostral end, orbit and naris in high position related to the 

nasoanterorbital fenestra and less than 15 teeth on each side of maxilla and 

mandible. Phylogeneticaly Cearadactylus atrox was shown as sister-group of 

the Anhangueridae clade, being one intermediate species between the 

European (nominally “Ornithocheirus” compressirostris) and Brazilian 

(Tropeognathus mesembrinus and the species which compose the Anhanguera 

genus) forms. 

 

Keywords: Pterosauria, Romualdo Formation, Phylogenetic Analysis, 

Anhangueridae, Cearadactylus. 
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1. Introdução 
 

Os pterossauros são um grupo totalmente extinto de répteis voadores, que viveu 

ao longo da Era Mesozóica. Desde o seu surgimento no registro geológico, no final do 

período Triássico (andar Noriano), esses animais já se apresentavam especializados 

para o vôo (Wellnhofer, 2008; Butler et al., 2009). Foram os primeiros vertebrados a 

desenvolver um vôo ativo, e eram bem adaptados ao meio aéreo (Wellnhofer, 1991, 

1996; Kellner, 2006). Tornaram-se um grupo bastante diverso, ocupando diferentes 

nichos, apresentando características corporais distintas e ampla distribuição temporal e 

geográfica (ver Barrett et al., 2008 para uma revisão). Os vários nichos ocupados pelos 

pterossauros resultaram em características únicas (Fig. 1), com indivíduos podendo 

apresentar cristas (e.g. Tupandactylus imperator, em Campos e Kellner, 1997) e em 

tamanhos e posições cranianas diferentes (e.g. Wellnhofer, 1996). Sua dentição pode 

variar desde inexistente como em Tapejaridae e Azhdarchidae, até centenas de dentes 

como em Pterodaustro (Wellnhofer, 1991). 

 

 
Figura 1: Diferentes crânios de pterossauros, mostrando a variação de cristas e dentição. 

(Modificado de Wellnhofer, 1991.) 

 
O primeiro fóssil de pterossauro foi encontrado na Bacia de Solnhofen, na 

Alemanha (Fig. 2). Inicialmente foi sugerido que o fóssil se tratava de um animal de 
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hábitos anfíbios, desconhecido para a Ciência (Collini, 1784). Cuvier (1801), analisando 

os desenhos feitos por Collini, suspeitou da verdadeira natureza do espécime, se 

tratando de um réptil voador. Posteriormente foi criado o termo Ptero-dactyle (Cuvier, 

1809), ao descrever o primeiro pterossauro propriamente dito, Pterodactylus antiquus. 

Tal interpretação não foi amplamente aceita de imediato, e alguns pesquisadores 

chegaram a cogitar que o fóssil representaria um grupo extinto de morcegos, ou 

mesmo uma forma de transição entre mamíferos e aves (Wellnhofer, 1991; Kellner, 

2006). A medida em que novos fósseis foram sendo descobertos, a interpretação de 

Cuvier mostrou-se correta, e atualmente não há dúvidas sobre a identidade do grupo, 

que apresenta uma história evolutiva e caracteres próprios (Wellnhofer, 2008). 

 

 
Figura 2: Esquema publicado por Collini (1784) referente ao primeiro pterossauro. (Retirado de 

Wellnhofer, 2008). 

 

Dentre as especializações para o vôo, identificáveis em todas as espécies, 

apresentam o quarto dígito alar bastante alongado, capaz de sustentar uma membrana 

de vôo, e ossos pneumáticos com parede fina (Wellnhofer, 1991; 2008). 
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A diversidade deste grupo de répteis alados se torna evidente quando se analisa 

a quantidade de espécies e indivíduos descritos na literatura. Embora algumas inter-

relações dentro do grupo apresentem controvérsias (situações específicas podem ser 

vistas em Kellner, 2003; Unwin, 2003; Rodrigues e Kellner, 2008; Witton, 2009), 

filogenias vêm sendo construídas ao longo dos anos (e.g. Kellner, 2003; Andres e Ji, 

2008; Lü et al., 2009a; Wang et al., 2009). Um grupo parafilético, comumente chamado 

“não-pterodactyloides”, é usualmente utilizado para se falar sobre as formas mais 

antigas de pterossauros, surgidas no final do período Triássico (Kellner, 2003; 

Wellnhofer, 2008). Esse grupo é caracterizado por animais de porte pequeno e cauda 

longa, quando comparado aos indivíduos do clado Pterodactyloidea (sensu Kellner, 

2003). A sub-ordem Pterodactyloidea é definida por nove sinapomorfias (Kellner, 2003; 

Wang et al., 2008) e é dividida em dois grandes grupos: Archaeopterodactyloidea e 

Dsungaripteroidea (segundo Kellner, 2003). O primeiro grupo Archaeopterodactyloidea 

(Fig. 3), corresponde ao conjunto de táxons mais basais dentro da Sub-ordem (formado 

por Pterodactylus + Germanodactylus e um clado composto por Gallodactylidae + 

Ctenochasmatidae). Já no clado Dsungaripteroidea (com Nyctosauridae ocupando a 

posição mais basal, seguido por Pteranodontoidea e Tapejaroidea) são encontrados os 

maiores e os mais recentes registros de pterossauros conhecidos. Neste contexto, as 

formas brasileiras são referidas aos clados Anhangueridae, Nyctosauridae 

(Pteranodontoidea), e Tapejaridae (Tapejaroidea) (Price, 1953; Kellner e Tomida, 2000; 

Kellner, 2003; Elias et al., 2007; Wang et al., 2008).  
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Figura 3: Cladograma de Pterosauria indicando os ramos onde as espécies brasileiras são 

alocadas. (1) Nyctosauridae; (2) Anhangueridae; (3) Tapejaridae. (Modificado de Wang et al., 

2008). 
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Apesar da distribuição global apresentada pelos pterossauros, os registros estão 

concentrados principalmente em cinco depósitos sedimentares que correspondem a 

cerca de 90% de todos os fósseis encontrados. Estes fossillagerstätten (Fig. 4) 

correspondem a Bacia de Solnhofen, na Alemanha (idade Titoniana, Jurássico 

Superior); ao Grupo Jehol, na China (Idade Aptiana, Cretáceo Inferior); ao Cambridge 

Greensand, na Inglaterra (Idade Cenomaniana, Cretáceo Superior); e a Formação 

Niobrara, nos EUA (idade Santoniana, Cretáceo Superior); ao Grupo Santana, no Brasil 

(Idade Aptiana-Albiana, Cretáceo Inferior). As demais ocorrências são, em grande 

maioria, fragmentadas e incompletas (Barrett et al., 2008). Alguns desses depósitos 

são conhecidos a centenas de anos, enquanto outros apresentaram registros de 

pterossauros apenas recentemente (Wellnhofer, 2008). 

 

 
 

Figura 4: Localização global dos cinco fossillagerstätten de pterossauros. (1) Formação 
Niobrara; (2) Grupo Santana; (3) Bacia de Solnhofen; (4) Cambridge Greensand; (5) Grupo 
Jehol. 

 

No Brasil, pterossauros são encontrados em quatro localidades distintas. O 

primeiro registro do grupo no país foi na Formação Gramame (Bacia da Paraíba), onde 

foi descrito Nyctosaurus lamegoi (Price, 1953). Desde a descoberta inicial, no entanto 



Vila Nova, Bruno C. – Preparação, re-descrição e posicionamento filogenético de C. atrox. 

 

6 

não foram encontrados novos espécimes nesta localidade. Dentes isolados, atribuídos 

a Anhangueridae sp. indet. foram descritos para a Laje do Coringa, na Formação 

Alcântara da Bacia São Luís-Grajaú, no Maranhão (Elias et al., 2007). Tendo seu 

registro permanecido em dúvida por quase dois séculos (Woodward, 1907; Price, 1953; 

Campos, 1983; Campos e Kellner, 1985; Kellner, 1990) a Bacia do Recôncavo apenas 

recentemente teve sua ocorrência de pterossauro confirmada (Rodrigues e Kellner, 

2010 no prelo). Corresponde a um único dente isolado (BMNH R 8662) referido ao 

grupo dos Anhangueridae (Rodrigues e Kellner, 2010 no prelo). 

O mais importante depósito apresentando fósseis de pterossauros no país, foi 

conhecido através da descrição de Araripesaurus castilhoi (Price, 1971). O Grupo 

Santana da Bacia do Araripe, já produziu 24 espécies (Kellner e Tomida, 2000; Barrett 

et al., 2008; Witton, 2009), algumas das quais constituem as mais incríveis já descritas 

(e.g. Campos e Kellner, 1997; Kellner e Campos, 2002), além de indivíduos bastante 

completos (e.g. Wellnhofer, 1991b; Kellner e Tomida, 2000). Localizada no Nordeste 

brasileiro, essa diversidade da Bacia do Araripe constitui um evento biológico singular, 

com acentuado índice de macroevolução, representada pelo surgimento de novos 

gêneros entre as populações principalmente de insetos, peixes e répteis, e às vezes de 

novas famílias, como ocorreu entre os pterossauros (Maisey, 1991). Havia um 

ambiente favorável à vida, que associado às condições especiais pós-mortem, 

possibilitou a preservação excepcional dos fósseis (Carvalho e Santos, 2005). 

Um dos primeiros espécimes descritos para a região, Cearadactylus atrox, foi 

identificado por Leonardi e Borgomanero, em 1983 (Fig. 5). Anunciado durante o 7º 

Congresso Brasileiro de Paleontologia, foi posteriormente divulgado para toda a 

comunidade científica com a publicação de um artigo em 1985. Preservado em uma 

concreção calcária típica da Formação Romualdo, o fóssil foi o segundo crânio 

identificado no Araripe, porém mais completo do que o primeiro, Brasileodactylus 

araripensis Kellner e Campos 1984. O holótipo, e único espécime conhecido, é 

representado por um crânio quase completo com mandíbula semi-ocluída, faltando 

apenas à região occipital (Leonardi e Borgomanero, 1985).  

Desde a sua descrição, a posição sistemática de Cearadactylus atrox foi 

controversa. Foi Inicialmente descrito como um Ornithocheiridae (Leonardi e 
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Borgomanero, 1983), postura logo modificada para Pterodactyloidea família indet., 

quando foi considerado impossível alocar-lo em uma família específica sem maiores 

análises (Leonardi e Borgomanero, 1985). Posteriormente ergueu-se a família 

monoespecífica Cearadactylidae para o táxon, sem associá-la a nenhum grupo, 

alocando-a apenas dentro de Pterodactyloidea (Wellnhofer, 1991). A primeira proposta 

filogenética a englobar Cearadactylus atrox o classificou como pertencente ao clado 

Pteranodontoidea, sem associá-lo a um grupo específico (Kellner, 1996). 

 

 
Figura 5: Holótipo de Cearadactylus atrox parcialmente preparado em vista lateral esquerda, 

conforme utilizado para sua primeira descrição (Leonardi e Borgomanero, 1985). Escala 10 cm. 

 

Alguns anos após a descrição de Cearadactylus atrox, conheceu-se uma nova 

espécie para o gênero Cearadactylus, identificada como Cearadactylus? ligabuei, foi 

baseada em um crânio bastante fragmentado (Dalla Vecchia, 1993). Trabalhos 

posteriores levantaram dúvidas sobre o posicionamento de Cearadactylus? ligabuei 

como pertencente ao gênero (Kellner e Tomida, 2000; Unwin, 2002). A classificação 

mais recente relacionada à Cearadactylus atrox o inclui no clado denominado 

Ctenochasmatidae, e questiona a relação com Cearadactylus? ligabuei, afirmando que 

Cearadactylus é um gênero monoespecífico composto apenas por Cearadactylus atrox 

(Unwin, 2002). Esta definição passou a ser considerada padrão em trabalhos 

posteriores, tendo em vista que um estudo detalhado de Cearadactylus? ligabuei ainda 

não foi realizado (Kellner e Tomida, 2000; Kellner, 2003; Unwin, 2003; Steel et al., 

2005; Andres e Ji, 2008). Portanto, atualmente Cearadactylus atrox é considerado o 
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único táxon pertencente ao gênero (Steel et al., 2005; Veldmeijer, 2006; Wang et al., 

2009).  

Cada uma das propostas de classificação de Cearadactylus atrox posicionou a 

referida espécie em um grupo diferente (Fig. 6). Essas divergências criam um cenário 

confuso, que dificultam o entendimento das relações internas do grupo Pterosauria. Já 

foi levantado que as características de Anhangueridae apresentadas por Cearadactylus 

atrox são resultado de uma evolução convergente, o que projetaria dúvidas sobre a 

sustentação do ramo (Unwin, 2002). Portanto um estudo mais aprofundado sobre o 

holótipo e único espécime conhecido seria necessário para resolver tais questões. Com 

a exceção dos autores originais (Leonardi e Borgomanero, 1985), que trabalharam com 

o material semi-preparado, a maioria dos autores posteriores utilizaram-se apenas de 

fotografias e desenhos esquemáticos publicados, não havendo nenhuma preparação 

adicional. Essa situação sem dúvida contribuiu para agregar dificuldades sobre as 

relações filogenéticas de Cearadactylus atrox.  

Guardado em uma coleção particular desde a sua descrição, o indivíduo esteve 

inacessível a comunidade científica, até ser doado ao Museu Nacional/UFRJ, em 2006, 

onde recebeu o número de tombo MN 7019-V. Finalmente se tornaria viável a 

preparação e análise do holótipo pela primeira vez em mais de 20 anos.  
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Figura 6: Filogenia de Pterodactyloidea (segundo Wang et al., 2008) com a indicação do 
posicionamento de Cearadactylus atrox de acordo com trabalhos anteriores. (1) 
Pterodactyloidea (Leonardi e Borgomanero, 1985; Wellnhofer, 1991); (2) Pteranodontoidea 
(Kellner, 1996); (3) Ctenochasmatidae (Unwin, 2002).  
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2. Contexto Geológico 
 

A Bacia do Araripe encontra-se no Nordeste brasileiro, na divisa dos estados do 

Ceará, Pernambuco e Piauí (Fig. 7), ocupando uma área de 8.000 km², entre as 

coordenadas 7°02'–7°49' S e 38°30'–40°55' W (Coimbra et al., 2002). Implantada em 

terrenos pré-cambrianos da zona Transversal da Província Borborema (Brito Neves et 

al., 2000), a sul do Lineamento de Patos, a Bacia do Araripe é a mais extensa das 

bacias interiores do Nordeste e a que apresenta, dentre elas, a história geológica mais 

complexa (Assine, 2007). Está intimamente ligada a separação dos continentes Sul 

Americano e Africano e abertura do oceano Atlântico Sul (Valença et al., 2003). Os 

ciclos de deposição da bacia estão associados aos mecanismos tectônicos de 

separação dos continentes da margem atlântica. São: o pré-rifte - estágio anterior à 

separação, o sin-rifte - estágio simultâneo ao esforço de fragmentação dos blocos 

continentais e o pós-rifte - estágio posterior a esta fragmentação (Carvalho e Santos, 

2005). Ela é composta de duas sub-bacias: Cariri e Feira Nova (Assine, 2007).  
 

 
 
Figura 7: Mapa da localização da Bacia do Araripe no Nordeste do Brasil, mostrando as 

principais cidades da Região. (Modificado de Fara et al., 2005) 

 
 

A bacia recebe seu nome devido a presença de uma feição geomorfológica 

denominada Chapada do Araripe, uma elevação de 900 metros alongada na direção 
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Leste-Oeste (Valença et al., 2003),  de topo plano e escarpas erosivas íngremes (Fig. 

8), formada por unidades das seqüências pós-rifte (de idade Aptiano/Albiano) (Assine, 

2007). Além dos limites atuais da Chapada, a bacia estende-se a Leste, ocupando a 

depressão do Vale do Cariri, onde afloram unidades das seqüências paleozóica, pré-

rifte e rifte. 
 

 
 
Figura 8: Vista panorâmica da Chapada do Araripe, face Leste. 
 

 

Dentre todo esse contexto geológico, algumas formações se destacam do ponto 

de vista paleontológico (Fig. 9). A camada mais basal a apresentar registros fósseis é a 

Formação Mauriti, também chamada de Cariri, sendo considerada de idade Paleozóica, 

entre o Ordoviciano superior e o Devoniano inferior (Assine, 2007). Essa camada 

também já foi classificada como de idade Cretáceo Inferior, devido a presença de 

icnofósseis (Carvalho et al., 1995). Estudos recentes, porém, a colocaram de volta ao 

Paleozóico (Valença et al., 2003; Assine, 2007). A Formação Missão Velha apresenta 

diversos troncos fósseis, sendo considerada do período Jurássico Superior (Assine, 

2007). As camadas mais fossilíferas da região, no entanto, pertencem ao Grupo 

Santana.  Elas devem a origem do seu nome de uma descrição inicial de Small (1913) 

com o nome de “calcário de Sant’ana”, referente as camadas laminadas da atual 

Formação Crato. 
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Figura 9: Litoestratigrafia da Bacia do Araripe, assinalado em negrito o posicionamento da 

Formação Romualdo (Modificado de Neumann e Cabrera, 1999). 

 

Após a descrição de Small (1913), houve várias reformulações na estratigrafia 

da região, e até hoje não há um consenso formal sobre as camadas e idades 

geológicas da bacia (Beurlen, 1962; Ponte e Appi, 1990; Berthou, 1994; Assine, 1994; 

Neumann e Cabrera, 1999; Valença et al., 2003; Assine, 2007; Martill, 2007). Estudos 

recentes mostram que existem dois fossillagerstätten com características próprias na 

Bacia do Araripe, correspondendo as Formações Crato e Romualdo, ambas 

pertencentes ao Grupo Santana (e.g. Maisey, 1991; Martill, 2007; Sayão, 2007). 

A Formação Crato, mais antiga (idade Aptiano), é explorada como fonte de 

calcário para a construção civil da região, tendo um importante valor comercial. Fósseis 

de reconhecimento global são encontrados durante a lavra, exibindo um alto grau de 

preservação. Originada de um sistema lacustre, de águas calmas, esta formação 

apresenta uma assembléia fossilífera composta de plantas, artrópodes, peixes, 
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crocodilomorfos, pterossauros, além da presença de penas indicarem aves, ou mesmo 

dinossauros (veja Martill, 2007a, para uma revisão). 

Intermediária aos dois fossillagerstätten, está a Formação Ipubi (sensu Valença 

et al., 2003). Essa formação apresenta poucos fósseis, sendo em grande maioria 

peixes e vegetais, compactados nas camadas de folhelhos que compõem a Formação 

(Carvalho e Santos, 2005). Seu estudo se dá principalmente devido as camadas de 

evaporito que são explorados para a extração de gipsita (Saraiva et al., 2007). 

Propostas recentes sugerem que a Formação deva ser classificada como “Camadas 

Ipubi”, fazendo parte da Formação Crato, mais basal (Assine, 2007). 

A Formação Romualdo (Aptiano-Albiano) é um dos fossillagerstätte mais 

conhecidos do mundo. Apresenta uma extensa história de descobertas (Maisey, 1991). 

Os nódulos calcários contendo fósseis, em grande maioria peixes, característicos desta 

camada são conhecidos desde o século XIX, com as descrições de “peixes 

petrificados” de João da Silva Feijó (1800) em carta ao governador da capitania do 

Ceará (Saraiva et al., 2007). Posteriormente, Spix e Martius (1828-31), dois naturalistas 

a quem são creditados a primeira citação científica dos nódulos do Araripe coletaram 

fósseis que foram enviados ao Museu de Munique (Martill, 2007). Ao longo de dez anos 

(1833-1844), Agassiz e Gardner ergueram vários táxons novos para o material do 

Araripe, e criaram a base da paleoictiologia da região. Porém, foi apenas a partir da 

descrição de Araripesaurus castilhoi (Price, 1971), que pode ser confirmada a presença 

de Pterosauria na Bacia do Araripe. Desde então, a quantidade de fósseis do grupo 

encontrada na região tem aumentado em grande número, elevando ainda mais a 

importância dessa conhecida unidade geológica (veja Kellner e Tomida, 2000, para 

uma revisão). A Formação Romualdo é composta por camadas sobrepostas de 

folhelhos, margas e calcários. Localmente estas recebem nomes populares (Fig. 10), 

devido a população ser responsável pela maioria dos achados paleontológicos durante 

a lavra da terra (Fara et al., 2005). Apresenta abundância de concreções calcárias 

contendo fósseis (Valença et al., 2003) especialmente peixes e ossos de arcossauros 

pertencentes a vários grupos, como Crocodilomorpha (Price, 1959; Maisey, 1991; Riff 

et al., 2010), tartarugas (Hirayama, 1998; Oliveira e Romano, 2007), pterossauros (e.g. 

Kellner e Tomida, 2000; Kellner e Campos, 2002) e alguns dinossauros (e.g. Kellner e 
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Campos, 2000). Muitos microfósseis de invertebrados (Coimbra et al., 2002), algumas 

gimnospermas e angiospermas foram identificadas (Carvalho e Santos, 2005), assim 

como a ocorrência de âmbar (Valença et al., 2003).  

 

 
Figura 10: Seção estratigráfica esquemática de uma escavação da Formação Romualdo, 
mostrando a composição e de suas camadas. (retirado de Vila Nova et al., submetido). 
 

 

Do ponto de vista paleogeográfico, as sessões mais inferiores da Formação 

Romualdo, sugerem a ocorrência uma pequena transgressão marinha. 

Sucessivamente, no Albiano, a área sofreu uma invasão oceânica mais importante e 
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duradoura, registrada por outros depósitos marinhos. Essa seqüência é interpretada 

como um lago de um ciclo de golfo, uma parte de um complexo sistema originado pela 

separação da América do Sul da África (Valença et al., 2003). 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo Geral 
 

A partir da preparação do holótipo, redescrever Cearadactylus atrox Leonardi e 

Borgomanero 1985. 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

• Preparar o holótipo de Cearadactylus atrox, depositado no Museu 

Nacional/UFRJ (MN 7019-V). 

• Proceder a re-descrição do holótipo. 

• Determinar o posicionamento filogenético da espécie dentro de Pterosauria. 
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4. Material e Métodos 

 
Neste trabalho foi utilizado o holótipo de Cearadactylus atrox, depositado no 

Museu Nacional (MN 7019-V). O trabalho foi dividido em três etapas: preparação do 

exemplar, descrição e comparação, e posicionamento filogenético, conforme descritas 

a seguir. 

 
4.1. Preparação do Exemplar 

 

A preparação é uma importante técnica que consiste na remoção do sedimento 

que recobre o fóssil. Busca-se proteger o espécime, ao mesmo tempo em que se exibe 

o máximo de características possíveis. MN 7019-V foi preparado mecanicamente, 

utilizando a metodologia de May et al. (1994) e Silva e Kellner (2006). Para isso 

utilizou-se as instalações do laboratório de Paleovertebrados do Museu Nacional, 

assim como seus equipamentos. A retirada da rocha matriz se deu com o auxílio de 

martelo pneumático ligado a um sistema de ar comprimido. A cada nova exposição dos 

ossos fossilizados, a área era coberta com resina meta-acrílica (Paralóide B-52), 

diluída em acetona. 

 

4.2. Descrição e Comparação 

  

Após a preparação, o espécime foi fotografado, medido e descrito. Em seguida 

foram feitas comparações com outros exemplares descritos na literatura. Cearadactylus 

atrox foi comparado individualmente com as seguintes espécies: Brasileodactylus 

araripensis, Anhanguera blittersdorffi, Anhanguera santanae, Anhanguera robustus, 

Tropeognathus mesembrinus, Anhanguera piscator, Ludodactylus sibbicki e 

Anhanguera spielbergi. 
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4.3. Posicionamento filogenético 

  

Com a descrição finalizada, o indivíduo foi posicionado nas matrizes 

filogenéticas mais recentemente publicadas. Além de serem os bancos de dados mais 

atualizados, essas matrizes foram escolhidas por apresentarem caracteres cranianos e 

não-cranianos, e englobarem indivíduos de diversas idades e regiões do globo.  

A matriz de Andres e Ji (2008) foi criada a partir da combinação de caracteres 

de outras matrizes e análises disponíveis na literatura (Howse, 1986; Bennett, 1989; 

1991; 1994; Kellner, 1996; 2003; 2004; Viscardi et al., 1999; Unwin, 2002; 2003; 2003b; 

Andres e Ji 2003; Maisch et al., 2004; Wang et al., 2005; Lü e Ji 2006; Martill e Naish, 

2006). Esse estudo resultou em uma matriz com 111 caracteres, sendo 60 cranianos, e 

51 caracteres de pós-crânio. A sua publicação apresentou 62 diferentes táxons, sendo 

uma das maiores matrizes para Pterosauria já publicadas. Lü et al. (2009a) possuem 

uma matriz que já vem sendo utilizada e comentada ao longo da literatura (Unwin, 

2003; Lü et al., 2006). Em sua publicação mais recente, essa matriz contem 58 táxons, 

possuindo 117 caracteres, dos quais 62 são referentes ao crânio e 55 ao pós-crânio. 

Os autores optaram por considerar como táxons terminais gêneros (alguns dos quais 

são poiliespecíficos, tratados como uma única unidade taxonômica operacional - UTO), 

e não espécies. A última das matrizes utilizadas foi a de Wang et al. (2009). Essa é 

uma versão mais expandida e atualizada de trabalhos anteriores (Kellner, 2003; Wang 

et al., 2008). É composta por 59 táxons e apresenta 51 caracteres cranianos e 38 pós-

cranianos, totalizando 89 caracteres.  

Todas as matrizes foram submetidas aos programas Paup* 4.0b10 

(Phylogenetic Analysis Using Parsimony and other methods) e TNT v1.0 (Tree Analysis 

Using New Technology), utilizando-se o método de busca heurística (Goloboff et al., 

2000; Swofford, 2003). Para a reamostragem, foram empregados os métodos de 

bootstrap e jacknife, com 1000 réplicas para cada um, em todas as três matrizes 

estudadas. Os resultados foram comparados entre si, a matriz com maior 

embasamento foi escolhida para a posição final do espécime, e as demais serviram 

como material de discussão. 
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5. Resultados 
 

5.1. Preparação 
A preparação do holótipo de Cearadactylus atrox durou um período de seis 

meses, tendo como objetivo a visualização de novas estruturas encobertas pela matriz 

rochosa (Fig. 11). Durante esta etapa observou-se que o material apresentava 

adulterações, fato relativamente comum em fósseis do Araripe (Maisey, 1991). A 

preparação se iniciou na região occipital, e seguiu acompanhando a mandíbula e 

maxila. A região da fenestra nasoanterorbital não foi totalmente preparada, pois o 

sedimento serviu de apoio ao processo nasal e a porção superior preservada da pré-

maxila. Teve-se cuidado especial na porção rostral do fóssil, durante a preparação dos 

dentes, pré-maxila e dentário. Com a delimitação de todos os ossos preservados, a 

preparação focou na separação da mandíbula do resto do crânio, se intensificando na 

região occipital. 

 

 
 
Figura 11: Primeiros estágios de preparação do holótipo de Cearadactylus atrox. Escala 10 
cm. 

 

Conforme as camadas de sedimento eram retiradas evidenciava-se que os 

dentes apresentavam reconstruções falsas (Fig. 12), tendo sua forma e tamanhos 

alterados. Além desta evidência, duas quebras (provavelmente feitas durante a coleta), 

uma na extremidade rostral (Fig. 13) e outra na região occipital, apresentavam uma 

grande camada de cola, encoberta anteriormente por uma mistura de massa plástica e 
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sedimento que recobriam externamente toda a concreção, e encobriam a reconstrução. 

A camada encontrada na região occipital é bastante fina, e não interfere nas estruturas 

anatômicas do espécime, portanto, não apresenta problemas para a descrição. A 

região rostral, porém, contém uma camada de massa maior, em média duas vezes a 

espessura da camada occipital. Nesta, fragmentos da concreção foram mantidos 

unidos pela massa.  

 

 
 
Figura 12: Porção rostral, mostrando evidência da reconstrução exagerada dos dentes. Escala 

5 cm. 

 

 
Figura 13: Detalhe do dentário, evidenciando a faixa de massa utilizada para colar o fóssil. 

Escala 2 cm. 
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Observou-se que, ao reconstruir o crânio quebrado, seus coletores acabaram 

por unir sua porção rostral invertida. Um sulco, que se inicia no dentário, tem sua 

continuação na então extremidade rostral da pré-maxila. Enquanto que uma elevação, 

que se inicia na face palatal da maxila, terminava na extremidade rostral do que era 

inicialmente considerado dentário. Esta pode-se dizer foi a maior adulteração 

apresentada pelo espécime, resultando em descrições equivocadas e características 

inexistentes para esta espécie.  

Após a preparação, a mandíbula foi separada do resto do crânio, possibilitando 

a visualização da região palatal. Algumas áreas estão intemperizadas, em especial o 

lado direito, que se encontra bastante erodido. Com a finalização desta etapa, todas as 

vistas do espécime encontravam-se livres da matriz (Fig. 14), permitindo sua descrição 

e comparação. 

 

 
Figura 14: Holótipo de Cearadactylus atrox (MN 7019 –V), crânio em vista lateral esquerda. A) 
Antes da preparação. B) Após a preparação. Escala 10 cm. 
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5.2. Descrição e Comparação 
O holótipo de Cearadactylus atrox encontra-se bem preservado, com o crânio 

quase completo, exceto pela região occipital. O fóssil é alongado crânio-caudalmente, e 

comprimido lateralmente, com 51,5 cm de comprimento da extremidade rostral até o 

final da porção occipital preservada.  Possui 11,3 cm de altura da base do dentário até 

o topo preservado da fenestra nasoanterorbital. Apesar de se apresentar em três 

dimensões, o material está compactado lateralmente, o que causou o deslocamento de 

alguns elementos cranianos em relação a sua posição original, principalmente na 

porção caudal, onde o quadrado direito encontra-se abaixo da fenestra 

nasoanterorbital.  

 

Fenestra nasoanterorbital: 
 A fenestra nasoanterorbital, assim como na dos demais Pterodactyloidea, ocupa 

uma parte considerável do crânio, chegando a cerca de 40% da porção preservada. 

Entretanto, uma vez que a porção mais superior da fenestra não está preservada, não 

é possível determinar o seu volume exato. A fenestra inicia-se no jugal, formando um 

ângulo quase reto, diferente da base obtusa presente em Anhanguera e Ornithocheirus 

compressirostris (Kellner e Tomida, 2000; Andres e Ji, 2008), chegando até o 13º 

alvéolo. 

 Apesar da região occipital não estar preservada, algumas partes podem ser 

vistas, como o processo nasal (Fig. 18). Não há vestígios da órbita, nem da narina, 

uma provável indicação de que em Cearadactylus atrox estas estruturas encontram-se 

em uma posição mais superior no crânio do que em Anhanguera e Ludodactylus 

sibbicki (Kellner e Tomida, 2000; Frey et al., 2003) que apresentam estas estruturas na 

região mediana da fenestra.  
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Figura 15: Vista lateral esquerda da região occipital. (A) Fotografia. (B) Esquema com a 
indicação dos ossos preservados.  
 

Em vista ventral, a fenestra está completamente preservada, embora seus 

limites estejam distorcidos, com o deslocamento dos ossos quadrado-jugal e quadrado. 

Além destes ossos, o angular direito não está fusionado com o dentário e encontra-se 

parcialmente deslocado para o interior da fenestra. Sua extremidade anterior possui 

uma divisão (Fig. 19), diferente do padrão curvo encontrado em Anhanguera 

blittersdorffi e Anhanguera santanae (Wellnhofer, 1985; Campos e Kellner, 1985). 
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Figura 16: Vista ventral da maxila. (A) A seta indica o limite da abertura da fenestra 
nasoanterorbital. (B) Esquema com a indicação dos ossos preservados. Escala 2 cm. 
 

Pré-maxila: 
 A pré-maxila é o osso majoritário da porção rostral superior, podendo ser vista 

até o início da região superior da fenestra nasoanterorbital, sem ser possível 

determinar o seu contato caudal, uma vez que a região occipital não se preservou. 
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Quando observada em vista lateral esquerda, apresenta um sulco de difícil 

visualização, ao longo do contato da pré-maxila com a maxila na porção medial do 

crânio, indicando a provável sutura dos ossos (Fig. 15). Esse sulco se inicia na quebra 

da pré-maxila e continua caudalmente até alcançar a fenestra nasoanterorbital. Tal 

estrutura já foi observada anteriormente em pterossauros do Araripe, tendo sido 

descrita como a sutura entre a pré-maxila e a maxila (Wellnhofer, 1991b; Kellner e 

Tomida, 2000). Na extremidade rostral foi identificada uma pequena crista sagital, cuja 

altura não pode ser determinada, extendendo-se até pelo menos o 5º alvéolo da pré-

maxila. A presença deste tipo de estrutura na margem dorsal da pré-maxila (Fig. 16) vai 

contra as descrições anteriores para o holótipo (Leonardi e Borgomanero, 1985; 

Wellnhofer, 1991; Dalla Vecchia, 1993; Kellner e Tomida, 2000; Fastnacht, 2001; 

Unwin, 2002; Veldmeijer, 2003).  

 

 
 

Figura 17: Vista lateral esquerda da porção medial da pré-maxila. Indicado, a provável sutura 
deste osso com a maxila. Escala 2,5 cm. 
 

Em vista ventral, a pré-maxila apresenta uma elevação iniciando na porção 

rostral, que continua em direção posterior até o palato (Fig. 17). A presença de tal 

estrutura já foi apontada em Tropeognathus mesembrinus (Wellnhofer, 1987) e em 

Anhanguera (Kellner e Tomida, 2000). Esta elevação foi uma das estruturas utilizadas 

para identificar a inversão dos ossos da extremidade rostral que foi evidenciada com a 
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preparação. A elevação é menos acentuada do que em Tropeognathus mesembrinus, 

tornando-se imperceptível ao chegar próxima a abertura da fenestra nasoanterorbital. 

 

 

 
Figura 18: Detalhe da pré-maxila em vista posterior direita. (A) As setas indicam a base de 
uma crista sagital. (B) Esquema. . Escala 1 cm. 
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Figura 19: Detalhe da extremidade rostral da pré-maxila, mostrando o final da elevação do 

palato. (A) vista ventral. (B) vista lateral direita. Escala 2 cm. 

 

Maxila: 
 A maxila compõe uma porção significativa da parte ventral do crânio, uma 

característica comum em vários Pterodactyloidea (Bennett, 2001). O lado direito está 

bastante erodido, com uma parte fragmentada próxima a fenestra nasoanterorbital. A 

leve compactação ocorrida durante a fossilização resultou no deslocamento de outras 

estruturas, principalmente o quadrado direito.  

Os alvéolos estão pouco conservados, sendo difícil determinar a quantidade 

exata. Eles alcançam até a porção anterior da fenestra, não ultrapassando a metade da 

mesma. Cerca de 13 alvéolos podem ser identificados do lado esquerdo, porém 

apenas dois apresentam dentes. Já o lado direito, bastante erodido, não é possível 

visualizar nenhum alvéolo na maxila. Em vista ventral é possível ver a abertura ventral 
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da fenestra nasoanterorbital, e a elevação do palato, que se torna mais evidente na 

porção rostral da pré-maxila.  

 

Nasal: 
 O nasal, bem como todos os ossos relacionados a caixa craniana e a 

extremidade superior da fenestra nasoanterorbital, não estão preservados. O processo 

nasal dentro da fenestra, porém, está bem conservado. Este é bastante desenvolvido, 

diferente do padrão observado em Pterodactyloidea, onde ele é reduzido em 

Tapejaridae e Azhdarchidae, e de difícil visualização em alguns Anhangueridae (Kellner 

e Langston, 1996; Kellner e Tomida, 2000; Kellner, 2004). Posicionado na região 

mediana da fenestra nasoanteorbital, o processo nasal não possui foramens, diferente 

do encontrado em Anhanguera piscator e Anhanguera santanae (Kellner e Tomida, 

2000). O processo é essencialmente constituído por uma lâmina óssea fina, chegando 

próximo à região basal da fenestra. 

 

Jugal: 
Apesar de sua extremidade occipital estar quebrada, é possível observar que o 

jugal forma a base inferior da fenestra nasoanterorbital, órbita e abertura temporal. Os 

demais ossos da região occipital, porém, não estão preservados. Sua fusão com o 

quadrado-jugal é de difícil visualização, e juntos com os quadrados, esses ossos 

formam uma estrutura única. O jugal forma um ângulo reto na base da fenestra 

nasoanterorbital, estreitando-se em direção a maxila terminando em uma fina lâmina 

óssea. 

 

Quadrado: 
Ambos os quadrados estão preservados, porém deslocados. Eles estão 

fusionados com o quadrado-jugal e o jugal, formando uma estrutura coesa sem 

nenhuma sutura visível. Não é possível identificar nenhuma articulação com o 

esquamosal, porém, uma vez que não há vestígios deste osso. A compressão durante 

a fossilização deslocou o quadrado direito para uma posição diagonal inferior ao 

esquerdo, o que facilitou a preservação da sua região occipital, mostrando que esta se 
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trata de um prolongamento longo e fino do osso, formando a estrutura helicoidal 

descrita em vários Pterodactyloidea (e.g. Kellner e Tomida, 2000). 

 

Mandíbula: 
A mandíbula está preservada em sua totalidade. Esta região é formada pela 

fusão dos dentários. Trata-se de uma sínfise alargada, similar a encontrada em 

Anhanguera, Tropeognathus e Ornithocheirus (Wellnhofer, 1987; Kellner e Tomida, 

2000; Rodrigues e Kellner, 2008). Alguns elementos da mandíbula estavam 

deslocados, e os ossos surangulares não podem ser visualizados.  

 

Dentário: 
O dentário está quase completo, porém encontra-se levemente compactado. 

Como nos demais pterossauros, corresponde à maior parte da mandíbula. Em vista 

geral, o lado direito está bastante desgastado, e deslocado para a diagonal inferior. A 

maioria dos pterossauros que possuem crista sagital na pré-maxila também 

apresentam uma crista no dentário, como é o caso do gênero Anhanguera, e da 

espécie Tropeognathus mesembrinus. Ao contrario destes Cearadactylus atrox não 

possui nenhum indício de crista no dentário, uma exceção similar a Ornithocheirus 

compressirostris (Andrés e Ji, 2008).  

Os dentários estão fusionados na a extremidade rostral formando uma sínfise 

alargada, com 11 cm de comprimento, que ocupa cerca de 20% do tamanho total da 

mandíbula. Não há evidencia de sutura entre eles. Esta é uma característica similar à 

de vários pterossauros do Araripe como Anhanguera, Brasileodactylus araripensis e 

Tropeognathus mesembrinus (Kellner, 1984; Wellnhofer, 1987; Kellner e Tomida, 

2000), presente também em Ornithocheirus compressirostris. Porém apenas em 

Cearadactylus atrox e Brasileodactylus araripensis um sulco medial nesta região, 

chega até a extremidade distal do dentário (Kellner, 1986; Sayão e Kellner, 2000; 

Kellner e Tomida, 2000). Estes dois táxons diferem, no entanto, pois em 

Brasileodactylus araripensis o sulco segue reto até a extremidade do dentário, 

enquanto em Cearadactylus atrox esta possui uma terminação bifurcada (Fig. 20). 
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 A sínfise rostral possui seis alvéolos em cada lado, mas apenas dois dentes 

deste total se preservaram. Ao longo do dentário até a porção anterior da fenestra 

nasoanterorbital esquerda, estão preservados mais cinco alvéolos. Com a exceção dos 

alvéolos rostrais, o lado direito do dentário encontra-se muito desgastado, em algumas 

partes sem a superfície externa do osso. 

 

 
Figura 20: Detalhe da extremidade rostral do dentário, em vista dorsal, mostrando a 

terminação bifurcada do sulco medial na sínfise. Escala 2 cm. 

 

 

 

 

Angular: 
Os angulares não estavam fusionados com o dentário, e encontram-se 

deslocados. São ossos bastante finos, posicionados entre a mandíbula e a maxila. O 

angular direito encontra-se parcialmente no interior da fenestra (Fig. 21). 
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Figura 21: Vista lateral esquerda da porção medial do dentário. Note que o angular esquerdo 

não está fusionado, e encontra-se deslocado acima do dentário. Região posterior a direita da 

foto. Escala 2,5 cm. 

 

Articular: 
O Articular esquerdo está completamente fusionado com o dentário, embora 

ainda seja possível notar uma linha de sutura entre os dois ossos. O articular direito, no 

entanto, não está fusionado, e encontra-se deslocado para a região interna da 

mandíbula (Fig. 22). A sua extremidade rostral não está preservada, porém pela 

direção e espessura do osso, é possível supor que ele deveria alcançar até após a 

fenestra nasoanterorbital. O articular termina como um osso longo e fino no 10º alvéolo 

do dentário, mas, é provável que ele se estendesse além dele. Não é possível, porém, 

identificar até que alvéolo o articular atingia.  
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Figura 22: Mandíbula em vista ventral, mostrando o deslocamento do articular direito para o 

interior do dentário. Região posterior a direita da foto. Escala 5 cm. 

 

Dentição: 
Todos os dentes do holótipo de Cearadactylus atrox apresentavam algum tipo de 

modificação, principalmente os da extremidade rostral. Uma grande camada de massa 

plástica, similar a argila, havia sido colocada na região rostral, aumentando 

erroneamente os dentes. Com a preparação, pode ser observado que os dentes são 

menores do que anteriormente suposto, além disso, nem todos estão preservados, ao 

contrário do que se pensava. Vários alvéolos estão danificados e de difícil visualização. 

Baseando-se na descrição original do holótipo, Cearadactylus atrox possuía cerca de 

32 dentes maxilares e 22 no dentário (Leonardi e Borgomanero, 1985). O lado 

esquerdo da maxila, no entando possui 16 alvéolos, 6 deles com dentes. O lado direito, 

bastante erodido possui apenas 6 alvéolos preservados e 5 dentes, todos confinados à 

porção rostral. Esse número total de dentes pode ter sido maior, uma vez que não há 

como se determinar se um pedaço maior dos elementos ósseos foi perdido na quebra 

da região rostral, obliterando alguns alvéolos no processo. 

Tanto na maxila como no dentário os quatro primeiros pares de dentes são 

bastante maiores do que os demais. Apesar de nenhum dente da porção rostral estar 

completamente preservado, o terceiro dente da pré-maxila possui 35 mm, enquanto a 

partir do sexto alvéolo, os dentes alcançam em média 10 mm. Os alvéolos superiores 

esquerdos 8 e 16, bem como os inferiores esquerdos 5 e 11 apresentam dentes de 

substituição crescendo em fase avançada (Fig. 23). A dentição segue um padrão 

constante, diminuindo gradualmente de tamanho em direção posterior. Esta 
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característica é diferente da encontrada nos anhanguerídeos, que apresentam o 5º e o 

6º dentes menores do que o 4º e o 7º (Wellnhofer, 1977; 1985; 1991; Wellnhofer et al., 

1983; Kellner, 1984; Kellner e Tomida, 2000).  

 

 
 
Figura 23: Evidência de substituição dentária no 11º alvéolo inferior esquerdo. Escala 2 cm. 

 

 
5.3. Análises filogenéticas 

Para uma comparação de Cearadactylus atrox com os demais grupos de 

Pterossauria, após a preparação completa do indivíduo, e sua descrição, o holótipo foi 

ranqueado em três matrizes filogenéticas disponíveis na literatura (Andres e Ji, 2008; 

Lu et al., 2009; Wang et al., 2009), e os resultados, comparados entre si. Para maior 

embasamento, os escores de Cearadactylus atrox para cada uma das matrizes 

utilizadas podem ser vistos em anexo (Anexo A). 

Utilizando-se a matriz de Andres e Ji (2008) para posicionar C. atrox, foram 

encontradas 334 árvores igualmente parcimoniosas (Fig. 24). A busca heurística 

posicionou a espécie em um clado juntamente com Tropeognathus mesembrinus, 



Vila Nova, Bruno C. – Preparação, re-descrição e posicionamento filogenético de C. atrox. 

 

34 

 
 

Liaoningopterus gui, Anhanguera blittersdorfi, Anhanguera santanae e Anhanguera 

piscator. Esse agrupamento possui como grupo-irmão “Lonchodectes” 

compressirostris.  

Os principais caracteres que diferenciam Cearadactylus atrox de Tropeognathus 

mesembrinus, Liaoningopterus gui, Anhanguera blittersdorfi, Anhanguera santanae e 

Anhanguera piscator, foram a ausência de crista sagital no dentário em Cearadactylus 

atrox (caráter 45), presente nos outros indivíduos, e a estrutura da porção posterior da 

fenestra nasoanterorbital. Em Cearadactylus atrox, a margem posterior da fenestra 

nasoanterorbital forma um ângulo reto (caráter 8) enquanto que em Tropeognathus 

mesembrinus, Liaoningopterus gui, Anhanguera blittersdorfi, Anhanguera santanae e 

Anhanguera piscator esta estrutura possui uma forma mais arredondada e côncava. A 

posição da órbita também apresenta uma variação, em Cearadactylus atrox a órbita 

está localizada mais acima no crânio (caráter 10), diferente da localização mediana dos 

demais táxons (Andres e Ji, 2008). 

O índice de sustentação para esta matriz foi mediano, o bootstrap resultou em 

35%, e o jackknife 33%. A relação de Cearadactylus atrox com Tropeognathus 

mesembrinus, Liaoningopterus gui, Anhanguera Blittersdorfi, Anhanguera santanae e 

Anhanguera piscator é um pouco mais confiável, chegando a 45% tanto através dos 

índices de bootstrap, como jackknife.  
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Figura 24: Árvore consenso de 334 árvores, utilizando a matriz de Andres e Ji (2008). A 
Posição de Cearadactylus atrox aparece marcada em vermelho na imagem. Valores de 
bootstrap estão em preto, e de jackknife, em vermelho. 
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Geralmente valores abaixo de 50% para índices de sustentação são 

descartados, uma vez que representam baixa confiabilidade nos resultados (Amorim, 

2002). Análises filogenéticas envolvendo fósseis sempre trazem problemas relativos ao 

grande número de dados ausentes, e precisam ser analisadas tendo-se estas 

limitações em mente (Kearney e Clark, 2003; Wilkinson, 2003). Ao se analisar os 

demais resultados da filogenia, observamos que Anhanguera piscator e Anhanguera 

santanae estão unidos por um índice de bootstrap de 39%, e um jackknife de 41%. 

Observando outros agrupamentos, um padrão semelhante, com indivíduos 

considerados como pertencentes ao mesmo gênero, tais como Sinopterus dongi e 

Sinopterus gui, ou Tupandactylus navigans e Tupandactylus imperator, possuindo um 

índice de boostrap e jackknife relativamente baixos (47% e 48% para Sinopterus, e 

51% e 52% para Tapejara). Tendo estes resultados em vista, os índices dando 

sustentabilidade a posição de Cearadactylus atrox podem ser considerados como 

medianos para a filogenia proposta. 

É importante notar que Cearadactylus atrox fica posicionado como grupo-irmão 

de Anhangueridae (pela definição dos próprios autores), um clado que compreende 

todos os pterossauros com cristas e dentes do Araripe, através de um índice de 

sustentação consideravelmente confiável para a realidade das filogenias de grupos 

fósseis (45%). 

A matriz de Lü et al. (2009a) apresentou um resultado levemente diferente da 

anterior, com 392 árvores igualmente parcimoniosas (Fig. 25). Dentro da filogenia de 

Pterosauria esta é a matriz com o maior numero de táxons. É também aquela que 

considera o maior numero de pterossauros brasileiros, incluindo inicialmente além dos 

táxons mais comumente utilizados, os gêneros Ludodactylus (originado do calcário 

laminado da Formação Crato) e o próprio Cearadactylus. Por esta análise apresentar a 

priori o gênero em estudo aqui, o holótipo de Cearadactylus atrox foi considerado como 

uma unidade taxonômica operacional (UTO – segundo Sneath e Sokal, 1973; Amorim, 

2002) a parte, a fim de verificar como esta nova UTO se comportaria quando 

comparada a UTO (Cearadactylus) original. 
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Figura 25: Árvore consenso de 392 árvores, utilizando a matriz de Lü et al. (2009a). A Posição 
de Cearadactylus atrox aparece marcada em vermelho na imagem. O asterisco indica a UTO 
original apresentada na proposta filogenética dos autores. Valores em preto representam 
bootstrap, e em vermelho, jackknife. 
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A topologia da árvore de consenso posiciona Cearadactylus atrox em um ramo 

contendo Borepterus mais externamente, seguido por Ludodactylus e Cearadactylus 

atrox, tendo este último como grupo irmão Ornithocheirus + Coloborhynchus + 

Anhanguera. Tal arranjo baseia-se em caracteres relativos a duas feições principais, a 

fenestra nasoanterorbital e a dentição. A fenestra de Cearadactylus atrox é 

notavelmente diferente de Ornithocheirus, Coloborhynchus e Anhanguera. Em 

Cearadactylus atrox a margem dorsal da abertura nasoanterorbital é delimitada por 

uma fina barra óssea, enquanto que nos demais táxons esta estrutura não está 

presente (caráter 8). Cearadactylus atrox ainda diferente de Ludodactylus, 

Ornithocheirus, Coloborhynchus e Anhanguera em relação a margem ventral do crânio 

(caráter 11). Nestes, ela é curvada para baixo caudalmente, enquanto em 

Cearadactylus atrox a margem se mantêm reta em toda a sua extensão. Conforme 

observado na matriz anterior (Andres e Ji, 2008) a margem posterior da fenestra 

nasoanterorbital de Cearadactylus atrox tem uma forma diferenciada dos clados 

próximos. Em Ornithocheirus, Coloborhynchus e Anhanguera a fenestra é côncava, em 

Cearadactylus atrox ela forma um ângulo reto (caráter 22). Além da ausência de uma 

crista sagital no dentário (caráter 46) a dentição de Cearadactylus atrox também segue 

um padrão diferente dos táxons próximos. O táxon possui um padrão dimorfodonte 

(caráter 48), com os dentes da porção rostral cerca de três vezes o tamanho dos da 

maxila. Essa dentição rostral possui menos de 11 pares (caráter 51), e os dentes 

maxilares são pequenos, bastante espaçados (caráter 49), comprimidos lateralmente, 

com um formato relativamente triangular (caráter 62). Tal combinação de estados 

nestes caracteres é única em Cearadactylus atrox, não sendo encontrada nos táxons 

considerados próximos a ele pela análise, nem nas demais unidades taxonômicas 

operacionais desta filogenia. 

A posição de Cearadactylus atrox em relação à Ludodactylus, Ornithocheirus, 

Coloborhynchus e Anhanguera, porém, não é bastante confiável. Ao calcular os índices 

de bootstrap e jackknife, é visto que, além do agrupamento inteiro ser precariamente 

sustentado (11% de bootstrap, e 14% de jackknife) Cearadactylus atrox intercala de 

posição com Ludodactylus; enquanto que um bootstrap de 3% coloca Cearadactylus 
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atrox como mais externo aos demais indivíduos, o jackknife de 2% coloca Ludodactylus 

como o indivíduo mais externo. Trocas de posições desta magnitude não são incomuns 

em análises filogenéticas (Amorim, 2002; Wilkinson, 2003), porém devem ser 

estudadas com cautela. No caso Cearadactylus / Ludodactylus, a similaridade entre 

ambos os indivíduos é a explicação mais correta para a dificuldade em determinar a 

posição de ambos em relação ao clado geral. 

Um fator curioso pode ser observado no resultado final desta análise: 

inicialmente pressuposto como grupo externo de Gnathosaurus + Pterodactylus 

longicolum, formando o grupo irmão de Pterodaustro, Cearadactylus atrox é, na 

verdade, mais próximo de Anhangueridae e Ornithocheiridae. 

Wang et al. (2009) possui a menor matriz das propostas filogenéticas 

conhecidas para o grupo dos pterossauros. Representa uma versão expandida e 

atualizada da filogenia de Kellner (2003). Em contra partida ao reduzido numero de 

caracteres, a topologia desta filogenia têm um alto nível de sustentação, com alguns 

ramos apresentando valores de bootstrap e jackknife superiores a 80%. Aqui foi 

observado o mesmo agrupamento encontrado através da base de dados de Andres e Ji 

(2008). Nesta, Cearadactylus atrox aparece como grupo irmão de Tropeognathus 

mesembrinus + Anhanguera blittersdorffi + Anhanguera santanae + Anhanguera 

piscator, tendo “Ornithocheirus” compressirostris como grupo irmão. Os valores 

sustentando esses ramos são diferentes (Fig. 26), a posição de Cearadactylus atrox é 

suportada por baixos valores (17% de boostrap, e 16% de jackknife), e o agrupamento 

como um todo, ainda mais baixos (3% bootstrap e 3% jackknife), indicando que os 

resultados não podem ser totalmente irrefutáveis.  
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Figura 26: Árvore consenso de 240 árvores, utilizando a matriz de Wang et al. (2009). A 
Posição de Cearadactylus atrox aparece marcada em vermelho. Valores de boostrap em preto, 
e de jackknife em vermelho. 
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Em relação aos táxons próximos, “Ornithocheirus” compressirostris possui a 

maior similaridade de estados de caracteres com Cearadactylus atrox, diferindo 

primariamente em alguns pontos específicos. Apesar do material de “Ornithocheirus” 

compressirostris ser bastante incompleto, a narina localizada acima dos dentes pré-

maxilares (caráter 5), a ausência de uma crista sagital na pré-maxila (caráter 15) e os 

dentes finamente serrilhados (caráter 48) o separam de Cearadactylus atrox. Em 

relação a Anhangueridae (sensu Kellner, 2003) algumas características já apontadas 

nas matrizes anteriores são observadas nesta nova análise. Cearadactylus atrox não 

possui nenhum vestígio de órbita na fenestra nasoanterorbital, indicando que ela 

estava posicionada em uma porção elevada da abertura, diferente da região mediana 

de Anhangueridae (caráter 11). Presente em Anhanguera piscator e Anhanguera 

santanae, o forâmen do processo nasal (caráter 21) não existe em Cearadactylus atrox. 

Kellner e Tomida (2000) comentaram que este forâmen pode estar presente em 

Anhanguera blittersdorffi e Tropeognathus mesembrinus, porém a ausência dele em 

Cearadactylus atrox (um táxon intermediário entre Anhanguera e Tropeognathus 

mesembrinus) levanta dúvidas sobre esta afirmação. Uma parte do processo lacrimal 

do jugal (caráter 23) de Cearadactylus atrox pode ser vista em posição subvertical, um 

estado diferente dos demais táxons próximos. A elevação do palato (caráter 34) de 

Cearadactylus atrox não é tão evidente como a de Tropeognathus mesembrinus, sendo 

similar a encontrada em Anhanguera. Uma característica importante que separa 

Cearadactylus atrox de todos os Anhangueridae é a crista sagital no dentário (caráter 

41), ausente em Cearadactylus atrox e presente nos demais táxons. Conforme 

observado na análise anterior, a dentição de Cearadactylus atrox é diferenciada em 

relação aos táxons filogeneticamente próximos, não apresentando dentes serrilhados 

(caráter 48). 

Os resultados de todas as três matrizes estudadas mostraram que 

Cearadactylus atrox se agrupa filogeneticamente com as mesmas espécies de 

pterossauros, embora a organização interna destes arranjos esteja propensa a 

mudanças em cada uma das matrizes. Os valores de bootstrap e jackknife indicam que 

algumas características-chave são as responsáveis pela sustentação dos ramos, as 
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quais serão discutidas em maior profundidade nos próximos capítulos desta 

dissertação. 
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6. Discussão 
 

É um fato bem consolidado na literatura a grande diversidade de pterossauros 

encontrada na Bacia do Araripe (e.g. Maisey, 1991; Kellner e Tomida, 2000; Barrett et 

al., 2008). Recentemente, estudos indicam que essa diversidade pode ter sido 

superestimada (Martill e Naish, 2006; Unwin e Martill, 2007), de maneira semelhante a 

etapas iniciais da pesquisa no Cambridge Greensand e na Bacia de Solnhofen 

(Bennett, 1995; 1996; Unwin, 2001) onde a grande quantidade de indivíduos 

descobertos originou a criação de vários táxons. Nos depósitos europeus, revisões 

taxonômicas e análises filogenéticas precisas, levaram ao melhor entendimento da 

variação dos clados encontrados, e uma redução no número de espécies válidas 

(Bennett, 1996; Unwin, 2001; Rodrigues e Kellner, 2008). Tendo esse pensamento em 

mente, o espécime identificado como Cearadactylus atrox foi comparado com 

indivíduos já descritos para a Bacia do Araripe, na tentativa de identificar similaridades 

que o agrupassem com as demais espécies de Pterosauria. Nesta análise, foram 

incluídos apenas táxons cujos crânios são conhecidos, por ser a única parte 

preservada em Cearadactylus atrox, e portanto a única comparação possível para esta 

espécie. Outra característica era a presença de dentes, uma vez que não há 

possibilidade de sinonímia ou erros de identificação entre grupos tão diferentes (Wang 

et al., 2008).  

Comparando Cearadactylus atrox com a sua própria descrição inicial (Leonardi e 

Borgomanero, 1985) algumas características foram confirmadas, enquanto outras 

sofreram mudanças. As suturas cranianas não são tão visíveis como previamente 

apontado, porém a presença de algumas, bem como de ossos não-fusionados 

deslocados (principalmente os angulares e o articular direito) confirmam que o holótipo 

de Cearadactylus atrox é um indivíduo sub-adulto (Bennett, 2001; Ösi e Prondvai, 

2009). O limite posterior da fenestra nasoanterorbital, formando um ângulo de 90º com 

o limite inferior já havia sido comentado na descrição original, bem como os dentes 

maxilares curtos e cônicos (Leonardi e Borgomanero, 1985). Os dentes pré-maxilares, 

porém, são notavelmente diferentes do presuposto. Leonardi e Borgomanero 
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calcularam que o maior dos dentes pré-maxilares teria cerca de 48 mm, uma conclusão 

mantida em alguns trabalhos posteriores (Unwin, 2002; Steel et al., 2005). No entanto, 

o maior dente preservado, tem apenas 31mm, pouco mais da metade do valor  

apontado inicialmente.  

Recentemente em uma extensa reinterpretação de Cearadactylus atrox, foram 

levantados uma série de caracteres que o aproximariam de Ctenochasmatidae (Unwin, 

2002), postura mantida em trabalhos posteriores (Lü et al., 2009a). Este 

posicionamento, no entanto, não considerou que novos caracteres pudessem ser 

visualizados com uma melhor preparação, e deve ser olhado com cautela. Apesar de 

algumas partes do diagnóstico estarem corretas, a maioria precisa ser revista. 

Cearadactylus atrox apresenta um formato único da fenestra nasoanterorbital, onde o 

limite posterior forma um ângulo reto com a margem ventral, conforme já comentado na 

literatura (Leonardi e Borgomanero, 1985; Kellner e Tomida, 2000; Unwin, 2002). A 

sínfise mandibular de Cearadactylus atrox estava invertida com a pré-maxila, e todos 

os caracteres relacionados a ambas as estruturas, tais como achatamento dorso-

ventral, razão entre o tamanho das estruturas, e mesmo o espaçamento entre os 

dentes deve ser re-analisado. Dentre eles Cearadactylus atrox não apresenta a porção 

rostral da mandíbula mais expandida do que a da pré-maxila (Kellner e Tomida, 2000; 

Unwin, 2002), e a preservação dos ossos jugal, quadrado-jugal e quadrado não são 

suficientes para determinar se ele possui um “rosto” elevado, como nos demais 

Ctenochasmatidae (Unwin, 2002; Martill et al., 2006; Bennett, 2007; Andres et al., 

2010).  

Esta revisão também abordou em detalhes a dentição de Cearadactylus atrox 

(Unwin, 2002), apesar de nem todos os alvéolos e dentes estarem visíveis na época. 

Apesar de Cearadactylus atrox sem dúvida possuir uma dentição heterodonte, sua 

variação é mais reduzida do que o estipulado por Unwin (2002), com o maior dente da 

pré-maxila (3º dente) chegando a pouco mais do que três vezes o tamanho do menor 

dente da maxila (11º dente). Ainda em relação a dentição, é colocado que o tamanho 

dos dentes de Cearadactylus atrox seguem um padrão não-linear, com o quinto dente 

pequeno, menor do que o sexto, o sétimo e o oitavo (Unwin, 2002). Essa relação não é 

observada realmente, pois apesar dos dentes da pré-maxila serem maiores do que os 
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demais, os dentes da maxila reduzem uniformemente de tamanho em sentido posterior. 

Aliado a todos estes fatores, a descoberta de uma crista sagital na pré-maxila, 

juntamente com uma elevação no palato correspondida por um sulco no dentário 

trazem nova luz a relação Cearadactylus atrox com os demais pterossauros, 

colocando-o distante de Ctenochasmatidae. 

Um dos primeiros crânios encontrados na Bacia do Araripe, Brasileodactylus 

araripensis (Kellner e Campos, 1984) possui algumas características similares a 

Cearadactylus atrox, indicando uma possível afinidade filogenética. Ambos possuem 

um sulco na parte ventral do dentário, uma sínfise mandibular expandida em forma de 

colher, e alvéolos largos espaçados (Kellner e Campos, 1984; Veldmeijer et al., 2005; 

2009). Certas diferenças confirmam se tratar de dois táxons distintos. Em 

Brasileodactylus araripensis, a distância entre os alvéolos rostrais é maior do que o 

alvéolo em si, enquanto que em Cearadactylus atrox, a distância entre os alvéolos 

rostrais é menor do que o próprio alvéolo (Kellner e Campos, 1984; Veldmeijer et al., 

2009). Ainda em relação à dentição, Brasileodactylus araripensis possui dentes rostrais 

maiores do que os da maxila (Veldmeijer, 2006; Veldmeijer et al., 2009). Em 

Cearadactylus atrox essa diferença de tamanho é mais notável, com dentes maxilares 

pequenos quando comparados aos pré-maxilares (Fig. 27). Em vista lateral, o dentário 

de Brasileodactylus araripensis tem formato triangular, apresentando um achatamento 

na porção rostral mais evidente e brusco do que Cearadactylus atrox (Fig. 28). Na 

região dorsal do dentário de ambas as espécies, há um sulco que atinge a extremidade 

rostral. Em Cearadactylus atrox esse sulco se bifurca antes do fim, enquanto em 

Brasileodactylus araripensis ele permanece reto por toda sua extensão (Fig. 29). 
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Figura 27: Tamanho relativo dos dentes, mostrando o padrão dentário. (A) Cearadactylus 
atrox. (B) Brasileodactylus araripensis. (Modificado de Steel et al., 2005). 

 

 
Figura 28: Comparação entre os dentários em vista lateral esquerda. (A) Cearadactylus atrox. 
(B) Brasileodactylus araripensis. Escala 2 cm. 
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Figura 29: Comparação entre os dentários em vista dorsal. (A) Cearadactylus atrox. (B) 
Brasileodactylus araripensis. As setas indicam a terminação do sulco medial, bifurcada em 
Cearadactylus atrox e reta em Brasileodactylus araripensis. Escala 2 cm. 
 

 A proeminente crista sagital na pré-maxila de Anhanguera blittersdorffi o 

diferencia rapidamente de Cearadactylus atrox. Ambos os crânios apresentam 

tamanhos próximos (em torno de 50 cm), bem como uma dentição heterodonte similar. 

Ainda em relação à dentição, Anhanguera blittersdorffi apresenta mais dentes do que 

Cearadactylus atrox (52, contra 32). Anhanguera blittersdorffi possui os 5º e 6º dentes 
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menores do que o 4º e o 7º, característica comum a Anhangueridae (Kellner e Tomida, 

2000; Kellner, 2003). Esta característica não é vista no holótipo de Cearadactylus atrox, 

cujos maiores dentes são o 3º e o 4º pares (Fig. 30). 

Em todos os Anhangueridae onde é possível observar a vista palatal da fenestra 

nasoanterorbital, esta região possui um padrão oval, como em Anhanguera blittersdorffi 

(Campos e Kellner, 1985; Wellnhofer, 1985; Kellner e Tomida, 2000; Ösi et al., 2010). 

Em Cearadactylus atrox no entanto a visão palatal da fenestra é dividida, apresentando 

uma forma similar a de um coração, diferente do padrão oval. Na região palatal, a 

abertura da fenestra nasoanterorbital de Anhanguera blittersdorffi se inicia por volta do 

alvéolo 22, enquanto que em Cearadactylus atrox a abertura se inicia próximo ao 13º 

alvéolo. A descoberta da existência de uma crista sagital na pré-maxila de 

Cearadactylus atrox o aproxima de Anhanguera blittersdorffi e demais anhanguerídeos, 

porém os demais fatores já citados separam claramente Cearadactylus atrox de 

Anhanguera blittersdorffi. 

 

 
Figura 30: Tamanho relativo dos dentes, mostrando o padrão dentário. (A) Cearadactylus 
atrox. (B) Anhanguera blittersdorffi. (Modificado de Steel et al., 2005). 
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A espécie Tropeognathus mesembrinus, também possui uma heterodontia 

gradual com apenas 26 alvéolos na maxila. Sua fenestra nasoanterorbital é bastante 

alongada com razão altura/comprimento de 0.19, a menor dentre os Anhangueridae 

(Wellnhofer, 1987; Kellner e Tomida, 2000; Fastnacht, 2001). Quando comparado com 

Cearadactylus atrox, verificou-se que sua dentição uniformemente decrescente e 

fenestra alongada, indicam uma similaridade entre os dois táxons. Entretanto a 

ausência de uma crista sagital no dentário em Cearadactylus atrox demonstra se tratar 

de duas espécies diferentes. Caracteres que aumentam essa diferença incluem a 

elevação do palato, acompanhada de um sulco no dentário, bastante evidente em 

Tropeognathus mesembrinus (Wellnhofer, 1987; Kellner e Tomida, 2000), e mais 

reduzidos em Cearadactylus atrox, e a expansão da extremidade rostral do crânio, 

maior em Cearadactylus atrox.  

Apesar de ser considerado como pertencente ao mesmo gênero na descrição 

original (Dalla Vecchia, 1993), atualmente há certa controvérsia sobre a validade de 

Cearadactylus ligabuei (Kellner e Tomida, 2000; Unwin, 2002). Seguindo as propostas 

destes autores, o holótipo de Cearadactylus ligabuei seria na verdade composto de 

partes de espécimes diferentes, provavelmente de espécies diversas, artificialmente 

unidos, um fato comum no início da pesquisa dos pterossauros na região do Araripe, 

época em que o material foi coletado (Maisey, 1991; Dalla Vecchia, 1993; Kellner e 

Tomida, 2000; Carvalho e Santos, 2005). Levando em consideração que o indivíduo 

descrito neste texto, Cearadactylus atrox, apresentava duas quebras e a inversão de 

estruturas, a repetição da mesma situação em outros espécimes não é impossível de 

se imaginar. Dessa forma, até que um estudo mais detalhado de Cearadactylus 

ligabuei seja realizado, a sua comparação com Cearadactylus atrox não é aconselhada 

e, portanto, não faz parte do escopo deste trabalho. 

Um dos pterossauros oriundos dos calcários laminados da Formação Crato, 

Ludodactylus sibbicki foi diagnosticado inicialmente por um crânio completo 

compactado, apresentando uma crista óssea parieto-occipital, comprimida lateralmente 

(Frey et al., 2003). Segundo os autores, Ludodactylus sibbicki possui um aumento no 

tamanho dos dentes a partir do 5º alvéolo até o 8º, característica diferente da 

apresentada por Cearadactylus atrox. Os dentes de Ludodactylus sibbicki são 
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alongados, em formato de estaca (Frey et al., 2003). Esta forma é bem diferente da 

triangular, com a ponta voltada para a parte posterior do crânio encontrada em 

Cearadactylus atrox. Ludodactylus sibbicki também apresenta uma crista sagital no 

dentário extremamente baixa (Frey et al., 2003). Em Cearadactylus atrox, não há 

nenhuma evidência de crista sagital no dentário, aumentando a diferença entre os 

táxons. Em relação a cristas, Cearadactylus atrox possui uma crista sagital na pré-

maxila, característica ausente em Ludodactylus sibbicki (Frey et al., 2003). 

Cearadactylus atrox apresenta as extremidades rostrais da pré-maxila e do dentário 

expandidos em forma de colher, estado não observado em Ludodactylus sibbicki (Frey 

et al., 2003).  

Anhanguera piscator é uma das espécies de Anhangueridae mais recentes 

descritas para o Grupo Santana, e o seu holótipo, um dos indivíduos mais completos já 

encontrados (Kellner e Tomida, 2000). Isso propiciou um alto grau de conhecimento 

sobre o espécime, podendo ser utilizada para diversas comparações e estudos 

(Veldmeijer et al., 2006; Wilkinson, 2008; Costa, 2010). Anhanguera piscator apresenta 

maior quantidade de dentes (52, contra 32) em relação a Cearadactylus atrox, bem 

como uma crista no dentário, presente em todos os Anhangueridae (sensu Kellner, 

2003) e ausente em Cearadactylus atrox (Kellner e Tomida, 2000). As mandíbulas de 

Anhanguera piscator estão ocluídas, firmemente ligadas pela matriz sedimentar, não 

sendo possível determinar a existência de um sulco no dentário, conforme observado 

em outros anhanguerídeos, muito menos a sua extensão (Kellner e Tomida, 2000). A 

fenestra nasoanterorbital de Anhanguera piscator é similar aos demais táxons do clado, 

com o contato do limite posterior com o ventral formando um ângulo obtuso (Kellner e 

Tomida, 2000; Kellner, 2003; Andres e Ji, 2008; Wang et al., 2009). Este contato 

posterior da fenestra é diferente do observado em Cearadactylus atrox, onde se forma 

um ângulo próximo a 90º. Em vista ventral da fenestra, não é possível observar se a 

forma oval do limite anterior da abertura de Anhanguera blittersdorffi se repete em 

Anhanguera piscator, ou se a região apresenta a estrutura em forma de coração de 

Cearadactylus atrox. Anhanguera piscator possui características típicas de 

Anhangueridae, presença de crista sagital no dentário e 5º e 6º dentes menores do que 

o 4º e 7º (Kellner e Tomida, 2000), que não se encontram em Cearadactylus atrox.  
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O pterossauro mais recente descrito para a Formação Romualdo foi publicado 

inicialmente como “Coloborhynchus” spielbergi e posteriormente realocado no gênero 

Anhanguera (Veldmeijer, 2003; Rodrigues e Kellner, 2008). Uma das suas 

características mais marcantes é a grande crista sagital na pré-maxila, alcançando até 

a base da fenestra nasoanterorbital (Veldmeijer, 2003; 2006). Anhanguera spielbergi 

possui um padrão de dentes similar a Cearadactylus atrox, tanto em quantidade (os 

autores dizem pelo menos 36, contra 32 de Cearadactylus atrox) como em distribuição, 

chegando até a porção mediana da fenestra nasoanterorbital (Veldmeijer, 2003; 2006). 

A grande crista sagital de Anhanguera spielbergi, chegando até a base da fenestra 

nasoanterorbital, a presença de uma crista sagital no dentário, e o sulco do dentário 

não alcançando até a expansão da extremidade rostral separam este indivíduo de 

Cearadactylus atrox, apesar das similaridades em relação à dentição (Veldmeijer, 

2003; 2006). 

No que concerne as análises filogenéticas, apesar de todas resultarem em 

agrupamentos envolvendo os mesmos indivíduos, e, portanto, sugerirem uma posição 

confiável para Cearadactylus atrox, os índices de sustentação para todos os ramos 

foram baixos, com pouquíssimos valores próximos ao mínimo aceitável de 50% (Penny 

et al., 1992; Amorim, 2002). Valores de índices de sustentação baixos deveriam ser 

desconsiderados (Mooney e Duval, 1993; Letunick e Bork, 2007). Porém filogenias 

envolvendo fósseis são um caso a parte, uma vez que a grande maioria do registro é 

incompleto, aceitando-se índices razoavelmente baixos (Wilkinson, 2003; Kerney e 

Clark, 2003; Strauss e  Atanassov, 2006). 

A posição de Cearadactylus atrox como grupo irmão de Anhangueridae (sensu 

Andres e Ji, 2008) se deve presença de cristas sagitais tanto na pré-maxila como no 

dentário (caracteres 15 e 46, respectivamente) serem um dos principais fatores a 

agrupar os indivíduos pertencentes à Anhangueridae (Kellner, 2003; Andres e Ji, 2008). 

Por possuírem uma crista sagital na pré-maxila, mas não no dentário, tanto 

Cearadactylus atrox como “Lonchodectes” compressirostris estão agrupados fora de 

Anhangueridae (Fig. 31). Os valores de bootstrap e jackknife, próximos a 50%, podem 

ser considerados bons para uma filogenia apenas de fósseis, e dão certo grau de 

confiabilidade para o resultado. No trabalho original, o grupo era sustentado por valores 
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de bootstrap e jackknife exatamente iguais a 50%, indicando que, apesar de uma 

redução na robustez do resultado, o mesmo continua dentro do aceitável. 

 
Figura 31: Detalhe do ramo posicionado Cearadactylus atrox, utilizando a matriz de Andres e Ji 
(2008). Valores em preto representam bootstrap, e valores em azul representam jackknife. 

 

A árvore de consenso obtida a partir da matriz de Lü et al. (2009a) forneceu uma 

topologia um pouco diferente. O estabelecimento das unidades taxonômicas 

operacionais – UTOs são o ponto de partida para qualquer análise cladística (e.g. 

Amorim, 2002), podendo estes ser indivíduos, populações, espécies, gêneros, ou 

famílias (Sneath e Sokal, 1973), desde que definidas em casos não específicos, quais 

táxons compõem aquela UTO. Neste trabalho, no entanto, as UTOs correspondem a 

gêneros cujas espécies consideradas para sua formação não foram definidas pelos 

autores, causando problemas aos resultados (Andres e Ji, 2008; Wang et al., 2009). 

Versões anteriores desta matriz consideram indivíduos de grupos distintos como 

pertencentes ao mesmo clado, o que intensificou os baixos índices de sustentação 

obtidos (Unwin, 2001; Unwin, 2003; Lü et al., 2008). Em especial, a classificação de 

Tropeognathus mesembrinus e Ornithocheirus compressirostris como Ornithocheirus, 

bem como indivíduos do gênero Anhanguera como Coloborhynchus acarreta 

dificuldades na definição da filogenia (Fastnacht, 2001; Unwin, 2001; Unwin, 2003; 

Veldmeijer, 2006; Lü et al., 2008; Lü et al., 2009b). Neste contexto o fato dos autores 

terem considerado previamente Cearadactylus atrox como um Ctenochasmatidae 

mostrou-se infundado aqui. Os resultados mostram que os estados de caracteres 

indicados pelos autores (Lü et al., 2009a) não correspondem com características reais 

da espécie. O posicionamento de Cearadactylus atrox como grupo irmão de 



Vila Nova, Bruno C. – Preparação, re-descrição e posicionamento filogenético de C. atrox. 

 

53 

 
 

Ornithocheirus + Coloborhynchus + Anhanguera diminuiu bastante os índices de 

sustentação para a filogenia (Fig. 32). Os valores iniciais de bootstrap e jackknife eram 

de 59% e 65%, respectivamente. A inclusão de um táxon intermediário não deveria 

alterar exageradamente tais índices, indicando que este resultado deve ser 

considerado com cautela (Penny et al., 1992; Kearney e Clark, 2003; Beiguelman, 

2006; Strauss e  Atanassov, 2006). Ainda, a inclusão de Cearadactylus atrox como 

uma UTO diferente da considerada previamente nesta filogenia, e sua diferença de 

posicionamento, evidenciaram ainda mais a percepção equivocada dos autores. 

 

 

Figura 32: Detalhe da posição de Cearadactylus atrox, utilizando a matriz de Lü et al. (2009a). 
Os índices de bootstrap e jackknife estão assinalados em preto e azul respectivamente. 

 

Assim, a matriz de Andres e Ji (2008) pôde determinar Cearadactylus atrox 

como um indivíduo intermediário entre Ornithocheirus compressirostris e 

Tropeognathus mesembrinus, e ao considerar ambos como pertencentes a 

Ornithocheirus, a matriz de Lü et al. (2009a) não apresentou o grau de precisão 

necessário para indicar a real posição de Cearadactylus atrox entre estes dois táxons. 

Essa metodologia reduziu o grau de variabilidade, limitando os resultados possíveis. 

Os resultados obtidos pelas matrizes de Andres e Ji (2008) e de Wang et al. 

(2009) possuem certa similaridade (Fig. 33). Cearadactylus atrox foi posicionado como 

grupo irmão de Anhangueridae, dentro de um grande grupo denominado 

Pteranodontoidea (sensu Kellner, 2003). Tal resultado confirma a posição de 

Cearadactylus atrox como próximo aos demais pterossauros dentados do Araripe. 

Assim como nas demais análises, a inclusão de Cearadactylus atrox reduziu os índices 

de sustentação do ramo na filogenia de Wang et al. (2009) (Fig. 34). Apesar de causar 
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uma mudança menor, os valores iniciais de bootstrap e jackknife já eram baixos, de 

16% e 14%, respectivamente. 

 

Figura 33: Comparação entre as topologias das árvores de consenso. (A) Andres e Ji (2008). 
(B) Wang et al. (2009). 

 

Tropeognathus mesembrinus é considerado por vários autores como 

pertencente à Anhangueridae (Kellner, 2003; Veldmeijer, 2006; Wang et al., 2008, 

2009). Os resultados com as matrizes de Andres e Ji (2008) e Wang et al. (2009) 

demonstram que Cearadactylus atrox é o grupo irmão de Anhangueridae, sendo 

igualmente próximo a Tropeognathus mesembrinus e as demais espécies do gênero 

Anhanguera. O grupo irmão a Cearadactylus atrox + Anhangueridae foi confirmado 

como Ornithocheirus compressirostris (= Lonchodectes compressirostris), um táxon 

encontrado nos depósitos europeus do Cambridge Greensand (Rodrigues e Kellner, 

2008). Esses resultados mostram que as espécies com dentes do Araripe são mais 

próximas entre si do que em relação a qualquer outro depósito, sem descartar um 

parentesco a níveis mais distantes.  
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Figura 34: Detalhe da posição de Cearadactylus atrox, utilizando a matriz de Wang et al. 
(2009). Valores em preto representam bootstrap, e em azul representam jackknife. 

 

A identificação de uma crista sagital sobre a região rostral da pré-maxila mudou 

a visão geral de Cearadactylus atrox, tornando-o mais próximo de Anhangueridae. 

Embora todas as espécies relacionadas apresentem uma crista sagital no dentário, não 

foi encontrada nenhuma evidência desta estrutura em Cearadactylus atrox. A função de 

cristas e seu potencial sistemático foi discutido previamente (Bennett, 1992; 1994), no 

entanto não é o tema deste trabalho.  

 Tanto a comparação com demais espécies, como a análise filogenética 

sustentam o nome Cearadactylus atrox como uma espécie válida. As características 

diagnósticas incluem: sulco no dentário se estendendo até a extremidade rostral, com 

terminação bifurcada; órbita e narina altas acima da linha mediana da fenestra 

nasoanterorbital; limite posterior e ventral da fenestra nasoanteorbital formando um 

ângulo reto; pouco número de dentes (32 na maxilares, 22 na mandibulares), 

decrescendo em tamanho uniformemente a partir do 4º em sentido posterior. A posição 

de Anhangueridae, Cearadactylus e Ornithocheirus formando um grande clado, ainda 

não nomeado, dentro de Pteranodontoidea (sensu Kellner, 2003) mostra um bom 

suporte filogenético, e é provável de ser confirmada por toda análise subseqüente. 
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Conclusão: 
 

A preparação de Cearadactylus atrox mostrou-se fundamental para a 

observação de suas reais características. Nesta etapa observou-se a existência de 

artefatos no holótipo. Uma quebra na porção rostral e outra na porção occipital, bem 

como reconstruções erradas dos dentes, modificaram artificialmente as características 

de Cearadactylus atrox. Além dos ossos da região anterior estarem em posições 

trocadas, Cearadactylus atrox apresenta uma cristal sagital na pré-maxila, impossível 

de identificar antes da preparação. 

Após a comparação do holótipo de Cearadactylus atrox com os crânios de 

pterossauros da Bacia do Araripe, ficou evidente que representa um táxon diferente de 

todos os já descritos para a região, e que o nome Cearadactylus atrox é válido. As 

autapomorfias incluem: sulco no dentário se estendendo até a extremidade rostral, 

bifurcando-se ao final; órbita e narina acima da linha mediana da fenestra 

nasoanterorbital; limite posterior e ventral da fenestra nasoanteorbital formando um 

ângulo reto; pouco número de dentes (32 na maxila, 22 na mandíbula), decrescendo 

em tamanho uniformemente a partir do 4º em sentido posterior. 

Uma análise filogenética através dos programas Paup* 4.0b e TNT posicionou 

Cearadactylus atrox em um clado juntamente com Tropeognathus mesembrinus e o 

gênero Anhanguera, tendo como grupo-irmão Ornithicheirus compressirostris, 

sustentado por baixos valores de bootstrap e jackknife, mas presentes em todas as três 

filogenias utilizadas (Andres e Ji, 2008; Lü et al., 2009a; Wang et al., 2009). A matriz 

que apresentou os maiores índices de sustentação para os ramos e, portanto, foi 

considerada como o melhor posicionamento foi a publicada por Andres e Ji (2008). 

Este posicionamento, resultando em algo diferente das análises anteriores (Leonardi e 

Borgomanero, 1985; Wellnhofer, 1991; Kellner, 1996; Unwin, 2002), mostra a 

importância da preparação correta e minuciosa de indivíduos antes de seu estudo, e 

vem trazer novos conhecimentos para a classificação de pterossauros da Bacia do 

Araripe. 
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Anexos: 
 

Anexo A: scores de Cearadactylus atrox para as matrizes de: A.1 - Andres e Ji (2008); 

A.2 – Jü et al (2009); A.3 – Wang et al (2009). 

 

A.1 score para a matriz de Andres e Ji (2008): 
Cearadactylus atrox: ?0000 100?1 ????1 ?0011 11000 ??10? ???11 1??10 0??13 00000 0011? 51110 ????? ????? 
????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ? 
 

A.2 score para a matriz de Lü et al. (2009): 
Cearadactylus atrox: 01011 ?1111 0122? ??001 00??1 ????? ???10 21101 0111? 01110 11010 0?101 01??? ????? 
????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?? 
 

A.3 score para a matriz de Wang et al. (2009): 
Cearadactylus atrox: 0010? 0?013 100?1 ?21?3 001?? ?121? ???10 ?0100 0100? 00000 0???? ????? ????? ????? 
????? ????? ????? ????  
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Anexo B: Listas de caracteres para as matrizes utilizadas nas análises filogenéticas. 

