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os Notoungulata incluem a maior parte da 
diversidade dos grupos de ungulados nativos 
extintos sul-americanos, com mais de 150 gêneros 
distribuídos em cerca de 14 famílias. No entanto, o 
grupo é relativamente pouco explorado do ponto 
GH�YLVWD�ȴORJHQ«WLFR��2�SUHVHQWH�HVWXGR�FRPELQD�
dados de descrições anatômicas prévias e exame 
direto de espécimes para gerar uma matriz 
combinada com 259 caracteres, incluindo 99 de 
dentição (três deles novos), 25 do ouvido interno, 
72 do crânio e 41 do esqueleto pós-craniano. 
além destes caracteres, também foram incluídos 
informações do endocrânio advindas de imagens 
JHUDGDV� SRU� WRPRJUDȴD� FRPSXWDGRUL]DGD� GH�
raio-X de alta resolução que, adicionada de 
moldes naturais, plásticos e descrições prévias 
da literatura resultaram em 22 caracteres, sendo 
���QRYRV�H�FRGLȴFDGRV�SDUD����HVS«FLHV��$�PDWUL]�
ȴQDO� LQFOXL����HVS«FLHV�1RWRXQJXODWD�� LQFOXLQGR�
membros de todas as 14 famílias normalmente 
reconhecidas, enquanto o grupo externo é 
formado por oito taxa, incluindo representantes 
de todas as outras ordens de Meridiungulata e 
dois ungulados basais (“condylarthra”). análises 
de parcimônia foram conduzidas utilizando-se 
o programa TNT, aplicando-se algoritmos de 
nova tecnologia para a procura das árvores mais 
curtas, além de procuras convencionais utilizando 
TBR. os caracteres foram considerados não-
ordenados e foram conduzidas tanto análises 

sem peso quanto utilizando pesagem implícita. 
Também foram conduzidas análises Bayesianas 
no MrBayes 3.2 utilizando o modelo de lewis 
(2001) para dados morfológicos. suporte dos 
ramos foi estimado com suporte de Bremer, 
Bootstrap e probabilidade posterior Bayesiana. 
a análise não-ordenada resultou em 112 árvores 
igualmente parcimoniosas, cada uma com um 
comprimento de 935 passos (ci=0.311; Ri=0.678) e 
a análise com pesagem implícita resultou em duas 
árvores igualmente parcimoniosas. a topologia 
da análise Bayesiana estimada com Majority Rule 
Tree (50%) é, em grande parte, similar às árvores 
de parcimônia. os resultados suportam a divisão 
dos notoungulados em dois grandes clados, 
Toxodontia e Typotheria. Homalodotheriidae é 
o táxon mais basal na radiação dos Toxodontia. 
/HRQWLQLGDH�«�PRQRȴO«WLFR��DSHVDU�GDV�UHOD©·HV�
dentro do clado serem mal resolvidas. assim como 
sugerido em trabalhos prévios, Notohippidae 
«�XP�DJUXSDPHQWR�SDUDȴO«WLFR�QD�EDVH�GH�XP�
7R[RGRQWLGDH� PRQRȴO«WLFR�� 2V� 1RWRSLWKHFLQDH�
UHSUHVHQWDP�XPD�UDGLD©¥R�SDUDȴO«WLFD�QD�EDVH�
de Typotheria não fazem parte de interatheriidae. 
a maioria das outras famílias reconhecidas para 
7\SRWKHULD� V¥R� PRQRȴO«WLFDV�� ΖQWHUDWKHULLGDH�
(minus Notopitheciinae) é o grupo irmão de 
um clado composto por Mesotheriidae e 
Hegetotheriidae+archaeohyracidae, como obtido 
HP�ȴORJHQLDV�SU«YLDV�


