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REVISÃO SISTEMÁTICA DO GÊNERO CAIMAN E POSICIONAMENTO 

FILOGENÉTICO DE CAIMAN TREMEMBENSIS 

 

Beatriz Regina Rodrigues Carvalho 

Universidade Paulista – UNIP 

RESUMO:   

Caiman tremembensis é um Alligatoriedae de pequeno porte da era Cenozoica do 

período Oligoceno, cujo exemplar são fragmentos dos ossos dentários encontrados em 

afloramentos da Formação Tremembé no município de Tremembé-SP. Pouco se sabe 

sobre suas relações internas com outras espécies do gênero Caiman. O presente 

trabalho apresenta a primeira análise filogenética contendo C. tremembensis. O material 

foi codificado com ajuda dos artigos presentes na literatura. Para a análise utilizou-se de 

uma matriz com 143 caracteres, com a inclusão de um caráter novo: largura dos ramos 

mandibulares. Foram empregados 34 taxa, uma vez que o objetivo era compreender a 

filogenia de Alligatoridae o grupo externo constitui-se de taxa Crocodylia não 

aligatorideos sendo estes Boverisuchus vorax, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus 

e Leidyosuchus . A análise foi rodada no programa Winclada v 1.1, onde gerou 76 árvores 

com 212 passos. Posteriormente estas árvores foram agrupada em uma árvore de 

consenso com 247 passos. O cladograma mostra uma politomia entre os Purussauru, 

Caiman e Melanosuchus devido aos Missing data. A análise das árvores mais 

parcimoniosas e da árvore de consenso mostram que C. tremembensis e C. lutescens 

apresentam uma relação próxima, surgindo como um clado sustentado por duas 

sinapomorfias: forame medial do julgal muito grande( caráter 56) e ramos mandibulares 

estreitos( caráter 143).Nas árvores em que o clado C. tremembensis + C. lutescens era 

recuperado, ele se colocava como grupo irmão do gênero Melanosuchus. Tal resultado 

aponta para uma necessidade de reavaliação da validade do gênero Melanosuchus, uma 

vez que a presença dele tem tornado o gênero Caiman parafilético por exclusão das 

espécies M. niger e M. Fishery. 

Palavra-chave: Caiman, filogenética, Alligatoriadae. 
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 SYSTEMATIC REVIEW OF THE GENDER CAIMAM AND OF THE 

PHYLOGENETIC POSITIONING OF CAIMAM TREMEMBENSIS 

 

Beatriz Regina Rodrigues Carvalho 

Universidade Paulista  – UNIP  

ABSTRACT: 

Caiman tremembensis is a small Alligatoriedae of the Cenozoic era from the 

Oligocene period, which specimen are fragments of bones found in outcrops of the 

Tremembé Formation in the municipality of Tremembé-SP. Little is known about their 

internal relationship with other species of the Caiman genus. The present paper presents 

the first phylogenetic composition containing C. tremembensis. The material was coded 

with the help of articles in the literature. For the analysis was used a matrix with143 

characters, with the inclusion of a new one: the width of the mandibular branches. 34 

taxes were used. Since the objective was to understand the phylogeny of Alligatoridae, 

the external group includes specimens of non-alligatoridae Crocodylia taxa, consisting 

of Boverisuchus vorax, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus and Leidyosuchus. The 

analysis was performed in the program Winclada v1.1, where it generated 76 trees with 

212 steps. Later these trees were grouped in a consensus tree with 247 steps. The 

cladogram shows a polytomy among the Purussaurus, Caiman, and Melanosuchus due 

to Missing data. The analysis of the most parsimony and the consensus tree show that C. 

tremembensis and C. lutescens present a close relation, appearing as a clade supported 

by two synapomorphies: medial foramen of the very large jugular (character 56) and 

narrow mandibular branches (character 143). In the tress that the clade C. 

tremembensis + C. lutescens was recovered, it was placed as a sister group of the 

genus Melanosuchus. This result points to a need for a reevaluation of the validity of the 

genus Melanosuchus, since that his presence has made the Caiman genus paraphyletic 

by an exclusion of the species M. niger and M. fishery.  

  

  Key-works: Caiman, phylogenetic, Alligatoridae. 
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA 

 

INTRODUÇAO: 

Crocodylomorpha surgem durante o Mesotriássico, sendo juntamente com as 

aves os únicos representantes vivos do clado Archosauria (BENTON & CLARK, 1988). 

O Cretáceo representou o clímax evolutivo do grupo devido à extensão de áreas de 

climas quentes, o que favoreceu a diversidade e o ganho de tamanho (Pough et al., 

2003). Porém, posterior ao final do período o grupo sofre um forte declínio resultando na 

sobrevivência apenas da linhagem dos Eusuchia restrita as zonas equatoriais e tropicais. 

Atualmente, portanto, os Crocodilia são indicadores de climas quentes e úmidos 

(CARROLL,1988; POUGH et al., 1993; CLARK, 1994; ROMER, 1997). 

Os Eusuchia atuais pertencem exclusivamente a Ordem Crocodilia, 

caracterizando-se pela presença de um palato secundário completo (Figura 1B) formado 

por extensões ventrais dos pré-maxilares, maxilares, palatinos e pterigoides (CLARK, 

1994, BROCHU, 1999). Em relação ao crânio os Eusuchia apresentam certa 

estabilidade morfológica herdada dos Protosuchia do Eojurássico suas 

características morfo-anatomicas básicas podem ser reconhecidas na maioria das 

formas e foram apontadas por Benton & Clark (1988) na definição do grupo como a 

presença de um crânio acinético e fenestra látero-temporal de formato triangular, com o 

teto craniano achatado apresentando bordas laterais finas e formadas pelo pós-orbital 

e esquamosal (Figura 1A). De modo geral os Eusuchia apresentam ossos dérmicos do 

crânio quase sempre esculpidos. As narinas externas são dorsais, situadas na altura da 

linha dos olhos. Ocorrem duas fenestras temporais, com a lateral sendo maior devido à 

posição posterior do quadrado, formando a típica margem em V, característica 

dos arcossauros. Em formas recentes a fenestras superior é menor e fechada em alguns 

casos e não ocorrem fenestras anterorbitais. A cavidade ótica é fechada em parte pela 

margem da fenestral láterotemporal (CAROLL, 1988; ROMER, 1997). 

A pneumatização do craniano é muito forte e ocorre por meio de espaços aéreos e 

muitas áreas posteriores, com dois sistemas principais, um a partir dos tubos de 
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Eustáquio (Figura 1B) e outros associados aos dutos naso-faríngeos. Em contraste com 

o crânio archosauromorfo primitivo ocorre à perda do pós-frontal, pós-parietal 

e epipterigóide e o forâmen parietal é ausente. (CAROLL, 1988; ROMER, 1997). 

Diversos trabalhos situam o surgimento dos Eusuchia no Eocretáceo, e 

as cladogeneses das três principais 

famílias, Gavialidade, Alligatoridae e Crocodilidae no Neocretáceo (PUÉRTOLAS et al., 

2011; HOLIDAY & GARDNER, 2012; KELLNER et al., 2014). Quando comparados com 

o registro fóssil dos Crocodylomorpha, os Crocodilia representam um ramo periférico em 

declínio com somente 23 espécies divididas entre as três famílias ocorrendo atualmente 

(RIFF et al., 2012).A Família Crocodilidae distribui-se globalmente, ocorrendo na 

América do Norte, África, Ásia e Oceania. A família é composta por dois gêneros, sendo 

que Crocodilus reúne as 13 espécies atuais, entre 

elas C. niloticus, C.moreletii eC. porusus, e pelo menos três espécies fósseis (BROCHU, 

1999). Gavialidae possui apenas uma espécie atual, Gavialis gangeticus, encontrada na 

Ásia (BROCHU, 1997). A posição de Tomistoma como 

um Gavialidae ou Crocodilidae ainda tem sido alvo de estudos filogenéticos 

(GATESEY et al., 2003, WILLIS et al, 2001). Alligatoridae é uma família de ampla 

distribuição no registro fóssil sendo inclusive encontrada na Ásia, porém, atualmente 

seus representantes estão restritos a América do Norte, representados pela 

subfamília Alligatorinae e américas Central e do Sul onde ocorre a 

subfamília Caimaninae, composta pelos 

gêneros Caiman, Melanosuchus e Paleosuchus. Analises filogenéticas recentes 

sugerem que Caiman não seja monofilético, dado a proximidade de Caiman latirostris e 

do táxon extinto Caiman lutescens com Melanosuchus (BROCHU, 2011, 2012; 

HASTINGS et al., 2013). Embora os registros fósseis 

de Alligatorianae sejam abundanates para América do Norte, Europa e Ásia desde 

o Paleoceno, para Caimaninae o registro é mais incompleto (BROCHU, 2011). Os mais 

antigos fósseis conhecidos datam do Paleoceno da Patagonia, indicando 

que Caimaninae se estabeleceu durante o início do Cenozoico no continente 

(PINHEIRO et al., 2012). Para o Brasil Eocaiman itaboraensis Pinheiro et al.,2012 é 

descrito para o Paleoceno superior da Bacia do Itaboraí no Rio de Janeiro, constituindo 
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o mais antigo registro de Caimaninae do país. Caiman tremembensis Chiappe, 1988 

(DGM 1444-R) é um aligatorideo de pequeno porte, cujos fósseis foram encontrados na 

Formação Tremembé, Bacia de Taubaté. O material atribuído 

a C. tremembensis, consiste de um fragmento anterior do dentário e quatro vértebras 

sendo uma dorsal anterior, uma dorsal médio-posterior e duas sacrais. A atribuição 

desses fósseis a família Alligatoridae foi feita com base unicamente no comprimento 

do esplenial de acordo com o trabalho de Mook (1921), onde descreve-se que 

o esplenial de Crocodilidae não excede anteriormente o nível do sexto alvéolo, enquanto 

que em Alligatoridae o esplenial ultrapassa esse alvéolo anteriormente, sendo esta a 

condição encontrada em C. tremembensis. A atribuição ao gênero Caiman foi feita com 

base unicamente nas características alveolares e sinfiseais. Enquanto que a atribuição 

a nível especifico é feita com base principalmente na ornamentação do dentário, 

diferenças no espaçamento alveolar e no tamanho e inclinação dos processos 

transversos das vértebras, considerados por Chiappe (1988) mais elevados que das 

espécies C. latirostrise C. yacaré. 

Ocorre, no entanto, que caracteres dentários e mandibulares estão ligados 

fortemente à adaptação alimentar e, portanto, apresentam alto grau de homoplasia entre 

os grupos de Crocodilomorfos (Busbey, 1995). Como exemplo é possível citar a 

convergências adaptativa entre Gavialis, Mecistops e Tomistoma, gêneros diferentes 

com alongamento rostral adaptato a piscivoria. Do mesmo modo, a ornamentação dos 

ossos cranianos e mandibulares tem sido relacionada com a reabsorção de cálcio para 

o crescimento (BUFFRÉNIL, 1982), portanto, pode variar ontogeneticamente e 

individualmente entre indivíduos, não sendo um fator confiável para a determinação 

especifica. 