 

B.1: Andres e Ji, 2008: 
1. Comprimento do crânio excluindo cristas sagitais (novo caráter): 0, entre três e cinco vezes a altura (3.00 < 
comprimento do crânio/altura < 5.00); 1, pelo menos cinco vezes a altura (comprimento do crânio/altura ‡ 5.00); 2, 
no máximo três vezes a altura (comprimento do crânio/altura < 3.00). 
2. Margem dorsal do formato do crânio (modificado de Kellner 2003): 0, quase reto; 1, convexo; 2, côncavo. 
3. Formato do rostro (novo caráter): 0, comprimido lateralmente; 1, comprimido anteroposteriormente; 2, deprimido 
dorsoventralmente. 
4. comprimento do rostro anterior às narinas externas (modificado de Unwin 2002): 0, menos do que 50% do 
comprimento do crânio excluindo cristas sagitais; 1, extremamente reduzido; 2, pelo menos 50% do comprimento do 
crânio excluindo cristas sagitais. 
5. Forma do final anterior da premaxila/maxila (modificado de Kellner 2003): 0, reto; 1, voltado para cima; 2, voltado 
para baixo. 
6. Ponta anterior do rosto com uma superfície palatal refletida dorsalmente (novo caráter): 0, ausente; 1, presente. 
7. Comprimento da fenestra nasoanterorbital (modificado de Kellner 2003): 0, menos do que 40% do comprimento 
do crânio; 1, pelo menos 40% do comrpimento do crânio. 
8. Forma da margem posterior da fenestra nasoanterorbital (Unwin 2003): 0, quase um ângulo reto; 1, arredondado e 
com formato concavo. 
9. Forma da órbita (novo caráter): 0, subcircular; 1, pequeno e circular; 2, piriforme; 3, pelo  menos uma vez e meia 
mais alto do que largo. 
10. Posição da órbita (modificado de Kellner 2003 e Unwin 2003): 0, meio do crânio com a margem ventral da órbita 
abaixo do meio da fenestra anteorbital/nasoanterorbital e a margem dorsal da órbita sobre a margem dorsal da 
fenestra anterorbital/nasoanteorbital; 1, alta no crânio com a margem ventral da órbita no mesmo nível ou acima do 
meio da fenestra anterorbital/nasoanterorbital; 2, baixo no crânio com toda a órbita abaixo da margem dorsal da 
fenestra anterorbital/nasoanterorbital. 
11. Ângulo entre o lacrimal e pos-orbital e processo lacrimal do jugal (Unwin 2003): 0, ângulo agudo: 1, preenchido. 
12. Processo dirigido posteriormente no processo jugal do lacrimal (novo caráter): 0, ausente, 1, presente. 
13. Processo dirigido anteriormente no processo pos-orbital do jugal (novo caráter): 0, ausente, 1, presente. 
14. Espaço suborbital (modificado de Kellner 2003): 0, ausente; 1, presente. 
15. Crista sagital pre-maxilar (Bennett 1994): 0, ausente; 1, presente. 
16. Forma da crista sagital pre-maxilar (novo caráter): 0, estriado com uma margem dorsal quase reta; 1, 
arredondada e em forma de lâmina; 2, alta anteriormente, diminuindo em altura posteriormente; 3, baixa 
anteriormente, aumentando em altura posteriormente; 4, baixa com uma margem anterodorsal curvada; 5, sulco 
baixo. 
17. Espinha premaxilar dorsal alongada (Martill e Naish 2006): 0, ausente; 1, presente. 
18. Posição da crista sagital premaxilar (modificado de Kellner 2003):0, toda a crista anterior a fenestra 
nasoanteorbital; 1, crista começando anterior e se extendendo posterior a margem anterior da fenestra 
nasoanterorbital; 2, crista começando na margem anterior da fenestra nasoanterorbital e se extendendo para trás; 3, 
crista começando próximo da margem anterior do crânio e se extendendo sobre a região occipital; 4, crista iniciando 
na metade posterior da fenestra nasoanterorbital. 
19. Expansão lateral da porção anterior das mandíbulas (Kellner 2003): 0, ausente; 1, presente. 
20. Expansão posterior ventral da maxila (Kellner 2003):0, ausente; 1, presente. 
21. Processo nasal (novo caráter): 0, presente; 1, ausente. 
22. Posição do processo nasal (modificado de Kellner, 2003): 0, posicionado lateralmente; 1, posicionado 
medialmente. 
23. Comprimento livre do processo nasal (modificado de Kellner 2003): 0, longo; 1, curto. 
24. Orientação do processo nasal (modificado de Kellner 2003):0, direcionado anteroventralmente; 1, direcionado 
ventralmente; 2, direcionado posteroventralmente. 
25. Foramen no processo nasal (Kellner 2003): ausente; 1, presente. 
26. Crista óssea no frontal (Bennett 1994): 0, ausente; 1, presente. 
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27. Forma da crista óssea do frontal (modificado de Kellner 2003): 0, baixa e curta; 1, baixa e alongada; 2, alta e 
expandida. 
28. Espessura do processo lacrimal do jugal (modificado de Kellner 2003): 0, grosso; 1, fino. 
29. Inclinação do processo lacrimal do jugal (modificado de Kellner 2003): 0, inclinado anteriormente; 1, subvertical; 
2, fortemente inclinado posteriormente. 
30. Crista óssea do parietal (Bennett 1994): 0, ausente; 1, presente. 
31. Forma da crista óssea do parietal (modificado de Kellner, 2003): 0, curta; 1, comprimida lateralmente e 
expandida posteriormente, com uma margem posterior redonda; 2, constituindo a base da porção posterior da crista 
craniana. 
32. Região posterior do crânio arredondada com o esquamosal deslocado ventralmente (Kellner 2003): 0, ausente; 
1, presente. 
33. Posição do esquamosal (Unwin 2003): 0, sobre a base do processo lacrimal do jugal; 1, abaixo ou no mesmo 
nível que a base do processo lacrimal do jugal. 
34. Orientação do quadrado relativa a margem ventral do crânio (Kellner 2003): 0, subvertical; 1, inclinada cerca de 
120º posteriormente; 2, inclinada cerca de 150º posteriormente. 
35. Posição da articulação entre o crânio e a mandíbula (modificado de  Viscardi et al 1999 e Kellner 2003): 0, 
posterior ao meio da órbita; 1, anterior ao meio da órbita; 2, abaixo do meio da órbita. 
36. Junta helical da mandíbula (Viscardi et al 1999): 0, ausente; 1, presente. 
37. Forma do supraoccipital (Kellner 2003): 0, não se extende para trás; 1, se extende para trás. 
38. Extremidade distal do processo paraoccipital (Kellner 2003 e Unwin 2003): 0, não expandido; 1, expandido. 
39. Palato com uma elevação e mandíbula com um sulco (Bennett 1994): 0, ausente; 1, presente. 
40. Comprimento da elevação palatal (modificado de Kellner 2003): 0, estreitando anteriormente; 1, confinado 
posteriormente. 
41. Forma da elevação palatal (modificado de Kellner 2003): 0, discreta; 1, proeminente. 
42. Tamanho da abertura interpterigóide (Modificado de Kellner 2003): 0, maior do que a fenestra subtemporal. 1, 
menor do que a fenestra subtemporal. 
43. Posição da sínfise mandibular (modificado de Unwin 2003): 0, no mesmo nível do ramo; 1, localizada bem abaixo 
do ramo; 2, em uma porção dorsal da margem ventral. 
44. Comprimento da sínfise óssea da mandíbula (Kellner 2003): 0, menos do que 30% do comprimento da 
mandíbula; 1, pelo menos 30% do comprimento da mandíbula. 
45. Forma da extremidade anterior do dentário (modificado de Kellner 2003) e Unwin 2003): 0, reto; 1, projetado 
anteriormente; 2, voltado para baixo; 3, voltado para cima. 
46. Crista sagital óssea do dentário (Viscardi et al 1999):0, ausente; 1, presente. 
47. Dentes (Bennett 1994): 0, presente; 1, ausente. 
48. Extremidade do rostro (modificado de Viscardi et al 1999): 0, dentes presentes; 1, dentes ausentes. 
49. Extremidade da mandíbula (modificado de Viscardi et al 1999): 0, dentes presentes; 1, dentes ausentes. 
50. Margem posterior da fileira de dentes da maxila (novo caráter): 0, se extende posteriormente a margem anterior 
da narina / fenestra nasoanterorbital; 1, na altura, ou anteriormente a margem anterior da narina / fenestra 
nasoanterorbital. 
51. Comprimento da fileira de dentes (novo caráter): 0, mais do que ou igual a um terço do comprimento do crânio; 
1, menos do que um terço do comprimento do crânio. 
52. Todos os dentes posicionados sub-horizontalmente em mandíbulas (novo caráter): 0, ausente; 1, presente. 
53. Distância entre os dentes sucessivos (novo caráter): 0, maior parte menos do que o diâmetro dos dentes; 1, 
maior parte mais do que o diâmetro dos dentes; 2, maior parte constante e sub-igual ao diâmetro dos dentes. 
54. Posição do maior dente maxilar (modificado de Kellner 2003 e Unwin 2003): 0, meio da maxila; 1, localizado 
medianamente; 2, localizado distalmente. 
55. Variações no tamanho dos dentes anteriores com o quinto e sexto menores do que o quarto e o sétimo (Kellner 
2003): 0, ausente; 1, presente. 
56. Forma do dente (novo caráter): 0, recurvado e comprimido lábio-lingualmente; 1, delgado; 2, afiado e cônico; 3, 
largo com uma base oval; 4, em forma de lança e comprimido labiolingualmente; 5, em forma de espinho com uma 
larga base sub-circular. 
57. Altura dos dentes (modificado de Kellner 2003): 0, dentes alongados ausentes; 1, dentes alongados presentes. 
58. Dentes bastante recurvados presentes (novo caráter): 0 ausentes; 1, presentes. 
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59. Inclinação do dente (novo caráter): 0, todos os dentes para cima; 1, dentes anteriores procumbentes; 2, todos os 
dentes procumbentes. 
60. Número de dentes (novo caráter): 0, menos de 100; 1, pelo menos 100. 
61. Notário (Bennett 1994): 0, ausente; 1, presente. 
62. Atlas e axis (Howse  1986): 0, Não fusionados; 1, fusionados. 
63. Pos-exapofises nas vértebras cervicais (Howse 1986): 0, ausentes; 1, presentes. 
64. Foramen pneumático lateral no centro das vértebras cervicais (Kellner 2003): 0, ausente; 1, presente. 
65. Comprimento das vértebras meso-cervicais (Modificado de Bennett 1994): 0, curtas (comprimento/largura média 
< 2.5); 1, alongado (2.5 < comprimento/largura média < 5); 2. extremamente alongado (comprimento/largura média > 
5. 
66. Forma dos espinhos neurais das vértebras meso-cervicais (modificado de Kellner 2003): 0, em forma de lâminas; 
1, em forma de espinhos; 2, elevados. 
67. Altura dos espinhos neurais das vertebras meso-cervicais (Bennett 1994): 0, altos; 1, baixos; 2, extremamente 
reduzidos. 
68. Número de vértebras cervicais posteriores (modificado de Bennett 1994): 0, uma; 1, duas. 
69. Altura dos espinhos neurais das vértebras cervicais posteriores (novo caráter): 0, altos; 1, baixos. 
70. Comprimento da escápula relativa ao comprimento do coracóide (modificado de Kellner 2003 e Unwin 2003): 0, 
escápula pelo menos uma vez e meia o comprimento do coracóide (sca/cor < 1.5); 1, escápula pelo menos uma vez 
mas menor do que uma vez e meia o comprimento do coracóide (1.00 < sca/cor < 1.5); 2, escápula pelo menos 
80%, mas menor do que o comprimento do coracóide (0.8 < sca/cor < 1.00); 3, escápula no máximo 80% do 
comprimento do coracóide (sca/cor < 0.8). 
71. Forma da superfície proximal da escápula (Kellner 2003): 0, alongada; 1, sub-oval. 
72. Forma da escápula (Kellner 2003): 0, alongada; 1, robusta com a ponta retorcida. 
73. Escápula rotacionada para fora (Bennett 1994): 0, ausente; 1, presente. 
74. Escápula articulada com o notário (Bennett 1994): 0, ausente; 1, presente. 
75. Forma do esterno (modificado de Unwin 2003): 0, semicircular; 1, retangular. 
76. Superfície de contato do coracóide com o esterno (Kellner 2003): 0, superfície de articulação achatada, faltando 
uma expansão posterior; 1, superfície de articulação oval, com expansão posterior. 
77. Ponta do coracóide (Kellner 2003): ausente; 1, presente. 
78. Tubérculo largo na margem ventroposterior do coracóide (Kellner 2003): ausente; 1, presente. 
79. Cristospino compactado atrás das faces do coracóide (Viscardi et al 1999): 0, ausente; 1, presente. 
80. Forma do cristospino (Bennett 1994): 0, fino e alongado; 1, profundo e curto. 
81. Comprimento do úmero relativo ao comprimento do metacarpo IV (modificado de Kellner 2003): 0, úmero pelo 
menos duas vezes e meia o comprimento do metacarpo IV (um/mcIV > 2.50); 1, úmero entre uma e duas vezes e 
meia o comprimento do metacarpo IV (1.50 < um/mcIV < 2.50); 2, úmero entre 55% e no máximo uma vez e meia o 
tamanho do metacarpo IV (0.55 < um/mcIV < 1.50); 3, úmero no máximo 55% do tamanho do metacarpo IV 
(um/mcIV < 0.55). 
82. Comprimento do úmero relativo ao comprimento do fêmur (modificado de Kellner 2003): 0, úmero no máximo a 
82% do comprimento do fêmur (um/fe < 0.82); 1, úmero entre 82% e 140% do comprimento do fêmur (1.40 > um/fe > 
0.82); 2, úmero com pelo menos 140% do tamanho do fêmur (um/fem > 1.40). 
83. Comprimento da ulna relativa ao comprimento do fêmur (novo caráter): 0, ulna com no máximo 160% do 
comprimento do fêmur (ul/fe < 1.60); 1, ulna mais do que 160¨do comprimento do fêmur (ul/fe > 1.60). 
84. Superfície ventral da extremidade proximal do úmero (Unwin 2003): 0, foramen pneumático ausente; 1, forâmen 
pneumático presente. 
85. Superfície dorsal da extremidade proximal do úmero (Kellner 2004): 0, forâmen pneumático ausente; 1, forâmen 
pneumático presente. 
86. Posição da crista delteropeitoral do úmero (novo caráter): 0, posicionada proximamente; 1, posicionada mais 
abaixo no úmero. 
87. Forma da crista delteropeitoral do úmero (modificado de Kellner 2003 e Unwin 2003): 0, larga com a margem 
anterior quase reta; 1, subretangular, se extendendo abaixo da ponta do úmero por mais do que ou igual a 30% do 
comprimento do úmero; 2, distalmente expandida e arredondada; 3, compactada; 4, alongada e arredondada; 5, 
alongada com as margens proximal e distal retas; 6, alargada e em forma de machado. 
88. Crista medial (ulnar) do úmero (Viscardi et al 1999): 0, reduzida; 1, distinta. 
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89. Forma da crista medial (ulnar) do úmero (modificado de Kellner 2003): 0, direcionada posteriormente; 1, grande 
com uma elevação proximal desenvolvida. 
90. Forma da ponta do úmero (Bennett 1994): 0, reto; 1, curvado. 
91. Porção média do úmero estreitada (Bennet 1994): 0, ausente; 1, presente. 
92. Extremidade distal do úmero (Bennett 1994): 0, oval ou em forma de D; 1, subtriangular. 
93. Extremidade distal do úmero (Bennett 1994): 9, forâmen pneumático ausente; 1, forâmen pneumático presente. 
94. Comprimento da ulna relativo ao comprimento do úmero (Unwin 2003): 0, ulna menos do que uma vez e meia o 
comprimento do úmero (ul/um < 1.50); 1, ulna pelo menos uma vez e meia o comprimento do úmero (ul/um > 1.50). 
95. Comprimento da ulna relativa ao comprimento da tíbia (Unwin 2003): 0, ulna no máximo com o mesmo tamanho 
da tíbia (ul/ti < 1.00); 1, ulna maior do que o comprimento da tíbia (ul/ti > 1.00). 
96. Diâmetro do rádio relativo ao diâmetro da ulna (Bennett 1994): 0, rádio maior do que metade do diâmetro da 
ulna; 1, diâmetro do rádio no máximo metade do diâmetro da ulna. 
97. Forma do sincarpal distal (Bennett 1994): 0, fusionado em uma unidade retangular; 1, fusionado em uma unidade 
triangular.  
98. Forma do carpal medial (Bennett 1994): 0, mais longo do que largo; 1, mais largo do que long. 
99. Comprimento do pteróide (modificado de Kellner 2003 e Unwin 2003): 0, mais curto do que metade do tamanho 
da ulna; 1, mais longo do que metade do comprimento da ulna. 
100. Metacarpos I-III (Bennett 1994): 0, articulado com o carpo; 1, metacarpo III articulado com o carpo, metacarpos 
I e II reduzidos; 2, não articulam com o carpo. 
101. Comprimento da primeira falange alar relativo ao metacarpo IV (modificado de Kellner 2003): 0, primeira 
falange pelo menos duas vezes maior que o metacarpo IV (f1dIV/mcIV > 2.00); 1, primeira falange até duas vezes o 
comprimento do metacarpo IV (1.00 < f1dIV/mcIV < 2.00); 2, primeira falange no máximo do mesmo tamanho que o 
metacarpo IV (f1dIV/mcIV < 1.00). 
102. Comprimento da primeira falange alar relativo ao comprimento da tíbia (modificado de Kellner 2003): 0, primeira 
falange menos do que uma vez e um terço o comprimento da tíbia (f1dIV/ti < 1.33); 1, primeira falange pelo menos 
uma vez e um terço o comprimento da tíbia (f1dIV/ti > 1.33) 
103. Comprimento da segunda falange alar relativo ao comprimento da primeira falange (modificado de Kellner 
2003): 0, segunda falange pelo menos do mesmo tamanho que a primeira falange (f2dIV/f1dIV > 1.00); 1, segunda 
falange entre 70% e o comprimento total da primeira falange (0.70 < f2dIV/f1dIV < 1.00); 2, segunda falange com no 
máximo 70% do comprimento da primeira falange (f2dIV/f1dIV < 0.70). 
104. Comprimento da segunda falange alar relativo ao comprimento da ulna (Unwin 2003): 0, segunda falange 
menor do que a ulna (f2dIV/ul < 1.00); 1, segunda falange pelo menos o mesmo comprimento que a ulna (f2dIV/ul > 
1.00). 
105. Comprimento da terceira falange alar relativo a primeira falange alar (modificado de Kellner 2003): 0, terceira 
falange pelo menos do mesmo tamanho que a primeira falange (f3dIV/f1dIV > 1.00); 1, terceira falange menor do 
que a primeira falange (f3dIV/f1dIV < 1.00). 
106. Sessão cruzada das segunda e terceira falange (Bennett 1994): 0, redonda a subtriangular. 1, sessão cruzada 
em forma de T invertido. 
107. Placa isquiopúbica (novo caráter): 0, não expandida; 1, presente; 2, reduzida. 
108. Fêmur fortemente curvado (Unwin 2003): 0, ausente; 1, presente. 
109. Ângulo da cabeça do fêmur com a extremidade (Unwin 2003): 0, no máximo 145º; 1, maior do que 145º. 
110. Comprimento do fêmur em relação ao comprimento do metacarpo IV (modificado de Kellner 2003): 0, fêmur 
pelo menos duas vezes o comprimento do metacarpo IV (fe/mcIV > 2.00) 1, fêmur entre uma vez e um quarto e duas 
vezes o tamanho do metacarpo IV (1.25 </mcIV < 2.00); 2, fêmur entre metade até uma vez e um quarto o 
comprimento do metacarpo IV (0.50 < fe/mcIV < 1.25); 3, fêmur no máximo metade do tamanho do metacarpo IV 
(fe/mcIV < 0.50). 
111. Comprimento do metatarso III relativo ao comprimento da tíbia (modificado de Kellner 2003): 0, metatarso III 
entre um terço e metade do comprimento da tíbia (mtIII/ti > 0.33); 1, metatarso III no máximo um terço do 
comprimento da tíbia (mtIII/ti < 0.33). 
 

B.2: Lü et al., 2009a: 
1. Ponta do rostro voltada para baixo: ausente (0); presente (1). 
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2. Ponta do rostro expandida lateralmente: ausente (0); presente (1). 
3. Ponta do rostro: comprimida lateralmente (0); comprimida dorsoventralmente(1). 
4. Rostro: alto com o contorno convexo (0); baixo com o contorno reto ou dorsal-concavo (1); região anterior do 
rostro baixa, mas região anterorbital expandida dorsalmente (2). 
5. Rostro pre-narina: menos do que (0); ou mais do que 50% do comprimento do crânio (1). 
6.Índice rostral: 1.5 ou menos (0); 1.5-3.0 (1); > 3.0 (2). 
7. Rostro preorbital: <80% do comprimento do crânio (0); >80% (1). 
8. Margem dorsal da abertura nasoanterorbital unida por uma barra fina: ausente (0); presente (1) 
9. Crista premaxilar: ausente (0); baixa, arredondada, confinada ao rostro (1); semelhante a uma elevação com a 
margem livre e se extendendo de cima do final anterior da fenestra nasoanterorbital ao ápice do crânio (2); se 
extendendo da ponta do rostro ao ápice do crânio e confluente com a crista fronto-parietal (3); alta, fina, ficando na 
metade anterior da pre-maxila (4); em forma de quilha, com a margem anterior não se extendendo mais do que o 
ponto médio da fenestra nasoanterorbital (5). 
10. Crânio amplo com região pré-orbital bem pequena: ausente (0); presente (1). 
11. Margem ventral do crânio: reta (0); curvada para baixo caudalmente (1). 
12. Extensão posterior da pre-maxila: termina próximo aos frontais (0); sobrepõe os frontais (1). 
13. Processo nasal da maxila: vertical-subvertical (0); inclinado para trás (1); ausente (2). 
14. Contato maxila-nasal: fino (0); grosso (1); perdido (2). 
15. Abertura nasal: terminal (0); subterminal (1). 
16. Abertura nasal externa: altura similar a, ou maior que, o comprimento anteroposterior (0); alongada (1). 
17. Narinas: formam a maior abertura do crânio (0); menor do que a a órbita ou abertura nasoanterorbital (1) 
18. Fenestra anterorbital fica atrás e abaixo da narina: ausenet (0); presente (1). 
19. Fenestra anterorbital: menos do que duas vezes mais longa do que a profundidade (0); pelo menos duas vezes 
mais longa do que a profundidade (1). 
20. Narina e abertura anterorbital: separadas (0); confluentes (1). 
21. Fenestra nasoanterorbital: <40% do tamanho do crânio da ponta do rostro a margem posterior da órbita (0); 
>40% (1). 
22. Margem posterior da fenestra nasoanteorbital: reta (0); concava (1). 
23. Forma da órbita: subcircular, processo jugal em um ângulo reto (0); alta, oval, processo jugal em um ângulo 
agudo (1). 
24. Órbita: menor do que a abertura anteorbital (0); maior (1). 
25. Região basal da órbita: aberta (0), preenchida (1); preenchida por uma barra horizontal (2). 
26. Margem dorsal da órbita: mesmo nível que a margem dorsal da abertura nasoantorbital (0); ou abaixo dela (1). 
27. Frontal se extende anteriormente a barra lacrimal-jugal: ausente (0); presente (1). 
28. Crista fronto-parietal: ausente (0); redonda, pequena (1); redonda, alongada (2); em forma de bastão, pequena 
(3); em forma de bastão, alongada (4); em forma de vela (5). 
29. Região posterior do crânio arredondada: ausente (0); presente (1). 
30. Posição do esquamosal: superior, ou no mesmo nível da órbita (0); totalmente abaixo da órbita (1). 
31. Fenestra supratemporal é a maior abertura do crânio depois da órbita: ausente (0); presente (1). 
32. Occipito: é visto posteriormente ou posteroventralmente (0); ou ventralmente (1). 
33. Final distal do processo paroccipital: não-expandido (0); arredondado, em forma de lingua (1). 
34. Quadrado: vertical (0); inclinado para trás (1); sub-horizontal (2). 
35. Elementos palatais reduzidos a barras finas de osso: ausente (0); presente (1). 
36. Posição da junta da mandíbula; abaixo do terço posterior da órbita (0); abaido do terço mediano da órbita (1); 
abaixo do terço anterior da órbita (2). 
37. Osso palatal: ausente (0); presente (1). 
38. Dentário: <50% do comprimento da mandíbula (0); >50% (1). 
39. Porção anterior da mandíbula: horizontal (0); virado para baixo (1). 
40. Final anterior da mandíbula: não-expandido (0); expandido (1). 
41. Final anterior da sínfise mandibular: comprimido lateralmente ou tão comprido quanto profundo (0); comprimido 
dorsoventralmente (1). 
42. Sínfise mandibular óssea: ausente (0); presente (1). 
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43. Pontas das mandíbulas fusionadas em uma pequena sínfise apresentando uma expansão projetando um 
conjunto de dentes grandes, em forma de presa, procumbentes, formando uma estrutura de captura de peixes: 
ausente (0); presente (1). 
44. Final anterior do dentário: ao mesmo nível (0); expandido dorsalmente formando uma eminência arredondada 
(1); eminência arredondada elevada (2). 
45. Ramo mandibular: ao mesmo nível que a sínfise (0); elevado acima da sínfise (1). 
46. Crista sagital óssea do dentário: ausente (0); presente (1). 
47. Final caudal da mandíbula com eminência dorsal 'coronóide' distinta: presente (0); ausente (1). 
48. Dentição domorfodonte: ausente (0); presente (1). 
49. Dentes são pequenos, em forma de lança e amplamente espaçados: ausente (0); presente (1). 
50. Dentes multicúspide: ausente (0); presente (1). 
51. Dentição rostral: mais de 11 pares de dentes (0); menos (1). 
52. Dentição rostral relativamente retos (ou levemente recurvados): mais de mais de nove (0); nove ou menos (1). 
53. Dentição mandibular: mais de seis pares de dentes (0); seis ou menos (1). 
54. Heterodontia na dentição mandibular: presente (0); ausente (1). 
55. Dentição: presente (0); ausente (1). 
56. Maior dente na metade caudal da dentição: ausente (0); presente (1). 
57. Primeiros três pares de dentes grandes, 4º-6º pequenos, 7º-9º grandes: ausente (0); presente (1). 
58. Dentes pequenos e largos em pelo menos parte da dentição: ausente (0); presente (1). 
59. Dentição: se extende a ponta das mandíbulas (0); ponta das mandíbulas sem dentes, mas seguidas por fileiras 
de entes (1). 
60. Dentes relativamente alongados com uma longa coroa cilíndrica de comprimento regular e uma ponta distal 
pequena: ausente (0); presente (1). 
61. Total de mais do que 192 dentes longos, finos: ausente (0); presente (1). 
62. Dentes triangulares, comprimidos lateralmente em pelo menos parte da dentição: ausente (0); presente (1). 
63. Postexapofises nas vértebras cervicais: ausente (0); presente (1). 
64. Foramen pneumático lateral no centro do cervical: ausente (0); presente (1). 
65. Meso-séries cervicais: pequena (0); alongada (1); muito alongada (2). 
66. Costelas cervicais: presentes (0); altamente reduzidas ou ausente (1). 
67. Arco neural das cervicais: alta (0); depremidas em direção ao, ou mesmo confluente com, o centro (1). 
68. Espinhos neurais das meso-cervicais: altos, em forma de lâmina (0); altas, em forma de espinhos (1); baixas ou 
ausentes (2). 
69. Notarium: ausente (0); presente (1). 
70. Número de vertebras caudais: mais de 15 (0); 15 ou menos (1). 
71. Tamanho combinado das vertebras caudais: mais do que as séries dorsais (0); menor (1). 
72. Extensões filiformes das zigapófises e hipapófises: ausente (0); presente (1). 
73. Esterno: ausente (0); retangular (1); triangular (2); semicircular (3); quadrado com projeções posterolaterais (4); 
74. Cristopino do esterno: não-constrito (0); constrito (1). 
75. Coracoide: menos do que dois terços do tamanho da escápula (0); de pelo menos dois terços, até o mesmo 
tamanho que, a escápula (1); maior do que a escápula (2). 
76. Coracóide com uma junta braquial bem desenvolvida: ausente (0); presente (1). 
77. Superfície de contato do coracóide com o esterno: superfície da articulação achatada, faltando a expansão 
posterior (0); Superfície da articulação oval, com expansão posterior (1). 
78. Superfície proximal da escápula: alongada (0); sub-oval (1). 
79. Forma da escápula: alongada (0); compacta com extremidade constricta (1). 
80. Ossos apendiculares com cortex fino e lúmen espesso: ausente (0); presente (1). 
81. Membros anteriores: até 2.5 vezes o comprimento dos membros posteriores (f+t+mt) (0); 2.5-3 vezes o 
comprimento dos membros posteriores (1); 3.4 vezes o comprimento dos membros posteriores (2); pelo menos 4 
vezes o comprimento dos membros posteriores (3). 
82. Abertura pneumática na superfície palmar do úmero: ausente (0); presente (1). 
83. Abertura pneumática na superfície anconal do úmero: ausente (0); presente (1). 
84. Crista deltopeitoral do úmero: pequena (0); grande e subtriangular com o ápice direcionado proximalmente (1); 
alongado proximo-distalmente, retangular (2); em forma de machado (3); em forma de lingua com a base 
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constringida (4); alongada antero-posteriormente com formato retangular (5); compactada (6); expandida distalmente 
(7). 
85. Final distal do úmero: em forma de D (0); triangular (1). 
86. Diâmetro do rádio: mais do que metade da ulna (0); menos (1). 
87. Ulna: consideravelmente menor do que dorsais + sacrais (0); similar em tamanho as dorsais + sacrais (1). 
88. Ulna: menos do que 133% do úmero (0); 133-150% (1); >150% (2). 
89. Razão ulna/tíbia: 0.9-1.2 (0); 1.2-1.4 (1); >1.4 (2); <0.9 (3). 
90. Carpo ornithocheiroide: ausente (0); presente (1). 
91. Pteróide: menos do que 30% do comprimento do úmero (0); 30-60% (1); >60% (2). 
92. Matacarpais I-III: tamanhos díspares (0); mesmo tamanho (1). 
93. Contato entre o sincarpal distal e metacarpos I-IV: todos os quatro em contato (0); somente I e IV fazem contato 
com o sincarpal (1); somente o IV faz contato com o sincarpal (2). 
94. Metacarpo alar: razão do úmero: menos do que 0.8 (0); entre 0.8 e 2.2 (1); >2.2 (2). 
95. Unguais das mãos e pés: similares em tamanho (0); mãos duas vezes maiores, ou mais, do que os unguais dos 
pés (1). 
96. Dígito IV da mão (dígito alar) 57.5%, ou menos, do que o comprimento total do membro anterior (0); >57.5% (1); 
>65% (2). 
97. Procedendo distalmente, as falanges alares de 1-4 exibem um rápido declínio em tamanho, contribuindo em 
40%. 30%, 20% e 10% com o dígito alar, respectivamente: ausente (0); presente (1). 
98. Falange 1 do dígito IV da mão (dígito alar) comparado ao comprimento do tibiotarso: menor (0); 1 a 1.5 vezes 
maior (1); 1.5 - 2.0 vezes maior (2); mais do que duas vezes o tamanho (3). 
99. Sulco longitudinal ventral nas falanges alares dois e três: ausente (0); presente (1). 
100. Falanges do digito alar com uma profunda ranhura posterior: ausente (0); presente (1). 
101. Contribuição da primeira falange alar para o comprimento do dígito alar: menos de 30% (0); 30-40% (1); mais 
do que 40% (2). 
102. falanges do dígito IV da mão (dígito alar) declinam em tamanho distalmente (0); falanges 2 e/ou 3 maiores do 
que a falange 1 (1). 
103. Processo preacetabular do ílio: tamanho similar ao processo pos-acetabular (0); maior (1). 
104. Parte anterior, em vista lateral, da púbis: convexo ou reto (0); levemente côncavo (1); profundamente côncavo 
(2). 
105. Púbis e ísquio: não-fusionados (0); fusioados formando uma placa com uma margem ventral reta que encontra 
a margem pos-erodorsal em um ângulo agudo (1); com a borda ventral convexa, ísquio projetando-se abaixo do 
nível da púbis e um ápice posterior obtuso (2); isquiopubis de dsungaripteroide (3). 
106. Prepubis: expansão distal mais longa do que larga or comprimentos similares (0); expandido transversalmente 
(1); prepubis conjunto formando um H (2). 
107. Comprimento da perna (fêmur + tíbia): menos do que 1.5x o comprimento das vértebras dorsais-sacrais (0); 
mais do que 1.5 vezes (1). 
108. Cabeça do fêmur: direcionada para dentro em aproximadamente 125º (0); direcioada para o lado quase 
paralela ao eixo mais longo do fêmur (1). 
109: Fêmur fortemente curvado: ausente (0); presente (1). 
110. Tubérculo proeminente direcionado anteriormente no ápice do trocânter externo do fêmur: ausente (0); presente 
(1). 
111. Abertura pneumática na face posterior do collum femoris: ausente (0); presente (1). 
112. Final distal do fêmur com uma complexa morfologia condilar: ausente (0); presente (1). 
113. Fíbula: sub-igual em comprimento (0), ou menos do que 80% do comprimento da tíbia (1). Reduzida a um 
pequeno fragmento ou perdida (2). 
114. Comprimento do metatarso III comparado a tíbia: <30% (0); >30% (1). 
115. Comprimento do metatarso 4: similar em comprimento aos metatarsos I-III (0); menor do que os metatarsos I-III 
(1). 
116. Quinto dígito do pé: duas falanges (0); uma falange muito pequena, ou menos (1). 
117. Segunda falange do V dígito do pé com uma distinta flexão angular na região mediana, de modo que a metade 
distal da falange fique a 40-45º da metade proximal: ausente (0); presente (1). 
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B.3: Wang et al., 2009: 
CRÂNIO 
01. Margem dorsal do crânio: 
0 - reta ou curvada para baixo; 1 - côncava; 2 - apenas o rostro curvado para cima 
02. Mandíbula superior e inferior: 
0 - comprimidas lateralmente; 1 - comparativamente largas 
03. Parte rostral do crânio anterior as narinas externas: 
0 - reduzida; 1 - alongada (menos do que metade do comprimento do crânio); 2 - extremamente alongada (mais do 
que metade do comprimento do crânio) 
04. Extremidade rostral da pre-maxila/maxila voltada para baixo: 
0 - ausente; 1 - presente 
05. Posição das narinas externas: 
0 - sobre a fileira de dentes pre-maxilares; 1- deslocada posteriormente a fileira de dentes pre-maxilares 
06. Processo separando as narinas externas: 
0 - largo; 1 - estreito 
07. Narina alongada e comprimida dorsoventralmente: 
0 - ausente; 1 - presente 
08. Tamanho da narina relativo a fenestra anterorbital: 
0 - narina menor do que a fenestra anterorbital; 1- narina maior do que a fenestra anterorbital; 2 - ambos muito 
reduzidos (em forma de fenda) 
09. Narina e fenestra anterorbital: 
0 - separadas; 1 - confluentes, menor do que 45% do comprimento do crânio; 2 - confluentes, maior do que 45% do 
comprimento do crânio 
10. Forma da fenestra anterorbital: 
0 - eliptica ou ovóide; 1 - triangular, com a base e a altura sub-iguais; 2 - triangular com a altura maior do que a base; 
3 - muito alongada anteroposteriormente 
11. Orbita comparativamente pequena e posicionada muito acima do crânio: 
0 - ausente; 1 - presente 
12. Órbita periforme: 
0 - ausente; 1 - presente 
13. Posição da órbita relativa a fenestra nasoanterorbital (narina + fenestra anterorbital): 
0 - mesmo nível ou acima; 1 - órbita mais baixo do que a margem dorsal da fenestra nasoanterorbital 
14. Abertura suborbital: 
0 - ausente; 1 - presente 
15. Posição da crista sagital premaxilar: 
0 - ausente; 1 - confinada a porção anterior do crânio; 2 - començando anteriormente a margem anterior da fenestra 
nasoanterorbital, sem alcançar o topo do crânio sobre a órbita; 3 - começando anteriormente a margem anterior da 
fenestra nasoanterorbital, se extendendo além da região occipital; 4 - começando na região anterior da fenestra 
nasoanterorbital, alcançando o topo do crânio sobre a órbita mas não se extendendo sobre a região occipital; 5 - 
começando próximo ou na porção anterior do crânio e se extendendo sobre a região occipital; 6 - começando 
próximo ou na porção anterior do crânio, alcançando a órbita mas não se extendendo sobre a região occipital; 7 - 
começando na metade posterior da fenestra nasoanterorbital 
16. Forma da crista sagital da premaxila: 
0 - estriada, baixa com uma margem dorsal quase reta; 1 - estriada, alta com uma margem dorsal quase reta; 2 - 
estriada, alta, em forma de espinho; 3 - margem dorsal arredondada, em forma de lâmina; 4 - lisa, moderadamente 
expandida anteriormente e formando uma longa extensão em forma de vara posteriormente; 5 - lisa, muito 
expandida anteriormente e formando uma baixa extensão em forma de vara posteriormente; 6 - lisa, começando 
baixa anteriormente e muito expandida posteriormente 
17. Expansão da extremidade da premaxila: 
0 - ausente; 1 - presente, com a extremidade da premaxila alta; 2 - presente, com a extremidade da premaxila 
achatada dorsoventralmente 
18. Expansão postero-ventral da maxila: 
0 - ausente; 1 - preesnte 
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19. Contato maxila-nasal: 
0 - largo; 1 - estreito; 2 - ausente 
20. Processo nasal: 
0 - ausente; 1 - localizado lateralmente, longo, reto, e direcionado ventralmente (não fusionado com a maxila); 2 - 
Localizado lateralmente, reduzido; 3 - localizado medialmente, longo; 4 - localizado medialmente, reduzido; 5 -
localizado lateralmente, pequeno e direcionado anteriormente 
21. Forâmen no processo nasal: 
0 - ausente; 1 - presente 
22. Processo anterior do jugal em forma de bastão e defletido dorsalmente: 
0 - ausente; 1 - presente 
23. Processo lacrimal do jugal: 
0 - largo; 1 - fino, subvertical; 2 - finao fortemente inclinado posteriormente 
24. Crista óssea do frontal: 
0 - ausente; 1 - baixa e curta; 2 - baixa e alongada; 3 - alta e expandida posteriormente 
25. Crista óssea parietal: 
0 - ausente; 1 - presente, curta; 2 - presente, comprimida lateralmente e expandida posteriormente, com a margem 
posterior arredondada; 3 - presente, constituindo a base da porção posterior da crista craniana 
26. Região posterior do crânio arredondada com o esquamosal deslocado ventralmente: 
0 - ausente; 1 - presente 
27. Posição do quadrado relativa a margem ventral do crânio: 
0 - vertical ou subvertical; 1 - inclinada cerca de 120º para trás; 2 - inclinada cerca de 150º para trás 
28. Posição da articulação entre o crânio e a mandíbula: 
0 - abaixo da metade posterior da órbita ou ainda mais para trás; 1 - abaixo da parte média da órbita; 2 - abaixo da 
metade anterior da órbita 
29. Junta da mandíbula helical: 
0 - ausente; 1 - presente 
30. Supraoccipital: 
0 - não se extende para trás; 1 - se extende para trás 
31. Forâmen pneumático atravessando o supraoccipital: 
0 - ausente; 1 - presente 
32. Extremidade distal expandida do processo paraoccipital: 
0 - ausente; 1 - presente 
33. Basisfenóide: 
0 - curto; 1 - alongado 
34. Elevação palatal: 
0 - ausente; 1 - discreta, estreitando anteriormente; 2 - forte, estreitando anteriormente; 3 - forte, confinada a parte 
posterior do palato 
35. Maxila excluida da narina interna: 
0 - ausente; 1 - presnete 
36. Abertura entre o pterigoide e basoesfenóide (abertura interpterigoide): 
0 - ausente ou muito reduzida; 1 - presente e maior do que a fenestra subtemporal; 2 - presente mas menor do que a 
fenestra subtemporal 
37. Forâmen grandes e distintos (estruturas em forma de copo) no lado lateral da porção anterior do dentário 
0 - ausente; 1 - presente 
38. Sínfise mandibular: 
39. Extremidade anterior do dentário voltada para baixo: 
0- ausente; 1 - presente 
40. Extremidade do dentário projetada anteriormente: 
0 - ausente; 1 - presente 
41. Crista sagital óssea do dentário: 
0 - ausente; 1 - em forma de lâmina e curta, localizada anteriormente; 2 - grande e profunda 
42. Processos articular e retroarticular distintamente alongados e orientados posteriormente: 
0 - ausente; 1 - presente 
43. Posição e presente de dentes: 
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0 - dentes presentes, igualmente distribuidos ao longo das mandíbulas; 1 - dentes ausentes nas porções anterior das 
mandíbulas; 2 - dentes confinados as porções anteriores das mandíbulas; 3 - mandíbulas sem dentes 
44. Maiores dentes maxilares posicionados posteriormente: 
0 - ausente; 1 - presente 
45. Variação no tamanho dos dentes anteriores com o 5º e o 6º menores do que o 4º e o 7º: 
0 - ausente; 1 - presente 
46. Dentes com uma base larga e oval: 
0 - ausente; 1 - presente 
47. Dentes multicúspides: 
0 - ausente; 1 - presente 
48. Dentes finamente serrilhados: 
0 - ausente; 1 - presente 
49. Dentes em forma de estaca: 
0 - ausente; 1 - presente, 15 ou menos em cada lado da mandíbula superior; 2 - presente, mais de 15 em cada lado 
da mandíbula superior 
50. Dentes longos e finos: 
0 - ausente, ou menos de 150; 1 - presente, mais de 150 
51. Dentes lateralmente comprimidos e triangulares: 
0 - ausente; 1 - presente 
ESQUELETO AXIAL 
52. Notario: 
0 - ausente; 1 - presente 
53. Atlas e axis: 
0 - não fusionados; 1 - fusionados 
54. Pos-exapofises nas vértebras cervicais: 
0 - ausente; 1 - presente 
55. Forâmen pneumático lateral no centro das vértebras cervicais: 
0 - ausente; 1 - presente 
56. Vértebras mesocervicais: 
0 - curta, sub-igual em comprimento; 1 - alongada; 2 - extremamente alongada 
57. Costelas cervicais nas vértebras mesocervicais: 
0 - presente; 1 - ausente 
58. Espinhos neurais das vertebras mesocervicais: 
0 - altos, em forma de lâmina; 1 - alto, em forma de espinhos; 2 - baixos, em forma de lâmina; 3 - extremamente 
reduzidos ou ausentes 
59. Número de vértebras caudais: 
0 - mais de 15; 1 - 15 ou menos 
60. Vértebras caudais com zigapófises alongadadas formando um processo ósseo em forma de vara: 
0 - ausente; 1 - presente 
CINTURA PEITORAL 
61. Tamanho da escápula: 
0 - sub-igual ou maior do que o coracóide; 1 - escápula menor do que o coracóide (1 > sca/cor > 0.80); 2 - 
substancialmente menor do que o coracóide (sca/cor = 0.80) 
62. Superfície proximal da escápula: 
0 - alongada; 1 - sub-oval 
63. Forma da escápula: 
0 - alongada; 1 - robusta, com uma ponta construída 
64. Superfície de contato do coracóice com o esterno: 
0 - sem superfície de articulação desenvolvida; 1 - superfície de articulação achatada, faltando expansão posterior; 2 
- superfície de articulação oval, com expansão posterior 
65. Borda coracoidal profunda: 
0 - ausente; 1 - presente 
66. Tubérculo largo na margem ventroposterior do coracóide: 
0 - ausente;  1 - presente 



Vila Nova, Bruno C. – Preparação, re-descrição e posicionamento filogenético de C. atrox. 

 

79 

 
 

67. Cristospino: 
0 - ausente; 1 - raso e alongado; 2 - profundo e curto 
MEMBROS ANTERIORES 
68. Comprimento proporcional do úmero relativo ao metacarpo IV (um/mcIV): 
0 - um/mcIV > 2.50; 1 - 1.50 < um/mcIV < 2.50; 2 - 0.40 < um/mcIV < 1.50; 3 - um/mcIV < 0.40 
69. Comprimento proporcional do úmero relativo ao fêmur (um/fe): 
0 - um/fe = 0.80; 1 - 1.4 > um/fe > 0.80; 2 - um/fe > 1.40 
70. Comprimento porporcional do úmero mais a ulna relativo ao fêmur mais a tíbia (um+ul/fe+ti): 
0 - úmero mais ulna cerca de 80% ou menos do que o comprimento do fêmur mais a tíbia (um+ul/fe+ti = 0.80); 1 - 
úmero mais ulna maior do que 80% do comprimento do fêmur mais a tíbia (um+ul/fe+ti > 0.80 
71. Forâmen pneumático no lado ventral da parte proximal do úmero: 
0 - ausente; 1 - presente 
72. Forâmen pneumático presente no lado dorsal da parte proximal do úmero: 
0 - ausente; 1 - presente 
73. Crista delteropeitoral do úmero: 
0 - reduzida, posicionada próximo a ponta do úmero; 1 - alargada, localizada proximamente, com a margem proximal 
quase reta; 2 - sub-retangular, se entendendo pela ponta do úmero por aproximadamente 30% do comprimento do 
úmero; 3 - expandida distalmente; 4 - alargada, em forma de machado, localizada proximamente; 5 - alargada, em 
forma de machado, posicionada mais para baixo pela ponta do úmero; 6 - alargada, torcida; 7 - longa, localizada 
proximamente, curvando ventralmente 
74. Crista medial (= ulnar) do úmero: 
0 - ausente ou reduzida; 1 - presente, direcionada posteriormente; 2 - presente, massiva, com uma desenvolvida 
elevação proximal 
75. Extremidade distal do úmero: 
0 - oval ou em forma de D; 1 - subtriangular 
76. Comprimento proporcional da ulna relativo ao metacarpo IV ( ul/mcIV): 
0 - ulna 3.6 vezes maior do que o metacarpo IV (ul/mcIV > 3.6); 1 - comprimento da ulna entre 3.6 e duas vezes o 
comprimento do metacarpo IV (3.6 > ul/mcIV > 2); 2 - ulna menor do que duas vezes o comprimento do metacarpo 
IV (ul/mcIV < 2) 
77. Diâmetro do rádio e da ulna: 
0 - sub-iguais; 1 - diâmetro do rádio cerca de metade do da ulna; 2 - diâmetro do rádio menos do que metade do 
diâmetro da ulna 
78. Sincarpos distais: 
0 - não fusionados; 1 - fusionados em uma unidade retangular; 2 - fusionados em uma unidade triangular 
79. Pteróide: 
0 - ausente; 1 - menor do que metade do comprimento da ulna; 2 - maior do que metade do comprimento da ulna 
80. Metacarpos I-III: 
0 - articulando com o carpo; 1 - metacarpo III articula com o carpo, mecarpos I e II reduzidos; 2 - não articulando 
com o carpo 
81. Comprimento porporcional da primeira falange do dígito anterior IV relativo ao metacarpo IV (f1d4/mcIV): 
0 - ambos pequenos e reduzidso; 1 - ambos grandes com o f1d4 mais de quatro vezes o comprimento do mcIV 
(f1d4/mcIV > 4.0); 2 - ambos grnades com o f1d4 entre duas e quatro vezes o comprimento do mcIV (4.0 > 
f1d4/mcIV = 2.0); 3 - ambos grande com o f1d4 menor do que duas vezes o comprimento do mcIV (f1d4/mcIV < 2.0) 
82. Comprimento proporcional da primeira falange do dígito anterior IV relativo ao tibiotarso (f1d4/ti): 
0 - f1d4 reduzida; 1 - f1d4 alongada e menos do que duas vezes o comprimento do ti (f1d4/ti menor do que 2.00); 2 - 
f1d4 alongada e pelo menos duas vezes o tamanho do fi (f1d4/ti sub-igual/maior que 2.00) 
83. Comprimento proporcional da segunda falange do dígito anterior IV relativo a primeira falange do dígito anterior 
IV (f2d4/f1d4): 
0 - ambos curtos ou ausentes; 1 - alongados com a segunga falange cerca do mesmo tamanho ou maior do que a 
primeira (f2d4/f1d4 maior do que 1.00); 2 - alongados com a segunda falange até 30% menor do que a primeira  
(f2d4/f1d4 entre 0.70-1.00); 3 - alongados com a segunda falange mais do que 30% menor do que a primeira 
(f2d4/f1d4 menor do que 0.70) 
84. Comprimento proporcional da terceira falange do dígito anterior IV relativo a primeira falange do dígito anterior IV 
(f3d4/f1d4): 



Vila Nova, Bruno C. – Preparação, re-descrição e posicionamento filogenético de C. atrox. 

 

80 

 
 

0 - ambos curtos ou ausentes; 1 - f3d4 cerca do mesmo tamanho ou maior do que f1d4; 2 - f3d4 menor do que f1d4 
85. Comprimento proporcional da terceira falange do dígito anterior IV relativo a segunda falange do dígito anterior 
IV (f3d4/f2d4): 
0 - ambos curtos ou ausentes; 1 - f3d4 cerca do mesmo tamanho ou maior do que f2d4; 2 - f3d4 menor do que f2d4 
MEMBROS POSTERIORES 
86. Comprimento proporcional do fêmur relativo ao metacarpo IV (fe/mcIV): 
0 - fêmur cerca de duas vezes ou maior do que o metacarpo IV (fe/mcIV = 2.00); 1 - fêmur maior mas menos de 
duas vezes o comprimento do metacarpo IV (1.00 fe/mcIV < 2.00); 2 - fêmur com cerca do mesmo tamanho ou 
menor do que o metacarpo IV (fe/mcIV = 1.00) 
87. Comprimento do metatarso III: 
0 - mais do que 30% do comprimento da tíbia; 1 - menos do que 20% do comprimento da tíbia 
88. Quinto dígito posterior: 
0 - com quatro falanges; 1 - com duas falanges; 2 - com uma ou nenhuma falange (extremamente reduzido) 
89. Última falange do dígito posterior V: 
0 - reduzida ou ausente; 1 - alongada, reta; 2 - alongada, curva; 3 - alongada, muito curva (formato de bumerange) 
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Anexo C: Lista de indivíduos utilizados nas análises filogenéticas. 

 

C.1: Andres e Ji, 2008 
 
Dimorphodon macronyx 
010000-03000000- - -0000-000-000-0?00?00????0-00000000100000000?00000??1000-?00???11000000-
1000000000000000?00010 
 
Campylognathoides liasicus 
000000-00000000- - -0000-000-000-00000000- -00-20001000100000000000000??100?-10000011100010-
??00010?00001011?10010 
 
Rhamphorhynchus muensteri 
000000-00000000- - -0000-000-000-00120000- -00110011000110110200000000001000-10000011100020-
1000110??0001111010010 
 
Anurognathus ammoni 
011100-0??000?0- - -0000-100-01?????????????0-00000000110200000???0????1???-??????011??000-
1000010??000100???0?00 
 
Gnathosaurus macrurus 
??????????????????1???????????????????100?0?000?0??11?01??11??11222??????????????????????????
?????????????????? 
 
Gnathosaurus subulatus 
10220000000000100110000000-010-
1122?0010000?0000?10111011121??????????????????????????????????????????????????? 
 
Plataleorhynchus streptophorodon 
?02?00????????????1???????????????????0- -
???0?000??10101??11??????????????????????????????????????????????????? 
 
Huanhepterus quingyangensis 
?02?00????????10011???????????????????????0?000001?0110111110???22201??0??0??????10??04??1?0?
1?????0???????01?? 
 
Elanodactylus prolatus 
????????????????????????????????????????????????????????????0?1?122011000-?000??2???1040-
100?0?0?0101?0100????? 
 
Kepodactylus insperatus 
??????????????????????????????????????????????????????????????01121??????????????1?01040-
1000????????????0?0??? 
 
Mesadactylus ornithosphysos 
??????????????????????????????????????????????????????????????01121??????????????1 ⁄ 2?00040 -
10?????????1?0????012? 
 
Beipiaopterus chenianus 
????????????????????????????????????????????????????????????0???10101100?-
?010??2210?04??100?000??0?01201??0?20 



Vila Nova, Bruno C. – Preparação, re-descrição e posicionamento filogenético de C. atrox. 

 

82 

 
 

 
Boreopterus cuiae 
1002000?000??00- - -00?????0-??0-
??22?0?????0100000000110110110?00100?????????????210???????0??010??0?11111??0?21 
 
Feilongus youngi 
12020000?00000100000000000-01111?2?0000- -?01000001101101110 ⁄ 
10??????????????????????????????????????????????????? 
 
Eosipterus yangi 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????0???????????1????????0?
?00???0101110?0?20 
 
Pterodaustro guinazui 
120210000000000- - -00000200-000-1122?000- -
?013000010001011001??1110101?000?0000012110004???00?0100???101110?0?20 
 
Ctenochasma elegans 
120200000000000- - -000 ⁄ 100200-010-1122?00????0100000101210110210?00101011000-0000??21000040-
100?000??0?10111?10120 
 
Ctenochasma porocristata 
?20?00?????00?100100??????????????????0- -
???0?00010121?11021??????????????????????????????????????????????????? 
 
Gegepterus changi 
120210000001001000?0000200-000-1?22?0?0- -
?0?300??10011?11021?011101???????0?10?????????????????????0 ⁄ 11?1??0?0??? 
 
Cycnorhamphus suevicus 
120000000000000- - -00001?00-?1111122??00- -?010000?110???111?0?0001010?1000-00000121000040-
100?000???010111010121 
 
Gallodactylus canjuersensis 
120000000000000- - -00001000-
?111?1?2??0????0?00???????????????????????100???000???????????????????????0111?101?1 
 
‘Pterodactylus’ longicollum 
120000000000000- - -00000?00-010-1122?0?0- -??1000001001102001000001010?1000-??00??20000040-
000?000???0101 ⁄ 211?10121 
 
Pterodactylus kochi 
100000000000000- - -00000100-010-1122?000- -?0100000100110200000000101011000-?000?021000040-100000 
⁄ 100?0010101010 
120 
 
Pterodactylus antiquus 
100000000000000- - -00000100-010-1122?000- -?0100000100110200000000101011000-00000021000040-
100?0000000101010101 
20 
 
Germanodactylus cristatus 
00000000000000100200000100-010-1022?00????0100011000100200000?0?1??011000-
?000??2100004??100?000????10111??0121 
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Germanodactylus rhamphastinus 
00000000000000100200000000-010-1022?0?????0?00000000100200000?0?101???000-
?0????210??????100?000????10101?10121 
 
Haopterus gracilis 
0000000?00?00?0- - -0001110??????0?1??0??????100000000110200000?0?0??0?200?-0000002???0040-
000?010????1?1110????? 
 
Anhanguera piscator 
10000101201100110010010011001100011100???1010100000011150110011101010311?-
01001121101031001111111??1??1??020121 
 
Anhanguera santanae 
1000010120110011?0100100110011000111001001010?0000001115?1100111010103111-
?100??211010310011???110?1111??02???1 
 
Anhanguera blittersdorffi 
100001012011001100101- - - -
10011000111001001010100000011150110??????????????????????????????????????????????????? 
 
Liaoningopterus gui 
100?01?120 ⁄ 
211001100?0???????01??00111??100?0?0?000?0011050110??110?????????????????????????????????????
????????? 
 
Tropeognathus mesembrinus 
100001012011001100101- - - -
10011000111001011010100000011050110??????????????????????????????????????????????????? 
 
Lonchodectes compressirostris 
?00?0?????????0- - -0???????????????????100???000000?01105??0 ⁄ 
1??????????????????????????????01???????????????????? 
 
Liaoxipterus brachyognathus 
??2?0?????????????0???????????????????????000?000?100?0400?0?????????????????????????????????
?????????????????? 
 
Nurhachius ignaciobritoi 
10000110?101?00- - -
00???????11????11???????01000?0?10110400101?11010??2?1??0?0???2100?031001??111??011111???0?21 
 
Istiodactylus latidens 
102001101101110- - -001- - - -??120??0210??0- -
?0000000110010400001?1?0?01?31111?00011?110?031001111?11?1???11??201?? 
 
Istiodactylus sinensis 
102001101101110- - -001- - - -0-120-
002100?????000000001001040000?1???10??3?1????00??2???003??01??11??0?111111020?2? 
 
Pteranodon longiceps 
120210012010000- - -000111012011200111000- -111001- - - - - - - -- - - - -
111101010210111000103101003100110000101211111010131 
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Pteranodon sternbergi 
12021?012010000- - -00?????1201120011?0?????110?1- - - - - - - - - - -- -
?????????2??????????310??????0???00?????111110?013? 
 
Nyctosaurus gracilis 
12020001?000000- - -001- - - -12010-00121000- -121001- - - - - - -- - - - - -
11100001020010000000310101610000?1101?12111110100 
31 
 
Nyctosaurus bonneri 
1?0?0001?0???00- - -00?????????0-0??2?00????21001- - - - - - - - - - - - -
1?1?000??????0??????31???1610000?1?????2211?1?1??3? 
 
Tupuxuara longicristatus 
??0??0?0??0???130?0???????????????????111?????1- - - - - - - - - - - - -
???????????????????????????????????????2??????????? 
 
Tupuxuara leonardii 
000000102200001303001- - - -1111120011111111101001- - - - - - -- - - - - -
1111000??100?1?001?1200100511??0?0000???1021?0?00 21 
 
Thalassodromeus sethi 
00000010220000130300011101111120011111111?01001- - - - - - - -- - - - -
??????????????????????????????????????????????????? 
 
Tapejara imperator 
2100201?2200001211001- - - -1111120011?1???????2?1- - - - - - - - - -- - -
??????????????????????????????????????????????????? 
 
Tapejara navigans 
2100201022000012110001010??11??0011?????????2?1- - - - - - - - - - -- - -
??????????????????????????????????????????????????? 
 
Tapejara wellnhoferi 
210020102200001201001- - - -11111200110110- -101211- - - - - - - - -- - - -0?11000??100?-
?001??200110511??0?0000?1?10???0?002? 
 
Huaxiapterus jii 
01002010??0???1101001- - - -??11????2????0- -?01211- - - - - - - - - - - --0???0????????-
1001??2001?0511000?000?111101110?0021 
 
Sinopterus dongi 
01002010220???110100010101111120?21?1?????01211- - - - - - - - - -- - - -
??1?000??1?01???0?012101?0511000?1000102101110?0?21 
 
Sinopterus gui 
01002010??0???110100???????11????21???????01211- - - - - - - - - - - - -
??1?000??1?01??00?0??10??0511000?100??0??0????10??1 
 
Eopteranodon lii 
01002010??0???110-00???????11??????1??0- -?012?1- - - - - - - - - - - - -??1?100??1 ⁄ 
2?0??0?1???210??051?000?100??1?1?11101002? 
 
Noripterus complicidens 
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??0??0????????????????????????????????????0?000????01?030000??11000?????????0???3000105110000
?000??0101??011021 
 
‘Phobetor’ parvus 
000000001100011001011- - - -
1101120011?11????010001100012030000??????????????????????????5?????????01????????????? 
 
Dsungaripterus weii 
000010001100011001011- - - -11011200111110- -
101300110001203000011110001000011100?01300??05110?0?00001?0101110?1021 
 
Eoazhdarcho liaoxiensis 
??0???????????????0???????????????????0- -?11001- - - - - - - - - - - - -
???0121??1?0????1???210??05??00??00???12101110?0?2? 
 
Jidapterus edentus 
020000????????0- - -00??????????????????0???11001- - - - - - - - - - - - -
??10121??1?0??10???1210??????00??000??1110211??0?21 
 
Chaoyangopterus zhangi 
020?00????????0- - -00??????????????????????11001- - - - - - - - - - - - -
??10121??100?????001300?00???000?000??11 ⁄ 210211010021  
 
Bakonydraco galaczi 
??0???????????????0????????????????1??0- -?01011- - - - - - - - - - - - -
??10221???????????????????????????????????????????? 
 
Azhdarcho lancicollis 
??0?0?????????????0????????????????1??0- -?????1- - - - - - - - - - - - -
11102221?????1?????????1015??0?0?????????????1????? 
 
Zhejiangopterus linhaiensis 
100000002210000- - -001- - - -0-010-0111?1?????11001- - - - - - - - - -- - -11??222?0100??1?10?1300??15??000?0 
⁄ 100??122020?110021 
 
Quetzalcoatlus sp. 
100?00002210001404001- - - -??01????111??0- -?01001- - - - - - - - - -- - -
1110222101001100100130?101511000100001?2202011?00?? 
 
C. 2: Lü et al., 2009: 
Outgroup   
000{01}0 00000 00000 0{01}000 00000 00000 00000 0?000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 000?0 00000 
00000 00000 00000 00000 00000 ?0{01}00 00000 00  
 
Preondactylus   
00000 00000 ?0001 00000 0?100 00000 ?00?? 0?000 00000 00101 00000 00000 00??0 000?0 00??0 0?001 0??1? 
00000 00010 10000 01001 ?0000 ??110 0?  
 
Dimorphodon 
 00000 00000 00001 00000 00100 00000 00000 0?100 00000 00100 00000 00000 00010 00?00 01??1 00001 10010 
00{01}00 00011 10000 01001 00000 00000 00  
 
Peteinosaurus  
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????? ??0?0 0???? ????? ????? ????? ????? ??100 00000 00100 00000 00000 00??0 ?0?00 01?01 00001 1?010 
00000 00011 10000 010?1 0000? ?0010 00  
 
Anurognathus  
00?00 00001 00000 00000 0?000 00000 00??1 0?100 00000 0?010 11010 00000 000?0 10?00 10??1 0?001 10020 
01110 00001 10100 2010? ?0000 00110 00  
 
Batrachognathus  
00?00 00001 00000 00000 0?000 00000 ?00?1 0?100 00000 00010 00010 00000 00??0 ???00 10101 ?0001 ??020 
0??1? ?0??1 ????? ??1?? ???00 ??110 00  
 
Dendrorhynchoides  
00?00 0?001 ??000 0??0? 0???? ??00? ?0??1 ????0 0?000 0?010 ????0 00000 000?0 10000 10??1 00001 2?020 
01010 00001 102?0 201?? ?0100 ?0110 00  
 
Jeholopterus  
00?00 00001 ????0 ????0 0???? ?000? ?0??? 0???0 0?000 0?010 ????0 00000 00??0 1?200 10??1 00001 2?020 
01120 0?001 10200 101?? 00000 ?0110 00  
 
Austriadactylus  
00010 10020 ?1111 11000 00110 00000 ?0?0? 0?1?0 0???0 ?0001 00000 00000 00??0 00000 00??? ??001 ????0 
0???0 ????1 ?0?00 ?1??? ???0? ??1?? ??  
 
Campylognathoides  
00010 10000 01111 11000 00010 00000 10010 0?110 00010 00000 00000 00000 00010 00000 01401 00001 30030 
00010 {01}0011 20200 01112 10000 00011 00  
 
Eudimorphodon  
00010 10000 01111 11000 00010 00000 10010 0?110 00010 00001 00000 00000 000?0 00000 00401 10001 20030 
00{01}{01}0 10011 {12}0{12}00 01012 10{01}00 00111 00  
 
Raeticodactylus  
00010 00020 1?111 11000 00010 0?000 00010 0?100 0?020 10001 00000 00000 00010 ?000? ????? ????1 ?0?30 
??01? ?0??? ?0100 ?1??? ??000 001?? ??  
 
Scaphognathus  
00010 10000 11111 11000 00010 00000 00010 00100 01000 01000 11110 00000 00??0 00000 01201 0?001 20040 
00220 11011 10100 01102 10000 ?0111 01  
 
Sordes  
00010 10000 11111 11000 00010 00000 00010 0?100 01000 01000 11110 00000 00??0 00000 012?1 00001 30040 
00210 11011 10100 01102 10000 001{01}1 01  
 
Pterorhynchus  
00010 10020 11111 11010 00010 00000 0001? 0?100 0?000 01000 11010 00000 00??0 ?00?0 01??? ????1 2???0 
0022? 1?01? 10100 01??? ?0?0? ????? 0?  
 
Cacibupteryx  
00010 00000 11111 11010 01110 00000 00?00 00??? ????? ??00? 1?0?0 00??? 0???? ????? ????? ????? ????? 
????? ????? ????? ????? ????? ????? ??  
 