Análises filogenéticas de Caimaninae tem excluído Caiman tremembensis dado 

seu caráter fragmentado. Curiosamente, as análises mais recentes têm encontrado a 

possibilidade de Caiman não se tratar de um grupo monofilético dado a proximidade 

do clado formado por C. lutescens e C. latirostris com Melanosuchus ao invés de se 

unirem ao clado formado por Caiman crocodilos e C. yacare (BROCHU, 2011; 

PINHEIRO et al., 2012). É importante salientar que a inserção de C. tremembensis pode 

acrescentar novas informações essa hipótese, dado a proximidade da espécie 
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com C. latirostris (Chiappe,1988). A confirmação de Caiman tremembensis como 

um Alligatoride e suas relações com outros taxa dessa família ficam subordinados a 

necessidade de uma revisão osteológica do material existente, da coleta e análise de 

novos materiais que possam ser associados a C. tremembensis e aplicação de uma 

análise filogenética, contendo o táxon, para assim determinar as relações internas 

de C. tremembensis com outros Caimaninae. É possível também que a inserção 

de C. tremembensis em uma análise filogenética forneça informações para a questão 

da monofilia de Caiman. 

 

Objetivo geral:   

Este projeto teve por objetivo a revisão osteologica e sistemática 

de Caiman, testando a posição filogenética de Caiman tremembensis e a monofilia do 

gênero Caiman.   

  

Objetivos específicos:   

Realizar uma revisão de literatura sobre Alligatoridae focada em Caimaninae, 

buscando entender o estado da arte a respeito dos caracteres morfológicos e suas 

interpretações na história evolutiva do grupo.   

Revisão morfológica do crânio de Caimaninae através de visitas as coleções que 

contenham material osteológico de indivíduos do grupo, tendo como objetivo o 

entendimento das estruturas cranianas, comparação entre os crânios dos diversos taxa 

e a coleta de informação para a codificação da matriz de caracteres.  

Prospecção em afloramentos da Formação Tremembé para coleta de novos 

fósseis de C. tremembensis completando assim as comparações morfológicas que 

serão realizadas e buscando suprimir o número de caracteres missing data na matriz 

Análise filogenética de Alligatoridae com a inclusão de Caiman tremembensis a fim de 

se gerar uma hipótese que possa refutar ou corroborar a posição 

de C. tremembensis como um Caiman e a monofilia de Caiman  
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JUSTIFICATIVA:   

O estado fragmentado do material associado a Caiman tremembensis tem 

afastado seu uso das análises filogenéticas que envolvem o gênero Caiman. Desse 

modo, a ausência de um suporte filogenético compromete a posição do táxon como 

um Caiman, e torna desconhecidas suas relações internas com outras espécies do 

gênero.     

Acrescenta-se aqui também a necessidade de uma revisão filogenética acerca do 

gênero Caiman e de suas relações com outros Jacarea, como Melanosuchus niger afim 

de confirmar ou refutar sua monofilia.  
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MATERIAS E METODOS:  

Através de levantamentos bibliográficos e visita ao Zoológico Municipal Quinzinho 

de Barros foram colhidos dados para obtenção dos caracteres que compõe a construção 

da matriz.  

VISITA A COLEÇÕES:  

A visita ao Zoológico possibilitou a manipulação de ossos cranianos de dois 

exemplares (Caiman latirostris e Caiman crocodilus) que não estavam em seu perfeito 

estado de conservação porem foi possível a captura de algumas imagens e coleta de 

dados morfológicos.  

Analise morfológica 

A coleta de dados de C.tremembensis  e C. lutescens se deu através de consulta 

a bibliografia (figuras 1 e 2), uma vez que os matérias não estavam disponíveis para 

estudo na instituição que os abriga. 

  

Figura 1: Dentário de Caiman tremembensis em vista dorsal  (retirado de CHIAPE, 1988)                      

Figura 2: Dentário C. lutescens em vista dorsal  (retirado de PIÑA et                                             

al., 2000) 
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ANALISE FILOGENETICA  

Para a construção da matriz foi utilizado o programa WinClada v 1.1, onde foi 

inserido 16 taxa e 140 caracteres. A análise foi rodada no programa T.N.T. v.1.1 

(Goloboff et al., 2008) usando o algoritmo Implicit Enumeration devido a pequena 

quantidade de taxa. Os  caracteres foram de (Brochu 2013) e traduzidos para o 

português como mostrados na listagem a baixo:  

1. Alvéolos dos dentes 3 e 4, quase do mesmo tamanho e confluentes (0) ou o quarto 

alvéolo maior que o terceiro e os alvéolos são separados (1).  

2. dente anterior fortemente protudente (0) ou projetado anterodorsal (1)   

3. A sínfise dentária se estende ao quarto ou quinto alvéolo (0) ou sexto ao oitavo 

alvéolo (1) ou atrás do oitavo alvéolo (2)  

4. Dentário levemente curvado (0) profundamente curvado (1) ou linear (2) entre o 

quarto e o décimo alvéolo.  

5. O maior alvéolo dentário imediatamente caudal ao quarto é o (0) 13 ou 14, (1) 13 ou 

14 e uma série atrás do mesmo, (2) 11 ou 12, ou (3) sem diferenciação, ou (4) atrás do 

14.   

6. Splenial com perfuração anterior para o ramo mandibular do nervo craniano V (0) ou 

sem perfuração anterior para o ramo mandibular do nervo craniano V (1).  

7.Ramus mandibular do nervo craniano V sai apenas anteriormente ao splenial (0) ou 

splenial tem perfuração singular do ramo mandibular posteriormente do nervo craniano 

V (1) ou splenial tem perfuração dupla para ramo mandibular posteriormente do nervo 

craniano V (2)   

8.Splenial participa da sínfise mandibular; sínfise do splenial adjacente a não mais de 

cinco alvéolos dentários (0) ou splenial excluído da sínfise mandibular; ponta anterior 

splenial passa ventral ao sulco de Meckelian (1) ou splenial excluído da sínfise 

mandibular; ponta anterior do splenial esplenial passa dorsal ao sulco de Meckelian (2) 

ou sínfise splenial profunda, mais longa do que  cinco alvéolos dentários; splenial forma 

um V amplo com a sínfise (3) ou sínfise splenial profunda, mais de cinco dentárias 

alvéolos; splenial constrito com a sínfise  formas um V estreito (4)  
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9.Coronoide limita a metade posterior do forame intermandibular médio (0) ou envolve 

completamente o forame intermandibular médio na maturidade (1) ou oblitera o forame 

intermandibular médio na maturidade (2)  

10. Borda superior do processo coronóide fortemente anterior (0) ou quase horizontal 

(1).  

11.Processo inferior da coronóide revolve fortemente sobre o interior da superfície 

fossa Meckeliana (0) ou permanece em grande parte na superfície medial da 

mandíbula (1)  

12. Coronóide imperforado (0) ou com perfuração posterior ao forame intermandibular 

médio (1)    

13.Processo do esplenial separa o angular e coronóide (0) ou nenhum processo 

splenial entre o angular e coronóide (1)   

14.Sutura angular-surangular contacta o fenestra mandibular externo em ângulo 

posterior na maturidade (0) ou passa amplamente ao longo da margem ventral do 

fenestra mandibular externo posteriormente na ontogenia (1)  

15. Processos anteriores do surangular desiguais (0) ou de subiguais a iguais (1)  

16. Surangular com esporão margeando o dente dentário lingualmente por pelo menos 

um comprimento de alvéolo (0) ou falta o esporão (1)  

17. Fenestra mandibular externa ausente (0) ou presente como fenda estreita, sem 

concavidade fenestral discreta na margem dorsal do angular (1) ou presente com 

concavidade discreta na margem dorsal do angular (2) ou presente e muito grande; a 

maioria do forame intermandibular caudal visível em vista lateral (3)  

18. Sutura surangular-dentário intersecta a fenestra mandibular externa anterior ao 

canto posterodorsal (0) ou no canto posterodorsal (1)   

19. Angular se estende dorsalmente em direção ou além do final anterior do 

forame intermandibularis caudalis; ponta anterior aguda (0) ou não se prolonga 

dorsalmente além do fim anterior do forame intermandibularis caudalis; ponta anterior 

muito obtusa (1)  

20.Sutura surangular-angular encontra lingualmente a ponta ventral do articular (0) ou 

dorsal para ponta (1)  
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21. Surangular continuo com a ponta dorsal da parede lateral da fossa glenóide (0) ou 

truncado e não continuo dorsalmente (1)  

22. Sutura Articular-Surangular Simples (0) ou articular projeta a lâmina anterior dorsal 

para o forâmen lingual (1) ou articular projeta lamina anterior ventral ao forâmen lingual 

(2) ou tem lâminas acima e abaixo do forame (3).  

23. Forame lingual para artéria articular e nervo alveolar perfura o surangular 

inteiramente (0) ou perfura a sutura surangular / angular (1).  

24.Forame aerum em margem lingual extrema do processo retroarticular (0) ou a partir 

da margem do processo retroarticular (1)  

25. Processo retroarticular projeta-se posteriormente (0) ou projeta-se 

posterodorsalmente (1)  

26. Surangular se estende até a extremidade posterior do processo retroarticular (0) ou 

comprimido anterior à ponta do processo retroarticular (1)  

27.Sutura angular-articular orientada anteroposteriormente (0) ou curva-se fortemente 

lateralmente (1) dentro da fossa glenóide.  

28.Sulcus entre articular e surangular (0) ou articular alinhado com o surangular (1).  

29.Projeção dorsal do corno do hioide achatada (0) ou de haste (1)  

30. Projeção dorsal do corno do hioide estreita, com lados paralelos (0) ou alargando-

se (1)  

31. Poros osmorregulatórios linguais pequenos (0) ou grandes (1).  

32.Língueta com (0) ou sem (1) superfície queratinizada.  

33.Dentes e alvéolos da maxila e / ou dentária circulares em seção transversal (0) ou 

dentes posteriores lateralmente comprimidos (1), ou todos os dentes comprimidos (2).  

34. Dentes maxilares e dentários com carena lisa (0) ou serrilhada (1).  

35.Naris projetado anterdorsalmente (0) ou dorsalmente (1)  

36. Nariz externo divido pelos nasais (0) ou contato nasal nariz externo, mas não 

divide-o (1) ou nasais excluídos, pelo menos externamente, de nariz; nasais e 

premaxilas ainda em contato (2) ou nasais e premaxilas não estão em contato (3).  

37.Naris circular ou em forma de fechadura (0) ou mais largo que longo (1) ou 

anteroposteriormente longo e proeminente em forma de lágrima (2).  
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38.Naris externo de machos reprodutivamente maduros (0) permanece semelhante ao 

das fêmeas ou (1) desenvolve excrecência óssea (ghara).  

39.Naris externo (0) abre alinhado com superfície dorsal de premaxila ou (1) 

circunscrito por crista fina.  

40.Superfície premaxilar latera da nariz lisa (0) ou com entalhe profundo na lateral do 

nariz (1)  

41.Premaxilla tem cinco dentes (0) ou quatro dentes (1) inicialmente em pós-eclodidos 

na ontogenia (Norell 1988, personagem 17.)  

42.Forame incisivo pequeno, menos da metade da maior largura do premaxilar (0) ou 

grande, mais da metade da maior largura do premaxilar (1) ou grande, e intersecta 

sutura premaxilar-maxilar (2).  

43.Forame incisivo completamente situado longe da fileira de dentes premaxilares, ao 

nível do segundo ou terceiro alvéolo (0) ou toca na fileira de dentes do premaxilar (1) 

ou projeta-se entre os primeiros dentes premaxilares (2).  

44.Processos premaxilares dorsais curtos, não estendendo além do terceiro alvéolo 

maxilar (0) ou longo, estendendo-se para além terceiro alvéolo maxilar (1).  

45.O dente dentário 4 oclode em entalhe entre premaxilar e maxilas no início da 

ontogenia (0) ou oclode em uma fossa entre premaxila e maxila; sem entalhe no início 

da ontogenia (1).  

46. Todos os dentes dentários oclode linguais aos dentes maxilares (0) ou fossa de 

oclusão entre os dentes maxilares 7 e 8; Todos os outros dentes dentários oclodem 

lingualmente (1) ou dentários oclodem em linha com a fileira de dentes maxilares (2).  

47.O maior alvéolo maxilar é # 3 (0) # 5 (1) # 4 (2) # 4e # 5 são do mesmo tamanho (3) 

# 6 (4) ou dentes maxilares são homodontes (5), ou os alvéolos maxilares aumentam 

gradualmente de diâmetro posteriormente para o penúltimo alvéolo (6).  

48. Fileira de dentes maxilares curvadas medialmente ou linear (0) ou curvas 

lateralmente amplamente (1) posterior aos primeiros seis alvéolos maxilares.  

49.Superfície dorsal das curvas de rostro suavemente (0) possui entalhes dorsais 

mediais (1)  

50.Canthi rostralii ausente ou muito modesta (0) ou muito proeminente (1) na 

maturidade  
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51.Cristas pré-orbitárias ausentes ou muito modestas (0) ou muito proeminentes (1) na 

maturidade.  

52.fenestra anterorbital presente (0) ou ausente (1).  

53.Vomer inteiramente obscurecido pela premaxilar e maxila (0) ou expostos no palato 

na sutura premaxilar-maxilar (1).  

54. Vômer completamente obscurecido por maxilas e palatinas (0) ou expostos no 

palato entre os palatinos (1).  

55.Superfície da maxila dentro do canal narinal não perfurado (0) ou com uma matriz 

linear de poços (1).  

56.Forame medial do jugal pequeno (0) ou muito grande (1).  

57.Forame maxilar para ramo palatino do nervo craniano V pequeno ou não presente 

(0) ou muito grande (1)  

58.Ectopterigóide encosta na linha do dente maxilar (0) ou maxila separa largamente o 

Ectopterigóide da linha do dente maxilar (1).  

59.Maxilla termina em vista palatal anterior a barra temporal inferior (0) ou compreende 

parte da barra temporal inferior (1).  

60.Penúltimo alvéolo maxilar inferior a (0) ou mais do que (1) ou dobro do diâmetro do 

último alvéolo maxilar.  

61.Superfície dorsal do pré-frontal lisa adjacente ao rebordo orbital (0) ou suportando 

discretos processos abaulados (1)  

62.Metade dorsal do pilar pré-frontal estreito (0) ou expandida anteroposteriormente 

(1).  

63.Processo medial do pilar pré-frontal expandido dorsoventral (0) ou anteroposterior 

(1).  

64.Pilar pré-frontal sólido (0) ou com grande recesso pneumático (1). (O estado 1 

descreve o recesso pré-frontal de Witmer 1997.)  

65.Processo medial do pilar pré-frontal largo (0) ou constrito (1) na base.  

66. Maxila possui margem medial linear adjacente a Fenestra suborbital (0) ou porta 

ampla aba que se estende para fenestra, tornando a margem lateral côncava (1).  

67.Face anterior do processo palatino arredondado ou pontudo anterior (0) ou 

entalhado anteriormente (1).  
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68. O processo anterior de Ectopterigóide se volta para um ponto (0) ou bifurcado (1).  

 69.O processo palatino se estende (0) ou não se estende (1) significativamente além 

do final anterior da fenestra suborbital.  

70.Processo palatino geralmente largo anterior (0) ou em forma de cunha fina (1).  

71.Bordas laterais palatinas lisas anteriores (0) ou com processo lateral que se projeta 

dos palatinos para fenestra suborbital (1).  

72.Sutura palatina-pterigoide quase em (0) ou longe do (1) ângulo posterior da fenestra 

suborbital.  

73.Ramo pterigoide do Ectopterigóide reto, margem posterolateral da fenestra 

suborbital linear (0) ou ramo inclinado, margem posterolateral de fenestra côncava (1).  

74.Bordas laterais dos palatinos paralelas posteriormente (0) ou alargam-

se  posteriormente, produzindo uma aba (1).  

75.A borda anterior da choana é composta pelos palatinos (0) ou choana inteiramente 

rodeados por pterigoides (1)  

76.Choana projeta se posteroventral (0) ou anteroventral (1) na maturidade.  

77.Superficie latera do Pterigóide anterior à coana interna alinha-se com a margem da 

coana (0) ou empurrado para dentro anterolateral a abertura da coana (1) ou 

empurrado para dentro ao redor da choana formando um pescoço ao redor da abertura 

(2) ou everte-se da superfície plana para formar o pescoço ao redor da abertura (3).  

78.Borda posterior da coana interna não entalhada profundamente (0) ou 

profundamente entalhadas (1).  

79.Coana interna não septada (0) ou com septo que permanece no recesso dentro de 

choana (1) ou com septo que se projeta para fora da coana (2).  

80.A flexão ectopterigóide-pterigóide desaparece durante a ontogenia (0) ou 

permanece ao longo da ontogenia (1).  

81.Ectopterygoid se estende (0) ou não se estende (1) para a ponta posterior da borda 

lateral do pterigoide na maturidade  

82.O lacrimal faz contato amplo com o nasal; sem processo posterior da maxila (0) ou 

maxila com processo posterior com o lacrimal (1) ou maxila com processo posterior 

entre lacrimal e pré-frontal (2).  
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83.Pré-frontais separados por frontais e nasais (0) ou pré-frontais-frontais se encontram 

medialmente (1).  

84.Lacrimal mais longo do que pré-frontal (0), ou pré-frontal mais longo do que lacrimal 

(1), ou lacrimal e pré-frontal ambos alongados quase o mesmo comprimento (2).  

85.A ponta anterior do frontal (0) forma um ponto agudo simples ou (1) forma um 

contato sutural largo e complexo com as nasais  

86.Ectopterigóide se estende ao longo da face medial pós-orbital da barra pós-orbital 

(0) ou para abruptamente ventral para barra pós-orbital pós-orbital (1).  

87.Barra pós-orbital pós maciços (0) ou fina (1).  

88.pós-orbitalBarra pós-orbital possui um processo que é proeminente, 

dorsoventralmente amplo e divisível em duas espinhas (0) ou possui um processo curto 

e geralmente não proeminente (1).  

89.Margem ventral da barra pós-orbital nivelada com superfície lateral do jugal (0) ou 

inserção da superfície lateral do jugal (1)  

90.Barra pós-orbitária contínua com borda anterolateral da caixa craniana (0) ou 

inserida (1).  

91.Margem da órbita nivelada com a superfície do crânio (0) ou bordas dorsais das 

órbitas voltadas para cima (1) ou margem orbitária telescópica (2).  

92.Margem ventral da órbita circular (0) ou com entalhe proeminente (1).  

93.Formas palpebrais de ossificação única (0) ou de múltiplas ossificações (1).  

94.Espinha quadradojugal proeminente na maturidade (0) ou muito reduzida ou 

ausente na maturidade (1).  

95.Espinha do quadradojugal baixa, próximo ao ângulo posterior da fenestra 

infratemporal (0) ou alta, entre posterior os ângulos superiores e posteriores da 

fenestra infratemporal (1).  

96.Quadradojugal forma ângulo posterior da fenestra infratemporal (0) ou jugal forma 

ângulo posterior de infratemporal (1) ou sutura quadradojugal-jugal está no ângulo 

posterior da fenestra infratemporal (2).  

97.Pós-orbital não contata nem o quadrado jugal medialmente (0) ou contata 

quadradojugal, mas não o quadrado, medialmente (1) ou contata quadrado e 
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quadradojugal no ângulo dorsal da fenestra infratemporal (2) ou contata quadradojugal 

com processo decrescente significativo (3).  

98.Quadradojugal carrega longo processo anterior à longa barra temporária inferior (0) 

ou tem um processo modesto, ou nenhum, ao longo da barra temporal inferior (1).  

99.Quadradojugal se estende até o ângulo superior da fenestra infratemporal (0) ou 

não se estende ao ângulo superior da fenestra infratemporal; quadrado participa da 

fenestra (1).  

100.Sutura pós-orbital-esquamosal orientada ventralmente (0) ou passa medialmente 

(1) ventral á caixa craniana.  

101.Bordas dorsal e ventral do sulco do esquamosal para Musculatura da válvula 

externa da orelha paralela (0) ou ranhura do esquamosal abre-se anteriormente (1).  

102.A sutura Esquamosal-quadrado se estende dorsalmente na margem posterior do 

meato auditivo externo (0) ou estende-se apenas ao canto posteroventral do meato 

auditivo externo (1).  

103.Margem posterior da abertura ótica lisa (0) ou curvada (1).  

104.Sutura frontoparietal profundamente dentro de fenestra supratemporal; frontal evita 

o amplo contato entre o pós-orbital e parietal (0)  

105. Sutura do frontoparietal côncava-convexa (0) ou linear (1) entre a fenestra 

supratemporal.  

106.Fenestra supratemporal com fossa; ossos dérmicos do teto craniano não formam 

crista durante a maturidade (0). ou ossos dérmicos do teto craniano formam uma crista 

na maturidade (1) ou fenestra supratemporal fecha durante a ontogenia (2).  

107.Fossa superficial no canto anteromedial da Fenestra supratemporal (0) ou 

nenhuma fossa; canto anteromedial da fenestra supratemporal liso (1).  

108.Parede parietal medial de fenestra supratemporal imperforada (0) ou forames de 

rolamento (1)  

109.Parietal e esquamosal amplamente separados pelo quadrado na parede posterior 

da fenestra supratemporal (0) ou parietal e esquamosal se aproximam na parede 

posterior da fenestra supratemporal sem realmente entrar em contato (1) ou parietal e 

esquamosal se encontram ao longo da parede posterior de fenestra supratemporal (2).  
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110.A superfície da caixa craniana volta-se ventralmente do eixo sagital (0) ou plana (1) 

na maturidade.  

111.Margem posterolateral de esquamosal horizontal ou então quase (0) ou voltado 

para cima formando um chifre discreto (1).  

112.Caixa craniana madura com ampla curvatura; ramo posterolateral do esquamosa 

curto ao longo do processo paroccipital (0) ou com lados quase horizontais; ramo 

posterolateral do esquamosal significativo ao longo do processo paroccipital (1).  

113.Esquamosal não se estende (0) ou se estende (1) ventrolateralmente à extensão 

lateral do processo para occipital.  

114.Exposição supraoccipital dorsal na caixa craniana pequena (0) ausente (1) grande 

(2) ou grande, tal que o parietal está excluído da borda posterior da mesa (3).  

115.Forame anterior para ramo palatino do nervo craniano VII ventrolateral (0) ou 

ventral (1) ao rostrum do basisfenóide.  

116.Sulcos na parede anterior caixa craniana lateral ao rostro do basisfenóide (0) ou 

parede anterior caixa craniana lateral ao rostro do basisfenóide lisa; sem sulco (1).  

117.Basisfenoide não exposto extensivamente (0) ou exposto extensivamente (1) na 

parede anterior caixa craniana anterior ao forame trigeminal.  

118.Exposição extensiva do proótico na parede externa da caixa craniana (0) ou 

proótico amplamente obscurecido externamente pelo por quadrado e laterosfenóide 

(1).  

119.Ponte do laterosfenóide formada inteiramente pelo laterosfenóide (0) ou com 

processo ascendente do palatino (1).  

120.Processo de capitate de laterosfenóide orientado lateralmente (0) ou 

anteroposterior (1) em direção à linha média.  

121.Parietal com recesso comunicando-se com sistema pneumático (0) ou sólido, sem 

recesso (1).  

122.Processo ventral do quadrado significativo na parede lateral da caixa craniana (0) 

ou sutura do quadrado-pterigóide linear a partir da exposição do basisfenóide para o 

forame trigeminal (1).  

123.O forame carotídeo lateral abre lateral (0) ou dorsal (1) no basisfenóide maduro.  
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124.Superfície externa do basioccipital ventral ao côndilo orientada 

posteroventralmente (0) ou posterior (1) na maturidade.  

125.Processos posteriores do pterigóide altos e proeminentes (0) ou pequenos e 

projetando-se posteroventralmente (1) ou pequeno e projetando-se posteriormente (2).  

126.Basisfenoide fino (0) ou anteroposteriormente largo (1) ventral ao basioccipital.  

127.Basisfenoide não amplamente exposto ventral ao basioccipital na maturidade; 

pterigoide ventralmente curto medianamente a abertura de eustáquio (0) ou 

basisfenóide exposto como uma placa larga ventralmente ao basicoccipital na 

maturidade; pterigoide alto ventral à abertura de eustáquio mediana (1).  

128.Exoccipital com saliência muito proeminente no processo paroccipital; processo 

lateral a abertura cranioquadrada curto (0) ou exoccipital com pequena ou nenhuma 

saliência no processo paroccipital; Processo lateral a abertura cranio quadrada 

longamente aberto (1).  

129.Os canais de Eustáquio laterais abrem dorsalmente (0) ou lateralmente (1) ao 

canal médio de Eustáquio.  

130.Exocipitais terminam dorsal ao tubérculo do basioccipital (0) ou enviam um 

processo robusto ventralmente e participam do tubérculo do basioccipital (1) ou enviam 

um processo delgado ventralmente para o tubérculo do basioccipital (2).  

131. Forame quadrado em ângulo médio dorsal (0) ou na superfície dorsal (1) do 

quadrado.  

132.O Forame Quadrado é pequeno (0), comparativamente grande (1) ou ausente (2) 

na maturidade  

133.Quadrado falta (0) ou possui (1) uma proeminente crista fina, médio lateralmente 

na superfície dorsal do ramo.  

134.Cicatriz de inserção o musculo adutor mandibular posterior na superfície ventral do 

ramo do quadrado forma cristas modestas (0) ou protuberância proeminente (1).  

135.Quadrado com hemicondilo medial pequeno ventralmente refletido (0) ou com 

hemicondilo mediano pequeno; entalhe dorsal para o forame aerum (1) ou com 

projeção dorsal proeminente entre hemicondílos (2) ou com hemicondilo medial 

expandido (3).  

136.Íris (0) esverdeado / amarelado ou (1) castanho  
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137.Dois ou mais (0) ou uma (1) linha de osteodermos pós occipitais.  

138.Menos de oito (0) ou oito a 14 (1) ou superior a 14 (2) linhas de escamas mediais 

emparelhadas. (Existe uma variação considerável neste caráter dentro das espécies, e 

são necessários mais trabalhos para esclarecer a situação; dados de Fuchs 2006.)  

139.O ramo maxilar do Ectopterigóide forma menos de (0) ou mais do que (1) dois 

terços da margem lateral da fenestra suborbital.  

140.Ramo maxilar do ectopterigóide termina na margem lateral da fenestra suborbital 

(0) ou lateral, com maxila separando o ectopterigóide da fenestra por curta distância.  

141.A sutura palatino-maxilar intersecta a fenestra suborbital na sua margem 

anteromedial (0) ou quase no seu limite anterior extremo (1)  

142. Frontal sem (0) ou com (1) uma crista mesosagaital proeminente entre órbitas.  

Adicionados em seguida 18 taxa, estando entre eles Boverisuchus 

vorax,Crocodilo nilotricus, Crocodylus porosus como grupo externo.  

Posteriormente a fim de resolver a politomia entre os clados foram adicionados 

46 caracteres da coluna vertebral, os mesmos descritos no Brochu.   

Os caracters nao informativos de alguns taxa como os do caiman 

lutescens foram, adicionado seguindo a classificação descrita no artigo do Pinheiro.  

  Codificado 1 novo caráter: largura dos ramos mandibulares (0:largo, 1:estreito).  
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RESULTADOS:  

     A análise resultou em 1107 árvores mais parcimoniosas com 102 passos cada, essas 

foram agrupadas em uma única árvore de consenso que mostra forte politomia entre a 

taxa utilizada (fig. 3).  

Figura 3 árvore mais parcimoniosa que resultou da primeira analise  

 

         Foram adicionados novos taxa a matriz, entre eles 

estão: Diplocynodon ratelii; Diplocynodon hantoniensis; Diplocynodon darwini; Baryphra

cta deponiae; Brachychampsa montana; Brachychampsa sealeyi; Stangerochampsa m

ccabei; Alligator sinensis; Alligator mississippiensis; Alligator mefferdi; Alligator thomson

i; Alligator olseni; Alligator mcgrewi; Alligator prenasalis; Wannaganosuchus brachyman

us; Allognathosuchus wartheni; Allognathosuchus polyodon; Proaimanoidea kayi; Proca

imanoidea utahensis; Arambourgia gaudryi; Paleosuchus palpebrosus; Paleosuchus trig

onatus; Purussaurus mirandai; Purussaurus neivensis; Caiman yacare; Caiman crocodil

us; Caiman latirostris; Caiman lutescens; Melanosuchus fisheri; Melanosuchus niger. 

Sendo Boverisucus vorax, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus e Leidyosuchus 

como grupo externo e com o acréscimo de 46 caracteres da coluna vertebral a matriz de 

dados, a analise gerou 494 árvores mais parcimoniosas com 495 passos (fig.4), 

recuperando uma politomia entre os taxa alligatorideos e por esse motivo posteriormente 

esses 46 caracteres pós-cranianos foram removidos da analise. 
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 Figura 4  politomia entre os clados. 
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Acrescentados alguns dos caracteres que se encontravam Missing data que são 
eles: 57.Forame  maxilar  para  ramo  palatino  do  nervo  craniano  V  muito grande (1); 
64.Pilar  pré-frontal  com  grande  recesso  pneumático  (1); 65.Processo  medial  do  pilar  
pré-frontal  largo  (0); 70.Processo  palatino  em  forma  de  cunha  fina (1); 71.Bordas  
laterais  com  processo  lateral  que  se  projeta  dos  palatinos  para  fenestra  suborbital  
(1); 79.Coana  interna  com  septo  que  se  projeta  para  fora  da  coana  (2). 85.A  ponta  
anterior  do  frontal  (0); 91. Margem  da  órbita  nivelada  com  a  superfície  do  crânio  
(0); 110.A  superfície  da  caixa  craniana  volta-se ventralmente  do  eixo  sagital  (0); 
132. O  Forame  Quadrado  é  comparativamente  grande  (1). Gerando 63 arvores, com 
235 passos. 

 Alguns clados se separaram, e Caiman lutescens se une aos C. yacare e C. 
crocodilos, havendo uma aproximação do C. tremembensis (fig.05) porem ainda ocorre 
uma politomia entre os Purussaurus, Caiman e Melanosuchus. 
 

  

Figura 5 Consenso estrito das 63 arvores mais parcimoniosas mostrando 

Caiman tremembensis dos outros Caiman. 
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Caiman tremembensis e Caiman lutescens se comportam 

como wild cards devido a grande quantidade de missing data. Tal fato causou o colapso 

do ramo Caimaninae, resulando numa politomia na arvore de consenso.(figura06)  

Porém, algumas das arvores mais parcimoniosas resgataram um clado formado por 

C. tremembensis e C. lutescens (figura07)) sustentado por duas sinapormorfias. Forame 

medial do julgal muito grande (caracter 56) e ramos mandibulares estreitos 

(caracter 143). Nas arvores em que 

o clado C. Tremembensis + C. lutescens era recuperado, ele se colocava como grupo 

irmão do gênero Melanosuchus.   

 

 Figura06 árvore de consenso exibindo uma politomia em Caimaninae 
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  Figura 07 Uma das árvores mais parcimoniosas onde foi resgatado o clado (Caiman 

tremembensis + Caiman lutescens) grupo irmão do clado (Melanosuchus niger + 

Melanosuchus fisheri). 

 

  



27 
 

 

DISCUSÃO:  

Caiman tremembensis e representado apenas pela região sinfiseal do dentário, o que 

tem causado  politomia, devido a alta quantidade de Missing data e sobreposição dos 

estados de caracteres com aqueles dos outros Alligatoridae levando a uma instabilidade 

topológica. 

A arvore de consenso apresentou baixo suporte, a principal causa encontrada foi a 

grande quantidade de caracteres não informativos para C. tremembensis. No entanto, 

sem a descrição de novos matérias torna-se difícil a codificação de novos caracteres que 

possam resolver a posição taxonômica da espécie. Desse modo, ate que novas 

informações sejam levantadas, recomenda-se a proposta de Fortier et al.(2014) de que 

C. tremembensis seja tratado como um nomem dubium .  

Com a analise dos caracteres encontrados em (Pinheiro 2012) e a descrição de um novo 

caráter(143. Largura dos ramos mandibulares) proposta através de imagens de dentários 

encontrados nas analises bibliográficas, foi inserido a fim de resolver a politomia entre 

os grupos, com sua inserção observa-se que C. tremembensis e C.lutescens se unem 

por mais este caráter, assim como Melanosuchus  se une a C.tremembensis. 

 A aproximidade com outros Caimanidae, como C.lutescens, aponta para uma posição 

onde C. tremembensis pertence ao gênero Caiman. Porem as sinapormorfias são 

ambíguas e necessita-se de novos matérias para que se elimine os Missing data 

excessivo da matriz. Futuros trabalhos de prospecção da Formação Tremembé podem 

assim trazer novas informações para tal problema.  

  



28 
 

CONCLUSÃO: 

Apesar da aproximação com o gênero Caiman, C. tremembensis continua sem uma 

posição sistemática definida. As características morfológicas que apontam para Caiman 

são compartilhadas por todos Caimaninae, tornando assim a diagnose da espécie 

duvidosa conforme sugerido por Fortier et al. (2014). Espera-se que futuros trabalhos 

tragam novos materiais que elucidem a questão. 

Ao mesmo tempo os resultados corroboram aqueles de Brochu (2013) que apontam 

para uma forte proximidade entre os gêneros Caiman e Melanosuchus. Ocorre portanto 

uma necessidade de reavaliação da validade do gênero Melanosuchus, uma vez que a 

presença dele tem tornado o gênero Caiman parafilético por exclusão das espécies M. 

niger e M. fishery. 
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