Dorygnathus  
00010 10000 11111 11110 01110 00000 00010 0?100 01100 01000 10010 00000 00??0 00000 01201 00001 20040 
00220 10011 10100 01102 10000 00111 00 
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Nesodactylus  
????? ????? ????? ????0 0???? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????0 000?? ?1201 00001 ?0040 
0?2?0 ?101? 20?01 00102 0?0?? ????? ??  
 
Rhamphorhynchus  
00010 20000 11111 11110 01010 00000 00010 00100 01100 01000 10010 00000 00010 00000 01{12}01 00001 
30040 00220 11011 20301 00102 10000 00111 00  
 
Darwinopterus  
00010 21020 11221 10001 11100 00000 00010 11100 01000 01000 00010 00000 00??1 01200 01301 00001 2?010 
00{12}00 11010 10000 011?2 10100 ?0111 01  
 
Pterodactylus  
00010 20000 11221 10001 00010 00011 01020 10100 01000 01000 00010 00000 00001 11201 10201 00001 20050 
00{01}00 21021 10{01}00 {01}0112 10000 00111 1?  
 
Cycnorhamphus  
00110 20000 11221 ??0?1 000?0 00011 0102? 20100 11000 01000 11010 00000 00000 10001 10301 10001 20050 
00130 21020 10100 10112 10000 ?0101 ??  
 
Eosipterus  
????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????1 11201 10??1 10001 10050 
00000 11020 10100 001?? ?0000 00111 1?  
 
Pterodactylus longicolum  
01111 20000 11221 ??0?1 0?0?0 0001? 01020 10101 11000 01000 00010 00001 001?1 11201 10??1 10001 00050 
00030 ?1120 00100 10112 11000 ?0101 1? 
 
Gnathosaurus  
01111 21020 11221 1?001 00010 00011 01020 10101 11000 01000 00010 00001 00??? ????? ????? ????? ????? 
????? ????? ????? ????? ????? ????? ?? 
 
Cearadactylus  
01111 21000 1?221 ??0?1 100?1 0???? ?0?1? 2?101 11000 01000 00000 00001 00111 110?? ????? ????? ????? 
????? ????? ????? ????? ????? ????? ?? 
 
Gegepterus 
 00111 21000 11221 1?001 00010 00011 01020 1?10? 110?0 01000 00010 00001 10111 1120? ????? 10??1 ????? 
????0 ????? ?0100 ?01?? ???0? ?011? ?? 
 
Ctenochasma  
00111 210{02}0 11221 ??001 000?0 00011 01020 1?100 11000 01000 00010 00001 10??1 11201 10?01 ?0001 
1?050 00{01}0? 11020 10100 101?2 10000 00111 1? 
 
Pterodaustro  
00111 21000 11221 ??001 000?0 00011 01020 1?100 11000 01000 00010 00001 10111 112?0 10301 10001 00050 
0?000 ?1120 10100 10112 10000 00111 1? 
 
Istiodactylus  
00110 10000 11221 ??001 101?0 00000 00010 20100 11000 01000 00010 00000 01110 1011? ???02 00111 30161 
1?211 ?012? 10200 10??? ??100 002?? ?? 
 
Nurhachius  
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00110 21000 ?1221 10001 10110 0?0?? 0??10 20100 11000 01000 00010 ?0000 01?10 1011? ????2 00111 ?0?6? 
1?2?? ?112? 10200 201?? ??100 ??201 ?? 
 
Haopterus 
 00110 1?000 ??221 ??001 0???? ??0?? ???10 ??100 11000 01000 00010 01000 01??0 10?0? ??302 0?111 ???61 
1?1?1 10021 10?00 10??? ????? ????1 1? 
 
Ornithocheirus  
01010 21010 11221 ??0?1 011?1 00100 00010 21101 01000 11000 00010 01000 00??? ????? ????? ????? ????? 
????? ????? ????? ????? ????? ????? ?? 
 
Anhanguera  
01010 21010 11221 10001 01111 00000 00010 21101 01000 {01}1000 00010 01000 00110 10111 10312 01111 
30161 11{12}11 21121 10200 10101 ?1100 0020? ?? 
 
Coloborhynchus  
01010 21010 11221 ??0?1 011?1 00000 00010 21101 01000 11000 00010 01000 00110 10111 10312 01111 30161 
11111 ?1121 10200 10101 ?0100 00201 1? 
 
Ludodactylus  
01010 21000 11221 10001 01111 00100 00010 2?10? 01000 01000 00010 01000 00??? ????? ????? ????? ????? 
????? ????? ????? ????? ????? ????? ?? 
 
Boreopterus  
00011 210{01}0 11221 ??001 011?1 00000 00010 2?100 01000 01000 00010 01000 001?0 101?1 10??? ????1 
1???? 1111? 11121 10200 10??? ?0100 ??201 1? 
 
Nyctosaurus  
00011 21000 11221 ??0?1 010?1 00200 00010 20100 01001 01000 00001 00000 00100 10111 10102 10111 2107? 
11221 2?23? {01}0300 20111 20100 00211 1? 
 
Muzquizopteryx  
???0? ??000 11221 ??0?1 ?10?1 00200 0001? 2?1?? ????1 01000 00001 00000 00??0 10?11 1011? 1??11 ??07? 
11??? ??2?? ????? ??1?? 20100 002?? 1? 
 
Pteranodon  
00011 21000 11221 ??0?1 011?1 00200 00010 20100 01001 01000 00001 00000 00110 10111 10112 00111 11061 
11101 11231 10300 10101 20100 00101 1? 
 
Germanodactylus cristatus  
00010 20020 01221 10001 00110 00000 0011? 1?100 01000 00000 00000 10110 00?10 1000? 10??1 ?0000 1?050 
01130 ?1020 10{01}00 10??? ?1011 01111 1? 
 
Germanodactylus rhamphastinus  
00010 20020 01221 10001 10110 00000 00110 1?100 01000 00000 00000 10100 00?10 10001 10??1 00001 1?050 
01200 ??020 00000 1012? 11011 ??101 1? 
 
Dsungaripterus  
00010 20020 01221 ??0?1 001?2 00300 00110 10100 01000 00000 00000 10110 00110 11011 10101 10000 ?0050 
0???0 ???20 ?0?00 ??123 ?1011 011?? ?? 
 
Tatal pterosaur  
00010 20020 01221 ??0?1 001?2 00300 00110 1?100 01000 00000 00000 10110 00110 1100? ????1 1?000 20050 
0?130 ?1120 ?0100 ?0??? ?1011 0110? ?? 
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Noripterus  
????? ????0 ????? ????? ????? ????? ????? ??1?0 ?1??? ?000? ??000 ??110 0?110 10??? ????? ????0 ?0050 
0?030 ?1120 ?0100 ?01?? ??011 0?111 1? 
 
Lonchodectes 
 000?? ???{01}0 ????1 ????? ????? ????? ????? ?1100 11000 {01}0000 00000 00000 00101 112?? ????? 1?0?0 
?1050 ????? ????? ????? ????? ??001 1???? ?? 
 
Tapejara   
10020 00040 11221 ??0?1 101?0 11300 00010 20100 01000 10000 00001 00000 00101 1120? ??101 10001 ?0050 
0?1?0 ??120 ?1?00 ?0102 ??000 0?10? 1? 
 
Tupandactylus  
10020 01040 11221 ??0?1 101?0 11400 0001? 2?100 01000 10000 00001 00000 00??? ????? ????? ????? ????? 
????? ????? ????? ????? ????? ????? ?? 
 
Sinopterus  
10020 00000 ?1221 ??0?1 101?0 11300 00010 1?100 01000 10000 00001 00000 001?1 11201 10101 1??01 1??5? 
01130 21?20 01100 20102 11001 ?1101 1? 
 
Huaxiapterus  
10020 00040 ?1221 ??0?1 100?0 11400 00010 10100 01000 10000 00001 00000 00??1 112?1 10??1 10??1 11050 
01130 21120 01100 {12}0??? 11001 ??10? ?? 
 
Shenzhoupterus  
00020 21100 11221 ??0?1 101?0 11500 0001? 2?100 01001 00000 00001 00000 00??1 1120? 10??1 1?001 1??50 
01230 ?1220 01100 20??? ?100? ???0? 1? 
 
Chaoyangopterus 
 0002? 2?100 ??221 ????1 ????? ????? ???1? ??100 01001 0?000 00001 00000 00??1 112?? 1???1 ????1 1???? 
??13? 2122? 01000 20??? ?100? ??10? 1? 
 
Tupuxuara  
00020 11030 11221 ??0?1 101?0 11500 00010 21100 01000 00000 00001 00000 00110 11011 10101 10001 11050 
01030 21220 01100 20102 ?1001 11101 1? 
 
Thalassodromeus 
   00020 11030 11221 ??0?1 101?0 11500 00010 21100 01000 00000 00001 00000 00??? ????? ????? ????? 
????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?? 
 
Quetzalcoatlus  
00021 21050 1?221 ??0?1 001?0 11??? ???10 20100 01001 00000 00001 00000 00102 1121? ???01 10001 11050 
0?130 2?230 01110 20??? ??001 1120? 1? 
 
Zhejiangopterus  
00020 21000 11221 ??0?1 100?0 11000 0101? 2?100 01001 00000 00001 00000 00??2 11211 10?01 1?001 1?05? 
0123? 21?30 01110 ?0102 01001 ?1201 1? 
 
Azhdarcho  
000?? ????0 ????1 ????? ????? ????? ????? ???00 0100? ??000 00001 00000 00102 1121? ????? ????1 ?1050 
????0 ????? ???10 ????? ??001 11??? ?? 
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C.3: Wang et al., 2009: 
Ornithosuchus longidens (Huxley, 1877) 
0000000000 00000-0000 -000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 000000000 
 
Herrerasaurus ischigualastensis Reig, 1963 
0000000000 00000-0000 -0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000020 
 
Scleromochlus taylori Woodward, 1907 
000?0?0000 0?000-0000 -0?00000??? ?????0?0?0 000?00?00? 0???00?00? ???????00? ?0???0?0?? ???????? 
 
Anurognathus ammoni Döderlein, 1923 
01000100?? ?0??0-00?0 -?00??????? ?????00000 0000001100 0???0??10? ??????011? ?10000?101 1???001? 
 
Batrachognathus volans Rjabinin, 1948 
?1000100?? ????0-00?0 -??0??????? ???0?00000 0000001100 ??0?0?0??? 001????21? ?10??????? ???????? 
 
Dendrorhynchoides curvidentatus (Ji and Ji, 1998) 
01000100?? ????0-00?0 -??0?????? ??????0?00 0000000110 00???00?10 0?0100?021 ??1??00?10 1122200?? 
 
Jeholopterus ningchengensis Wang, Zhou, Zhang and Xu 2002 
0100010??? ????0-00?? ???00??0?? ??????0?00 0000000110 00???01?10 000100?021 ??1??00?10 112221011 
 
Austriadactylus cristatus Dalla Vecchia, Wild, Hopf and Reitner, 2002 
0010100100 0000610000 -000?000?? ?????????? ??00000000 0????00?00 ????0????? ??????0??? ????1???? 
 
Sordes pilosus Sharov, 1971 
001010000? 00000-00?0 -?000010?0 ?0????0000 00000001?0 00?0?00001 000100?011 ??10000?10 211110013 
 
Preondactylus buffarinii Wild, 1984 
0010100?0? 0?000-00?0 -??000?0?? ???????000 0?0?00??00 00???0??0? ???????111 ??1??10?10 2111100?? 
 
Scaphognathus crassirostris (Goldfuss, 1861) 
0010100000 00000-0000 -000001000 ?000010?00 0000000100 00?0000001 0001001111 0010010?10 211110013 
Dorygnathus banthensis (Theodori, 1830) 
0010100100 00000-0000 -000001000 ?0???10101 0000000100 00???00001 00010??111 0030010?10 211111013 
 
Wukongopterus lii Wang et al., 2009 
001010???? ??????00?? ?0????1??? ??????0000 0000000120 00??010201 000?0??111 ?01??10?10 211111013 
 
Dimorphodon macronyx (Buckland, 1829) 
0010100102 00000-0010 -0000000?0 ?0????0000 0000000100 00?0000001 00010??111 0010011110 211111011 
 
Raeticodactylus filisurensis Stecher, 2008 
0010100000 0000220000 -00??010?? ??????1000 2100001100 00???00??? ????????21 ??20?????? ?1211?0?? 
 
Caviramus schesaplanensis Fröbisch and Fröbisch, 2006 
?0???????? ?????????? ?????????? ??????1000 0100?01100 0????????? ?????????? ?????????? ????????? 
 
Peteinosaurus zambellii Wild, 1978 
?0???????? ?????????? ?????????? ?????????? ?000?01100 00??????01 0001???111 ??10011?10 211110011 
 
“Eudimorphodon” rosenfeldi Dalla Vecchia, 1995 
?01?1??00? ???????0?? ?????????? ???????0?? ??00001100 00?000???? 0???00?111 0????1???? 2111100?? 
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“Eudimorphodon” cromptonellus Jenkins, Shubin, Gatesy and Padian, 2001 
?????????? ?????????? ???00????? 000??????? ?0???011?? 00???????? ???????111 ?????1???0 21211101? 
 
Eudimorphodon ranzii (Zambelli, 1973) 
0010100000 00000-0000 -0000010?0 ?0????0010 0000001100 00?0000?0? 000100?11? 0020011?10 ?????1??? 
 
Campylognathoides liasicus (Quenstedt, 1858) 
0010100101 00000-0000 -100001000 ?000110010 0000000100 0000000001 0001001111 0020011?10 121221010 
 
Campylognathoides zitteli (Plieninger, 1894) 
0010100101 00000-0000 -1000010?0 ??????0010 0000000100 0000000001 000100?1?? ?12??11?10 121220010 
 
Cacibupteryx caribensis Gasparini, Fernández and Fuente, 2004 
001?100000 00000-?000 -000000000 000010???? ??00?????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????? 
 
Harpactognathus gentryii Carpenter, Unwin, Cloward, Miles and Miles, 2003 
0010101?0? ????2?0??? ?????????? ???01????? ??0??????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????? 
 
Angustinaripterus longicephalus He, Yan and Su, 1983 
0010101003 000020101? ?00????0?? ??????00?? ??00000100 0????????? ?????????? ?????????? ????????? 
 
Rhamphorhynchus muensteri (Goldfuss, 1831) 
0010100200 00000-0000 -000001100 0000110101 0000000100 0000000001 0001001111 0040011?10 122221012 
 
Rhamphorhynchus longicaudus (Münster, 1839) 
0010100200 00000-0000 -000001100 ?000??0101 0000000100 0000?00001 0001001111 0040011?10 222221012 
 
Pterodactylus kochi (Wagner, 1837) 
0010100-1- 00000-0021 00000121?0 ?0?0??0100 0000000120 0000011210 0001001211 0070021?20 312222020 
 
Pterodactylus antiquus (Soemmerring, 1812) 
0010100-1- 00000-0021 00000121?0 ?0?0??0100 0000000120 0000011210 0001001211 0070021?10 312222020 
 
Germanodactylus cristatus (Wiman, 1925) 
0010100-1- 0000400021 00000121?0 ?0????0100 0000000120 00???11??? 000100?211 ??7?021??? 3122221?? 
 
Germanodactylus rhamphastinus (Wagner, 1851) 
0010100-1- 0000400021 00000121?0 ??????0?00 0000000120 00???11??0 ?001???211 ??7?021??? 31???2??? 
 
Gnathosaurus subulatus Meyer, 1834 
0020100-1- 0000202025 00000121?0 ?0??020100 0000000100 0????????? ?????????? ?????????? ????????? 
 
Ctenochasma gracile Oppel, 1862 
1020100-1- 0?000-0020 -0?00121?0 ?0????0100 0000000101 0??00112?0 ?001???211 ??7??21??? 312??2020 
 
Pterodaustro guinazui Bonaparte, 1970 
1020100-1- 00000-0021 00000121?0 ?0????0100 0000000101 0???011210 ?001???211 ??7?02?1?? 312222020 
 
Feilongus youngi Wang, Kellner, Zhou and Campos, 2005 
1020100-1- 0000100021 0000212?00 ?0?0??0?00 0020000100 0????????? ?????????? ?????????? ????????? 
 
Gallodactylus canjuersensis Fabre, 1974 
1010100-1- 0?000-0022 0??02??1?? ?0????0??0 0020000100 0????????? 0001?????? ?????????? ?1222?1?? 
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Cycnorhamphus suevicus (Quenstedt, 1855) 
1010100-1- 00000-0022 00002121?? ?0?0??0100 0020000100 0?00?112?? 0001???210 ??70021??0 3122221?? 
 
Nyctosaurus gracilis (Marsh, 1876) 
0010100-1- 00000-0020 -00000?110 ?010120100 0030000100 0111001010 0001001311 1050?21222 3222220?? 
 
Nyctosaurus bonneri Miller, 1972 
0010100-1- 00000-0020 -00000?1?0 ?0????0100 0030000100 01?1?010?0 ???????31? ??50?????2 322222??? 
 
Nemicolopterus crypticus Wang, Kellner, Zhou and Campos, 2008 
0010100-1- 00000-0026 001000?2?? ??????0100 0030000100 00??001?10 000?0???11 ?17??2???? 31?222120 
 
Pteranodon longiceps Marsh, 1876 
1020100-1- 00000-0024 0003301210 1010120100 0030000100 0111101110 1101001211 1061121222 322222020 
 
Istiodactylus latidens (Seeley, 1901) 
0010100-2- ?0??0-0?20 -?2?????0? ???0???100 0?20000100 11?1?0???? 1111002?1? ??611?2??? ??1?????? 
 
Nurhachius ignaciobritoi Wang, Kellner, Zhou and Campos, 2005 
0010100-2- 00000-002? ?02???12?? ??????0?00 0020000100 110??011?? 1?1?0?2211 0?61?222?1 312??21?? 
 
“Ornithocheirus” compressirostris (Owen, 1851) 
00101????? ????0-00?? ?????????? ???1????00 0?00000100 0????????? ?????????? ?????????? ????????? 
 
Tropeognathus mesembrinus Wellnhofer, 1987 
0010100-1- 000013102? ?001101210 1012120100 1000000100 0????????? ?????????? ?????????? ????????? 
 
Anhanguera santanae (Wellnhofer, 1985) 
0010100-1- 0000131023 1001101210 1011120100 ?000100100 001110111? 211200???? 01611?22?1 ????????? 
 
Anhanguera blittersdorffi Campos and Kellner, 1985 
0010100-1- 000013102? ?001101210 1011120100 1000100100 0????????? ?????????? ?????????? ????????? 
 
Anhanguera piscator Kellner and Tomida, 2000 
0010100-1- 0000131023 1001101210 101?120100 1000100100 0011101110 2112002211 01611222?1 ?????2120 
 
Dsungaripterus weii Young, 1964 
2010100-1- 1001310120 -002301211 1111120100 0011010100 0111101010 00010?2200 ??7?0211?1 312222120 
 
“Phobetor” parvus (Bakhurina, 1982) 
0010100-1- 1001310120 -0023012?1 ?1????0100 0011010100 0????????? ?????????? ???????1?? ????????? 
 
Noripterus complicidens Young, 1973 
?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????10?00 ???11010?? ???????200 01720211?? 312??2120 
 
Tupuxuara leonardii Kellner and Campos, 1994 
0010100-2- 011056002? ?012301211 1113120100 0030000100 01111010?? 0001012200 10720211?? 313??2??? 
 
Thalassodromeus sethi Kellner and Campos, 2002 
0010100-2- 0110560024 0012301211 1113120100 0030000100 0????????? ?????????? ?????????? ????????? 
 
Tapejara wellnhoferi Kellner, 1989 
0011100-2- 011055002? ?012301201 1110120100 2030000100 00?11010?0 000101?200 117202112? 31???2120 



Vila Nova, Bruno C. – Preparação, re-descrição e posicionamento filogenético de C. atrox. 

 

93 

 
 

 
Tupandactylus imperator (Campos and Kellner, 1997) 
0011100-2- 011055002? ?0123012?1 ?????????? ??30000100 0????????? ?????????? ?????????? ????????? 
 
Quetzalcoatlus sp. 
0010100-1- 00107?0020 -00???121? ???01?0100 0030000100 01110213?0 000110?200 10720211?? 313222?20 
 
Azhdarcho lancicollis Nessov, 1984 
?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??30000100 ?1110213?? ?????????? 107?0????? ????????? 
 
Zhejiangopterus linhaiensis Cai and Wei, 1994 
0010100-1- 00100-0020 -000?012?1 ??????0?00 0030000100 011??213?0 000?10?200 ??7??21?2? 313??2??? 
 
 

 

 

 


	imprimir no verso da segunda folha
	pdf merged [9]
	1. capa [9]
	Sumário

	2. Introducao [9]
	1. Introdução

	3. Contexto Geologico [9]
	2. Contexto Geológico

	4. Objetivos e Materiais e Metodos [9]
	3. Objetivos
	3.1. Objetivo Geral
	4. Material e Métodos

	5. Resultados [9]
	5. Resultados

	6. Discussao [9]
	6. Discussão

	7. Conclusoes [9]
	Conclusão:

	8. Referencias Bibliograficas [9]
	Referências Bibliográficas:

	9. Anexos [9]
	Anexos:



