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RESUMO 

A locomoção dos amniotas basais, e da maioria dos répteis, é principalmente 

caracterizada por uma ondulação lateral da coluna vertebral e por uma postura abduzida dos 

membros, com úmero e fêmur posicionados horizontalmente. Durante a evolução dos 

sinápsidos não-mammaliaformes, a postura aduzida dos amniotas basais foi progressivamente 

substituída pelo estabelecimento da postura aduzida, adotada pela maioria dos mamíferos 

atuais, o que gerou um novo padrão locomotor. Nessa nova configuração, os membros são 

posicionados perpendicularmente ao solo e o úmero e o fêmur são retraídos e protraídos no 

plano parassagital. No presente trabalho é apresentado um panorama geral sobre as mudanças 

morfológicas operadas no esqueleto pós-craniano dos “pelicossauros”, dos terápsidos e dos 

cinodontes não-mammaliaformes. Os estudos sobre o esqueleto axial, os membros anteriores e 

posteriores, e sobre a organização da musculatura permitem a reconstrução da postura adotada 

nesses diferentes grupos e revelam que uma grande parte das características morfológicas do 

tipo “mamaliano” apareceu antes os primeiros Mammaliaformes, durante a evolução dos 

sinápsidos não-mammaliaformes. 

Palavra-chave: sinápsidos, terápsidos, cinodontes, locomoção, postura, pós-craniano. 

 

ABSTRACT 

The locomotion of the primitive amniotes and most reptiles is mainly characterized by 

a lateral undulation of the vertebral column and a sprawling posture of the limbs, with the 

humerus and the femur projected horizontally. During the evolution of the non-mammaliaforms 

synapsids, the sprawling posture of the basal amniotes has been progressively replaced by the 

establishment of the erected posture, adopted by most of the extant mammals. Within this new 

configuration, the limbs are projected perpendicularly to the ground and the humerus and femur 

protract and retract in a parasagittal plane. In this dissertation, we present a general overview 

about the morphological shifts of the postcranial skeleton of “pelycosaurs”, therapsids and non-

mammaliaform cynodonts. Studies on the axial skeleton, forelimbs and hindlimbs, and their 

muscular organization, permit to reconstruct the posture of these different groups and reveal 

that the majority of the morphologic “mammalian-like” features appeared before the first 

Mammaliaformes, during the evolution of non-mammaliaform synapsids. 

Keywords: synapsids, therapsids, cynodonts, locomotion, posture, postcranial. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A divergência entre saurópsidos e sinápsidos deu-se no início da história dos amniotas 

(Laurin e Reisz 1995) durante o período Carbonífero. Sauropsida abrange todos os répteis atuais 

e suas formas fósseis, incluindo as aves (Lepidosauromorpha e Archosauromorpha), além de 

um numeroso registro de formas extintas como os Parareptilia, e diápsidos basais. Synapsida é 

um grupo monoflético altamente diverso que agrupa formas fósseis tradicionalmente (e 

equivocadamente) chamadas "répteis mamaliaformes", tais como os parafiléticos 

“pelicossauros” e os Therapsida, clado que inclui dinocefálios, dicinodontes e cinodontes, entre 

outros, e que tem como clado terminal os mamíferos.  

Os sinápsidos são caracterizados pela presença de apenas uma fenestra temporal no 

crânio, originalmente delimitada pelos ossos esquamosal, jugal e pós-orbital (Reisz 1986). O 

grupo surgiu há cerca de 315 milhões de anos, com os primeiros “pelicossauros” sendo 

registrados em depósitos norte-americanos do Pensilvaniano (Carbonífero Superior) (Reisz 

1972, Laurin e Reisz 1995). Os “pelicossauros” parecem dominar os estágios iniciais da 

evolução dos vertebrados terrestres (Reisz 1986), mas, ao longo do Permiano, foram sucedidos 

por diferentes grupos de terápsidos. Os cinodontes (Cynodontia) compõem o grupo mais 

recente de terápsidos, com os fósseis mais antigos de idade neo-permiana, e é neste grupo que 

está inserido o clado Mammaliaformes, o qual inclui os mamíferos (Mammalia) (Fig. 1).  

Os fósseis de sinápsidos não-mammaliaformes apresentam um interesse significativo 

para a compreensão da origem dos mamíferos. Os estágios morfológicos que estes apresentaram 

são reconhecidos como fontes excepcionais de informações sobre a aquisição de características 

mamalianas. No esqueleto pós-craniano, muitas mudanças morfológicas foram operadas, as 

quais partem de um padrão locomotor compartilhado com os amniotas basais e répteis em geral, 

para um sistema locomotor tipicamente mamaliano, revelando uma história evolutiva 

complexa.  

A postura dos amniotas primitivos é essencialmente uma postura abduzida, com os 

estilopódios (úmero e fêmur) projetados horizontalmente (Jenkins 1971) (Fig. 2). A atividade 

locomotora dos amniotas basais é caracterizada, principalmente, por quatro fatores diferentes. 

(1) Pela coluna vertebral que realiza uma ondulação lateral. Esta ondulação contrai 

alternadamente cada lado do corpo e provoca a retração e a protração passiva dos membros, 

respectivamente, para realizar a fase de propulsão e de recuperação. (2) Projetados 

transversalmente ao corpo, úmero e fêmur também são ativamente retraídos horizontalmente 

na fase de propulsão pelos músculos retratores dos membros anteriores e posteriores. Na fase 
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de recuperação, úmero e fêmur são protraídos horizontalmente pelos músculos protratores (3) 

Outro fator a se destacar é a rotação dos estilopódios ao longo do seu próprio eixo, o que permite 

também projetar o zigopódio anteriormente e posteriormente. (4) Finalmente, a extensão do 

cotovelo ou do joelho aumenta o comprimento da passada durante a fase de propulsão (Kemp 

2005). Nos mamíferos atuais, a ondulação lateral da coluna vertebral e a rotação dos 

estilopódios não foram mantidas, enquanto a protração e a retração ativas e a extensão do 

cotovelo e do joelho, pelo contrário, foram desenvolvidas. Além disso, a ondulação dorso-

ventral da coluna vertebral e o movimento da cintura escapular sobre a caixa torácica foram 

adicionados (Kemp 2005).  

Tal como acontece com todos os tetrápodes não especializados, os membros anteriores 

produzem pouca força locomotora e asseguram principalmente um papel de apoio para manter 

o corpo acima do solo. Já os membros posteriores geram a maior parte das forças que permitem 

que o animal se mova (McElroy et al. 2014). Esta diferença na função locomotora pode ter 

como resultado uma morfologia diferente entre os membros anteriores e posteriores. Com 

efeito, o fêmur tem uma maior amplitude de movimento do que o úmero. No membro anterior, 

os músculos retratores e protratores têm tamanhos relativamente comparáveis, enquanto no 

membro posterior, os músculos retratores são muito mais desenvolvidos do que os músculos 

protratores, pois são eles que fornecem a maior parte da força locomotora (Kemp 2005). 

 

Para os paleontólogos, é impossível observar diretamente as atividades locomotoras das 

espécies fósseis. Assim, com os estudos morfofuncionais ou biomecânicos se consegue deduzir 

postura e locomoção, usando análogos atuais. O número de estudos que tratam deste tema nos 

cinodontes não-mammaliaformes é, infelizmente, limitado por causa da pequena quantidade de 

material pós-craniano bem preservado no registro fóssil, e, também, devido a não preservação 

quase sistemática das epífises dos ossos longos dos membros, nas quais a presença das 

articulações é quase sempre essencial para a análise de locomoção. No entanto, as reconstruções 

da postura e locomoção dos outros sinápsidos não-mammaliaformes, somadas àquelas feitas 

em cinodontes não-mammaliaformes, oferecem uma oportunidade única para entendermos 

como a locomoção do tipo mamaliano se desenvolveu. 
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Figura 1. Filogenia dos Synapsida (baseado em Reisz 1986, Luo 1994, Abdala 2007, Liu e Olsen 2010, 
Ruta et al. 2013, Soares et al. 2014).  
 
 

 

Figura 2. Representação das posturas abduzida e aduzida em vista anterior (modificado de Jenkins 
1971). A) Cintura pélvica e membro posterior de um “pelicossauros”, com uma postura abduzida. B) 
Cintura pélvica e membro posterior de um mamífero, com uma postura aduzida. Figuras sem escala. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta monografia é apresentar uma revisão sobre estudos que têm 

contribuído para o conhecimento atual sobre a evolução do esqueleto pós-craniano nos 

sinápsidos não-mammaliaformes. O presente trabalho baseia-se principalmente em estudos 

morfo-anatômicos, a fim de elencar o surgimento de novas características em vários grupos de 

sinápsidos do Permo-Triássico. Estudos morfofuncionais e biomecânicos são também 

apresentados, com intuito de inferir a postura e a atividade locomotora destes animais. Pretende-

se que esse conjunto de informações possibilite o entendimento de como, e por que a locomoção 

dos sinápsidos basais evoluiu de um estágio a outro até chegar ao padrão dos mamíferos. 

 

3. TERMINOLOGIA E MÉTODOS DE ANÁLISE DO ESQUELETO PÓS-CRANIANO 

 

Antes de passar para a discussão dos estudos em questão, faz-se necessária uma 

apresentação de aspectos terminológicos e metodológicos envolvidos nas análises 

morfofuncionais de esqueleto pós-craniano de tetrápodes, especialmente sinápsidos.  

 

Nomenclatura. Concentrando-se em animais situados entre amniotas primitivos e 

mamíferos, a nomenclatura empregada nesta monografia dependerá dos táxons estudados. Para 

os táxons mais basais como os “pelicossauros” e terápsidos não-cinodontes, a nomenclatura 

anatômica é baseada principalmente na dos répteis atuais (Costelli e Hecht 1971, Davis 1936), 

enquanto que para os táxons mais derivados, como os cinodontes não-mammaliaformes, a 

nomenclatura aplicada é a utilizada nos mamíferos (Parsons 1898, Whidden 2000). Termos 

mais específicos para os cinodontes não-mammaliaformes são amplamente utilizados e aceitos 

na literatura e, também, serão usados nesta monografia (e.g. Jenkins 1971). 

Para evitar confusões, será sempre especificada a homologia entre as estruturas 

observadas nos sinápsidos não-mammaliaformes estudados e aquelas encontradas em répteis 

ou mamíferos. A homologia entre os músculos dos répteis e os dos mamíferos está baseada em 

vários trabalhos sobre miologia abordando estes dois grupos (e.g. Fisher et al. 2007, 2008, 2009, 

2010, Allen et al. 2010, 2014), mas também em estudos comparativos baseados nos mamíferos 

e nos diápsidos (Abdala e Diogo 2010, Diogo et al. 2009, Ellsworth 1974) (Quadro 1). 

Em todos os vertebrados, o estilopódio se refere ao segmento proximal do membro 

(úmero ou fêmur), o zigopódio ao segmento intermediário do membro (rádio + ulna ou tíbia + 
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fibula) e o autopódio ao segmento distal do membro (carpais + metacarpais + falanges ou tarsais 

+ metatarsais + falanges). 

 

Orientação. Qualquer que seja o animal em causa, o plano sagital é o plano 

perpendicular ao solo e que divide o corpo segundo a simetria bilateral (Kardong 1995). Um 

plano parassagital é um plano paralelo ao plano sagital. O plano frontal é o que divide a parte 

ventral da parte dorsal. Finalmente, um plano transversal é um corte perpendicular ao eixo 

longitudinal de um corpo ou de um osso (Fig. 3). A orientação espacial de um osso depende 

principalmente da postura sugerida para o animal. Para os cinodontes não-mammaliaformes, 

escolheu-se usar a orientação de mamífero, com o eixo dos estilopódios projetados na vertical, 

no plano parassagital. Para os sinápsidos mais basais, os estilopódios foram descritos com a 

orientação reptiliana, com o membro abduzido e projetado horizontalmente (Fig. 4). Neste caso, 

no úmero, a crista deltopeitoral (superfície anterior nos mamíferos) é projetada ventralmente. 

No fêmur, o trocânter interno (superfície posterior nos mamíferos) é projetado ventralmente.  

 

Quadro 1. Homologia dos músculos principais entre os répteis e os mamíferos (baseado nos 
trabalhos de Kemp 1980b, Diogo et al. 2009, Abdala e Diogo 2010). 

  Réptil Mamífero 

M
b

r.
 a

n
te

ri
o

r 

M. supracoracoideus M. infraspinatus 

  M. supraspinatus 

M. pectoralis M. pectoralis (major e minor) 

M. subcoraco-scapularis M. subscapularis 

  M. teres major 

M. coraco-brachialis M. coraco-brachialis 

M. deltoideus M. deltoideus 

  M. teres minor 

M. serrati M. serrati 

M. scapulo-humeralis anterior M. scapulo-humeralis anterior (ausente nos Theria) 

M. latissimus dorsi M. latissimus dorsi 

M. triceps brachii M. triceps brachii 

  M. dorsoepitrochlearis 

M. biceps brachii M. biceps brachii 

M. brachialis M. brachialis 

M
b

r.
 p

o
st

e
ri

o
r M. pubo-ischio-femoralis internus M. ilio-psoas (iliacus e psoas major) 

M. pubo-ischio-femoralis externus M. obturador externus 

M. caudi-femoralis Ausente 

M. ilio-femoralis M. gluteus 

M. triceps surae M. triceps surae 

Abreviações: Mbr = Membro; M = Musculus. 
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Figura 3. Representação dos principais planos de referência. 

 

 
Movimentos articulares. Dependendo da espécie observada, as articulações entre o 

estilopódio e o zigopódio permitem aos membros executar vários movimentos angulares (Fig. 

5). Os estilopódios podem executar protração (a extremidade distal move-se anteriormente) ou 

retração (a extremidade distal move-se posteriormente). Para a articulação do cotovelo e do 

joelho, os movimentos serão qualificados de flexão (diminuição do ângulo entre os ossos) e de 

extensão (aumento do ângulo). As articulações do ombro e do quadril também permitem 

movimentos de rotação dos membros (internos ou externos), abdução (movimento incluído no 

plano transversal e aumentando o ângulo entre o membro e o plano sagital) e adução 

(movimento incluído no plano transversal e diminuindo o ângulo entre o membro e o plano 

sagital). A articulação do cotovelo é capaz também de realizar pronação (rotação interna 

permitindo orientar a superfície palmar da mão medialmente) ou supinação (rotação externa 

permitindo orientar a superfície palmar da mão lateralmente). O tornozelo pode executar, entre 

outros, movimentos de inversão (rotação externa para orientar a planta do pé medialmente) ou 

eversão (rotação interna para orientar a planta do pé lateralmente). Para cada uma das 

articulações do autopódio, incluindo a articulação zigopódio-autopódio, os termos dorsiflexão 

e palmarflexão/plantarflexão serão usados se o decréscimo do ângulo for efetuado no lado 

dorsal ou no lado palmar/plantar da mão ou do pé, respectivamente (Carpenter 2002, Whittle 

2002). 
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Figura 4. Orientação espacial dos membros anterior e posterior (estilopódios). Orientação tipo 
reptiliano: A) úmero, B) fêmur. Orientação tipo mamaliano: C) úmero, D) fêmur. 
 

 

Figura 5. Representação dos principais movimentos articulares. 

 

Métodos. Existe uma correlação clara entre forma e função, observada em estruturas 

como células, órgãos ou membros, o que permite ao organismo executar várias tarefas (Bemis 

e Grande 2001). Deslocar-se no ambiente é uma das principais tarefas a que um animal está 

confrontado, e nos vertebrados isso implica em adaptações da morfologia do esqueleto pós-

craniano e das superfícies articulares, e no desenvolvimento dos músculos, com seus locais de 

origem e de inserção. No campo da paleontologia, muitos estudos morfofuncionais são 

baseados em estudos comparativos utilizando atualismo para determinar as atividades 
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locomotoras de uma espécie fóssil. A comparação de ossos e superfícies articulares com 

espécies viventes, relativamente próximas filogeneticamente, mas representando uma 

variedade ampla de locomoção e de papeis ecológicos, pode permitir o levantamento de 

hipóteses sobre as espécies fósseis. Infelizmente, esses estudos têm limitações porque se 

baseiam no princípio do uniformitarismo. De fato, a morfologia das espécies fósseis estudadas 

nunca é totalmente idêntica à de um animal atual e pequenas diferenças anatômicas podem 

esconder diferenças funcionais importantes. Em alguns casos, as espécies fósseis também 

podem estar adaptadas a realizar um tipo de locomoção, o qual não tem equivalente locomotor 

ou ecológico atual. Este é especialmente o caso dos sinápsidos não-mammaliaformes. Com base 

nessa problemática, algumas abordagens morfofuncionais preferem, portanto, concentrar-se 

sobre a estrutura dos objetos estudados para determinar mais diretamente a função a qual tal 

estrutura pode estar associada, sem tecer comparações com grupos atuais. A presença de certas 

feições, como cristas e fossas, permite, por exemplo, determinar a origem e a inserção dos 

músculos e deduzir a função deles. 

A relação entre forma e função pode, também, ser de difícil análise porque várias 

morfologias diferentes podem cumprir funções similares ou porque uma mesma morfologia 

pode exercer diferentes funções. Há, por exemplo, várias respostas possíveis para a adaptação 

morfológica do estilo de vida arborícola, contudo, nenhum animal pode reunir em si todas as 

estruturas associadas ao estilo de vida arborícola (Hildebrand, 1995). 

Estudos biomecânicos podem resolver tal problema, porque dependem de um tipo 

diferente de uniformitarismo. Com efeito, esses métodos estudam os elementos esqueléticos 

como unidades mecânicas regidas pelas leis da física, as quais nenhum animal atual ou fóssil 

pode mudar, seja qual for o seu comportamento ou seu estágio evolutivo. Por conseguinte, as 

hipóteses avançadas em biomecânica são frequentemente mais robustas do que as dos outros 

métodos comparativos e morfofuncionais. Um modelo biomecânico é normalmente construído 

a partir de leis mecânicas gerais pré-estabelecidas, e depois testado nos animais atuais (Taylor 

e Thomas 2014). Pode em seguida ser aplicado nos animais fósseis. 

As duas abordagens, o estudo da anatomia funcional e da biomecânica, podem 

complementar-se. O primeiro é muito utilizado em paleontologia, porque a preservação 

incompleta dos fósseis nem sempre permite inseri-los em modelos biomecânicos. Além disso, 

a anatomia comparativa mostrou durante os últimos 200 anos que, mesmo que o aparelho 

locomotor dos vertebrados tenha sofrido variações decorrentes de adaptações a distintos modos 

de vida, o arranjo dos ossos, das cartilagens e dos músculos é mantido nos mamíferos e mesmo 

nos demais grupos (Preushoft e Franzen 2012). 
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4. A LOCOMOÇÃO E A POSTURA NOS “PELICOSSAUROS” 

 

4.1. Descrição geral dos “pelicossauros” 

 

O termo Pelycosauria foi introduzido por E. D. Cope em 1878 e hoje se refere a um 

clado parafilético que inclui os sinápsidos não-terápsidos (Laurin e Reisz 1995). Os 

“pelicossauros” compartilham com os terápsidos várias sinapomorfias que distinguem os 

sinápsidos dos outros amniotas: a presença de uma fenestra temporal limitada pelos ossos 

esquamosal, pós-orbital e jugal; um occipital mais amplo e orientado anteriormente; um único 

pós-parietal posicionado medialmente; e uma septomaxila desenvolvida, com um processo 

dorsal bem definido (Reisz 1986) (Fig. 6). Os “pelicossauros” também possuem caracteres 

diferentes dos terápsidos, que atestam sua posição mais basal, tais como a fenestra temporal 

menor do que nos últimos, a ausência de caninos diferenciados e a ausência de uma lâmina 

refletida do angular bem desenvolvida (Fig. 6.C) (Sidor e Hopson 1998). 

 
Figura 6. Disposição dos ossos cranianos de vários tetrápodes basais (modificado de Oliveira 2010). A) 
o amniota basal Paleothyris, B) o diápsido basal Petrolacosaurus, C) o “pelicossauro” Dimetrodon, D) 
o terápsido Tetraceratops. Abreviações: an, angular; es, esquamosal; j, jugal; l.a, lâmina refletida do 
angular; p, parietal; pf, pós-frontal; po, pós-orbital; qj, quadratojugal. Em sentido ântero-posterior, 
preenchidas em preto: narinas externas, órbitas e fenestras temporais.  
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Os “pelicossauros” apareceram no Neo-Carbonífero e são divididos em grupos, alguns 

dos quais sobreviveram até o Neo-Permiano (Laurin e Reisz 1995, Reisz 1972) (Fig. 7). Os 

Caseasauria possuíam uma estrutura craniana primitiva, com grandes crânios e ossos pós-

orbitais e supratemporais amplos. Entre os Caseasauria, a família dos Caseidae é conhecida do 

Eo até o Neo-Permiano (Langston 1965). Sua dentição consiste de dentes robustos e bulbosos 

e eles têm uma fenestra temporal maior que os demais “pelicossauros”. Esses caracteres 

indicam que os Caseidae eram herbívoros (Reisz e Sues 2000). 

 As famílias de “pelicossauros” mais derivados fazem parte dos Eupelycosauria 

(Langston 1965, Panchen e Smithson 1988, Romer e Price 1940). Os Varanopseidae são 

conhecidos a partir do Eo-Permiano e eles sobreviveram, com os Caseidae, até o Neo-Permiano. 

São relativamente menores e mais ágeis do que outros “pelicossauros” e foram certamente 

predadores ativos (Langston e Reisz 1981). 

 Ophiacodontidae inclui formas longas e robustas (Berman et al. 1995). O gênero 

Archaeothyris permanece até hoje como o mais antigo “pelicossauro” conhecido, pois ele foi 

encontrado em depósitos pensilvanianos datados de 315 milhões de anos atrás (Reisz 1972). 

Seu esqueleto pós-craniano é pouco conhecido. Os elementos pós-craniais de Ophiacodon são 

mais conhecidos e sugerem um animal aquático e piscívoro. As falanges são largas, uma 

adaptação geralmente observada para os animais aquáticos ou semi-aquáticos para facilitar a 

natação; hábito aquático também foi sugerido para outros Ophiacodontidae, como o gênero 

Varanosaurus (Thewissen e Taylor 2007). A dentição de Ophiacodon consiste em diversos 

dentes afiados e longos, sem caniniformes distintos e as órbitas são posicionadas na parte mais 

superior do crânio (Romer e Price 1940). 

 Os Sphenacodontidae incluem o “pelicossauro” o mais conhecido, Dimetrodon, que é 

encontrado em rochas do Permiano Inferior ao Permiano Superior. Este é um grande predador. 

É caracterizado pelo seu esqueleto pós-craniano e seus espinhos neurais longos que vão da 

região cervical até a parte da região lombar, formando uma vela dorsal (Romer e Price 1940). 

Sua vela dorsal devia ter função na termo-regulação (Modesto e Reisz 1990), uma vez que 

poderia permitir ao animal aquecer mais rapidamente o corpo pela manhã ou dissipar/regular a 

temperatura corporal durante o dia (Bennett 1996). Sphenacodon tem uma morfologia 

semelhante a Dimetrodon, mas seus caninos são menos desenvolvidos e ele não tinha vela 

dorsal, embora seus espinhos neurais sejam bastante desenvolvidos (Romer e Price 1940). 

Secodontosaurus tem um crânio morfologicamente semelhante ao de um crocodilo e, por isso, 

foi considerado como um animal piscívoro e semi-aquático. Mas, segundo Reisz e Dilkes 

(1992), a identificação de uma grande vela dorsal torna esta hipótese bastante improvável e, 
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assim, foi proposto que Secodontosaurus tenha sido adaptado para desenterrar animais 

escavadores de suas tocas.  

Os Edaphosauridae reúnem principalmente animais herbívoros, com algumas 

características convergentes com os Caseidae. Edaphosaurus, o táxon mais conhecido, é 

registrado do Carbonífero Superior até o Permiano Inferior. Nos Edaphosauridae, as espinhas 

neurais cervicais da vela dorsal são orientadas anteriormente, enquanto as espinhas da região 

lombar são orientadas posteriormente (Romer e Price 1940). Em comparação com Dimetrodon 

e Secodontosaurus, a vela é relativamente pequena, mas tem tubérculos laterais na maioria dos 

seus espinhos, provavelmente favorecendo a troca de calor com o ambiente (Bennett 1996, 

Reisz 1986), o que compensaria o tamanho reduzido. 

 

 

4.2. Descrição e considerações funcionais do material pós-craniano 

 

Ao contrário da morfologia craniana, a variabilidade do esqueleto pós-craniano é baixa 

nos “pelicossauros”, e todos os grupos descritos acima têm uma morfologia globalmente 

semelhante à do esqueleto dos demais amniotas basais (Jenkins 1971). 

 

4.2.1. Esqueleto axial. Comparada com amniotas primitivos, a coluna vertebral 

permanece pouco modificada nos “pelicossauros”, mas, no entanto, apresenta uma diferença 

significativa. A superfície de articulação das zigapófises é oblíqua em vez de ser horizontal. 

Nos amniotas basais, a horizontalidade das zigapófises facilita a ondulação lateral da coluna. Já 

nos Ophiacodontidae, as pré-zigapófises já estão orientadas em 30° em relação ao plano 

horizontal; nos Sphenacodontidae, como Dimetrodon ou Haptodus, o ângulo é de 45° (Laurin 

1993, Romer e Price 1940). Esta modificação das articulações entre as vértebras é de grande 

importância porque ela reflete uma significativa redução na ondulação lateral da coluna. 

Varanosaurus tem um esqueleto axial diferente, com a superfície das zigapófises mais 

horizontal do que nos outros “pelicossauros”, arcos neurais grossos e espinhas neurais com 

alturas variadas e alternadas. Estas adaptações permitem uma melhor flexão ventral, dorsal e 

lateral da coluna e, portanto, uma maior agilidade para o ambiente supostamente aquático 

(Sumida 1989). 
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Figura 7. Reconstrução do esqueleto pós-craniano de vários “pelicossauros” (modificado de Romer e 
Price 1940). A) o Caseide Casea broilii, comprimento: 114 cm B) o Ophiacodontidae Ophiacodon 

retroversus, comprimento: 227 cm, C) o Edaphosauridae Edaphosaurus boanerges, comprimento pré-
sacral: 250 cm, D) o Sphenacodontidae Sphenacodon ferox, comprimento: 177 cm, E) o 
Sphenacodontidae Dimetrodon limbatus, comprimento: 256 cm.  
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Os intercentros dos “pelicossauros” têm uma superfície posterior côncava que se articula 

com a superfície convexa da parte ântero-ventral do centro da vértebra adjacente, assistindo a 

mobilidade lateral da coluna. No entanto, são elementos reduzidos, sugerindo também uma 

menor mobilidade da coluna vertebral (Kemp 1982). As costelas são orientadas ventralmente 

e, como nos amniotas primitivos, não há distinção entre as costelas das vértebras torácicas e as 

das lombares. Portanto, durante a caminhada, a postura provavelmente não era mantida pela 

musculatura das vértebras lombares, como nos sinápsidos mais derivados, mas sim pelos 

músculos e tendões intercostais que impediam o colapso da coluna (Kemp 2005). 

 

4.2.2. Cintura escapular e membro anterior. A cintura escapular é maciça e bem 

desenvolvida (Fig. 8). As clavículas e interclavícula formam um “U” em torno da caixa torácica, 

sendo a extremidade medial da clavícula uma grande placa suturada com a interclavícula. A 

escápula é muito ampla e segue ligeiramente a curvatura das costelas; o procoracoide (coracoide 

anterior) e o coracoide (coracoide posterior) formam uma placa ventral maciça. O cleitro está 

sempre presente, mas é muito reduzido e firmemente acoplado à escápula (Laurin 1993, Romer 

e Price 1940) (Fig. 9). A robustez da cintura escapular é explicada pela necessidade de resistir 

às forças exercidas pelo úmero junto à caixa torácica (Jenkins 1971). Com efeito, quando a 

posição é abduzida, a resultante da força normal N (oposta à força do peso parcial P) atua 

transversalmente na cintura escapular. Quanto mais um membro estiver posicionado 

lateralmente em relação ao corpo, maior será a força normal transversal Nt (Fig. 10). A largura 

da placa coracoide dos “pelicossauros” permitia uma dispersão dessas forças de compressão 

sobre uma maior superfície do tórax, enquanto as clavículas e a interclavícula maciças 

permitiam a transferência das forças sobre o membro contralateral. Portanto, a redução da 

cintura escapular é possível somente quando as forças transversais exercidas são reduzidas e o 

membro é mantido num plano mais próximo do plano parassagital (diminuição do ângulo a na 

figura 10). 

 

Cada elemento da cintura escapular está fortemente acoplado ao outro, o que limita a 

possibilidade de movimento entre a cintura e a caixa torácica (Kemp 2005). A cavidade 

glenoide é alongada ântero-posteriormente e tem uma morfologia complexa, “em forma de 

parafuso” (Kemp 2005). Sua parte dorsal é formada pela escápula, sua parte anterior pelo 

procoracoide, e a sua parte posterior pelo coracoide. A superfície articular da sua parte anterior 

é orientada póstero-ventralmente, e da sua parte posterior, ântero-dorsalmente (Fig. 9). Entre 

estas duas extremidades, a superfície central da cavidade é orientada póstero-lateralmente 
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(Romer e Price 1940). A cavidade glenoide se articula com a cabeça do úmero. Esta última é 

alongada ântero-posteriormente (médio-lateralmente se o úmero é mantido numa posição 

mamaliana) e ocupa a maior parte da extremidade proximal do úmero. A cabeça do úmero é 

projetada medio-anteriormente e tem uma morfologia complexa para se encaixar na glenoide. 

A parte anterior da cabeça é orientada ântero-dorsalmente e sua parte posterior é orientada 

póstero-ventralmente (Romer e Price 1940). 

 

 

Figura 8. A cintura escapular nos “pelicossauros” (modificado de Romer e Price, 1940). A) Vista dorsal 
de clavículas direitas. B) Vista ventral da interclavícula de um Dimetrodon. C) Vista ventral da cintura 
escapular de Dimetrodon milleri. Abreviações: Cl, clavícula; Cor, coracoide; cor.tric, cabeça do M. 

triceps fixado no coracoide; Esc, escápula; f.cor, forame coracoide; f.sgl, forame supraglenoide; glen, 
glenoide; Icl, interclavícula; Prc, procoracoide. Escala = 3 cm. 

 

O úmero dos “pelicossauros” é um elemento robusto, com as extremidades proximais e 

distais muito largas e uma diáfise curta (Eaton 1962). A torção do úmero é evidente: as duas 
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extremidades formam entre elas um ângulo de 35° e de até 60° para as formas mais primitivas 

(Romer e Price 1940 (Fig. 11).  

 

 

Figura 9. A cintura escapular nos “pelicossauros” (modificado de Romer e Price 1940). A) Vista lateral 
de escápulo-coracoide esquerdos. B) Cintura escapular de Dimetrodon milleri em vista lateral. 
Abreviações: bu.sgl, butress supraglenoide; cart.sc, cartilagem da supra-escápula; Cl, clavícula; Clei, 
cleitro; Cor, coracoide; cor.tric, cabeça do M. triceps fixado no coracoide; Esc, escápula; f.cor, foramen 
coracoide; f.sgl, foramen supraglenoide; glen, glenoide; Icl, interclavícula; pec, origem do M. pectoralis 

sobre a interclavícula; Prc, procoracoide. Escala = 3 cm. 

 

 
 
 
 
Figura 10. Representação simplificada das forças 
mecânicas que atuam sobre o membro anterior 
(modificado de Jenkins 1971), em vista anterior. 
Abreviações: a, ângulo entre o eixo mecânico e o plano 
parassagital; EM, eixo mecânico do membro; EMO, eixo 
morfológico do membro; glen, glenoide; N, força 
resultante das forças Nt e Nv; Nt, componente transversal 
de N; Nv, força normal, componente vertical de N; P, peso 
parcial do corpo; Pt, componente transversal de P; Pv, 
componente vertical de P. 

 

 

Jenkins (1971) interpretou os diferentes movimentos da articulação do ombro nos 

“pelicossauros” com base em espécimes de Dimetrodon. Seguem as suas constatações. Quando 
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o úmero era protraído, toda a sua cabeça estava em contato com a glenoide. O úmero era 

projetado lateralmente e horizontalmente e sua extremidade distal era projetada mais 

anteriormente e voltada ventralmente (para o chão). Nessa configuração, esta extremidade 

ficava mais elevada do que a extremidade proximal do úmero; o antebraço era inclinado ântero-

ventralmente e a mão ficava posicionada mais anteriormente do que o ombro (Fig. 12.A). 

Quando o úmero era retraído, a cabeça deslocava-se anteriormente. A parte anterior da cabeça 

excedia a borda anterior da glenoide e apenas as partes central e posterior do osso ficavam em 

contato com a glenoide. Este movimento de retração forçava o úmero a rodar ao longo de seu 

próprio eixo (simbolizado pelas setas pretas na figura 12.B). Sua extremidade distal ficava, 

então, mais baixa que a proximal e era projetada póstero-ventralmente. Isso resultava em um 

antebraço posicionado verticalmente e em uma posição da mão alinhada com a articulação do 

ombro e do cotovelo, em vista lateral (Jenkins 1971). 

 

Na região da articulação do cotovelo dos “pelicossauros”, os epicôndilos são muito 

desenvolvidos (Eaton 1962, Laurin 1993). O côndilo radial (ou capítulo) é ovoide e ocupa a 

parte anterior da articulação. Posteriormente, está a superfície articular para a ulna, menor do 

que o côndilo radial. As duas superfícies articulares são projetadas ventralmente e não são 

visíveis na superfície dorsal (Laurin 1993). Nos tetrápodes, o cotovelo deve gerir a flexão e a 

extensão, bem como a rotação do antebraço sobre seu próprio eixo. Com efeito, como o úmero 

retrai horizontalmente, uma rotação relativa é necessária entre a mão e a extremidade distal do 

úmero através do eixo vertical do antebraço para manter a mão orientada anteriormente. Esta 

articulação deve, também, suportar uma força de torção quando o úmero gira sobre seu próprio 

eixo. Uma única articulação não pode responder a todos esses elementos, e é por essa razão que 

o cotovelo tem duas superfícies articulares separadas e independentes nos tetrápodes com uma 

postura abduzida (Haines 1946), como é o caso dos “pelicossauros”. Nestes, o rádio tem uma 

superfície ovoide e côncava que se articula com o capítulo do úmero (Fig. 11). Esta articulação 

permitia um controle da rotação do antebraço e da mão em relação ao úmero. Podia também 

executar a flexão e a extensão do cotovelo, mas oferecia pouca resistência à torção (Romer e 

Price 1940). A área de articulação proximal da ulna é em forma de entalhe e se articula com a 

superfície de articulação para a ulna presente no úmero (Fig. 11). Esta articulação permitia a 

flexão e a extensão do cotovelo, transmitindo para o antebraço as forças de torção geradas pela 

rotação do úmero sobre seu eixo durante a sua retração. No entanto, ela possibilitava somente 

uma rotação muito limitada do antebraço sobre seu próprio eixo (Romer e Price 1940). A 

rotação mais ampla era, portanto, realizada na articulação do pulso com a articulação distal da 
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ulna (Jenkins 1973). Por conseguinte, o rádio e a ulna realizavam rotações independentes, o 

rádio realizando sua rotação no nível do cotovelo, e a ulna, no nível do pulso.  

 

Figura 11. O membro anterior dos “pelicossauros” (modificado de Romer e Price 1940). A) Vista dorsal 
do úmero esquerdo de Dimetrodon limbatus. B) Vista anterior do rádio e da ulna esquerdos de 
Dimetrodon limbatus. C) Autopódio esquerdo de Dimetrodon em vista dorsal. D) Úmero esquerdo de 
Dimetrodon em vista dorsal. E) Idem a D, em vista ventral. Abreviações: 1-5, carpais distais; I-V, 
metacarpais; cbc, cbl, área de inserção das porções curta e longa do M. coracobrachialis; Cel, central 
lateral; Cem, central medial; c.um, superfície articular para a glenoide; delt, inserção do M. deltoideus; 

ect, ectepicôndilo; ent, entepicôndilo; ext.musc, zona de origem dos músculos extensores do antebraço; 
f.ect, forame ectepicondilar; f.ent, forame entepicondilar; flex.musc, zona de origem dos músculos flexor 
do antebraço; hum.rad, zona de origem do M. humero-radialis;  I, intermedium; lat.do, tubérculo para 
a inserção do M. latissimus dorsi;  pec, zona de inserção do M. pectoralis; Pis, pisiforme; Ra, radial; 
rad, superfície articular para o rádio; sbc.sc, zona de inserção do M. subcoraco-scapularis; scha, zona 
de inserção do M. scapulo-humeralis anterior; spc, zona de inserção do M. supracoracoideus; sup, 
processo supinator; tri.lat, tri.med, zona de origem das cabeças umerais lateral e medial do M. triceps;  
Ul, ulnare; ulna, superfície articular para a ulna. Escala = 3 cm. 
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Figura 12. Reconstrução do ombro direito de um “pelicossauro” durante a caminhada, em vista lateral 
(modificado de Jenkins 1971). A) O braço é protraído, B) o braço é retraído, acompanhado por uma 
rotação do úmero. Abreviações: sbc.sc, M. subcoraco-scapularis; scha, M. scapulo-humeralis anterior; 
spc, M. supracoracoideus. 
 

A fórmula falangeal dos amniotas primitivos, 2-3-4-5-3, é preservada nos 

“pelicossauros” (Romer e Price 1940, Hopson 1995) (Fig. 11). 

 

4.2.3. Cintura pélvica e membro posterior. A pélvis dos “pelicossauros” é ampla e 

consiste em ílio, púbis e ísquio de tamanhos similares (Fig. 13). Ela é fixada em duas vértebras 

sacrais, e nas formas mais derivadas, em três (Romer e Price 1940). A placa ilíaca é 

moderadamente desenvolvida ântero-posteriormente. Sua porção anterior (pré-acetabular) é 

mais ampla do que em amniotas primitivos (e.g. Paleothyris), mas ainda é muito menor do que 

a parte pós-acetabular, ao contrário dos Mammaliaformes (Carroll 1969, Jenkins e Parrington 

1976, Laurin 1993). O púbis e o ísquio são fundidos e formam a placa pubo-isquiática, estendida 

tanto anteriormente quanto posteriormente. 

O acetábulo é uma concavidade pouco profunda que ocupa o centro da cintura pélvica. 

Ele não tem estruturas ou bordas para limitar o movimento do fêmur, em contraste com a 

glenoide da cintura escapular. No entanto, nos “pelicossauros”, a forma da cabeça femoral e a 

sua posição proximal mostram que o fêmur era mantido horizontalmente (Romer e Price 1940). 

Como o úmero, o fêmur podia executar movimentos de protração, retração, adução (depressão 

da extremidade distal) e abdução (elevação da extremidade distal), bem como rotação sobre seu 

próprio eixo.  
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Figura 13. A cintura pélvica nos “pelicossauros”. A) Pélvis esquerdas de “pelicossauros” em vista 
lateral (modificado de Romer e Price 1940). B) Pélvis de um “pelicossauro” em vista lateral (modificado 
de Kemp 1982). Abreviações: acet, acetábulo; Il, ílio; il.fem, zona de origem do M. ilio-femoralis; il.tib, 
zona de origem do M. ilio-tibialis; isch.tr, zona de origem do M. ischio-trochantericus; Isq, ísquio; pife, 
zona de origem do M. pubo-ischio-femoralis externus; Pub, púbis. Escala = 3 cm. 

 

As extremidades do fêmur não são tão largas quanto aquelas do úmero (Kemp 1982) 

(Fig. 14). O trocânter interno é posicionado na superfície ventral do osso, como nos sinápsidos 

e terápsidos mais primitivos, incluindo os cinodontes basais. Ventralmente, a fossa poplítea é 

pouco profunda. Na extremidade distal, a articulação do joelho é constituída pelo côndilo 

anterior (o côndilo medial na nomenclatura do tipo mamaliano) e o côndilo posterior (lateral 

nos mamíferos) do fêmur. Ambos são projetados ventralmente e separados por um entalhe 

(Laurin 1993). A área de articulação com a tíbia médio-lateralmente e tem duas faces amplas, 

que correspondem aos dois côndilos do fêmur (Fig. 14). 

 

A fíbula é um osso mais delgado, e está somente em contato com o lado posterior do 

côndilo posterior do fêmur. A tíbia é curvada medialmente e a fíbula, lateralmente (Laurin 

1993). Distalmente, a fíbula tem duas superfícies distintas, respectivamente, em contato com o 

calcâneo e o astrágalo (Fig. 14). A extremidade distal da tíbia é menos larga do que a sua 

extremidade proximal e está articulada apenas com o aspecto medial do astrágalo (Laurin 1993).  
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Figura 14. O membro posterior dos “pelicossauros” (modificado de Romer e Price 1940). A) Fêmures 
esquerdos de “pelicossauros” em vista ventral. B) Tíbia e fibula esquerdas do Dimetrodon limbatus em 
vista anterior. C) Fêmur esquerdo de um “pelicossauro” em vista ventral. D) Idem a D, em vista dorsal. 
E) Autopódio esquerdo de um “pelicossauros”, em vista dorsal, baseado em Dimetrodon. Abreviações: 
1-5, tarsais distais; I-V, metatarsais; add, crista ou rugosidade para a inserção dos músculos adutores; 
As, astrágalo; Ca, calcâneo; Cel, central lateral; Cem, central medial; c.fe, superfície articular para o 
acetábulo; con.ant, côndilo anterior; con.post, côndilo posterior; cr.post, crista posterior limitando a 
fossa intertrocantérica; ext.musc, zona de origem para os músculos extensor dos zigopódios; fem.tib, 
zona de origem da porção femorotibialis do M. triceps; fib, superfície articular para a fibula; fossa.int, 
fossa intertrocantérica para a inserção de uma parte do M. pubo-ischio-femoralis externus; isch.tr, zona 
de inserção do M. ischio-trocantericus; lig, tubérculo possivelmente para a fixação dos ligamentos do 
tíbia; pifi, zona de inserção do M. pubo-ischio-femoralis internus; pop, zona popliteal; tib, superfície 
articular para o tíbia; tr.int, trocânter interno para a inserção do M. pubo-ischio-femoralis internus; tr4, 
quarto trocânter para a inserção do M. caudi-femoralis. Escala = 3 cm. 
 

Nos “pelicossauros” uma rotação era possível ao nível do joelho, com a rotação 

independente da tíbia e da fíbula em seu próprio eixo. Já, ao nível do tornozelo, os movimentos 

de rotação eram reduzidos, sendo certamente limitados ao plano parassagital. Esta restrição de 
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movimento da articulação do tornozelo permitia a transmissão de mais forças em direção ao 

solo durante a locomoção (Kemp 2005). A postura do pé era digitígrada com o calcâneo e o 

astrágalo mantidos na posição vertical. A fórmula falangeal do pé é 2-3-4-5-4, semelhante à 

dos amniotas primitivos (Romer e Price 1940).  

 

 

4.3. Considerações sobre a organização muscular 

 

Romer (1922) reconstruiu a musculatura dos membros de Dimetrodon com base na 

miologia dos amniotas primitivos e comparou a morfologia óssea deste com a de outros 

“pelicossauros”. Estas reconstruções foram completadas por estudos focados principalmente 

em articulações (Jenkins 1971, Laurin 1993, Romer e Price 1940). 

 

4.3.1. Cintura escapular e membro anterior. Como comentado, no início da fase de 

propulsão, o úmero ficava horizontal e projetado lateralmente em relação à glenoide, com o 

antebraço projetado ântero-ventralmente e a mão posicionada anteriormente em relação à 

glenoide. O M. pectoralis é o principal músculo adutor identificado. Ele originava-se na parte 

ventral da cintura escapular (interclavícula, clavícula e esterno) e sua inserção ancorava-se na 

crista deltopeitoral do úmero (Figs. 9, 11 e 15). O seu papel era importante na manutenção da 

postura do animal para levantar o corpo acima do solo (Walker 1987). O M. coraco-brachialis 

também garantia um papel na adução. Fixado sobre a superfície lateral do coracoide, ele inseria-

se na superfície ventral do úmero, em uma fossa bem definida e localizada proximalmente 

(Romer 1922, Kemp 1982, 2005).  

 O M. subcoraco-scapularis assegurava a retração do úmero. Ele originava-se sobre a 

parte medial do escápulo-coracoide e inseria-se na parte posterior da cabeça do úmero. A 

contração deste músculo provocava o deslocamento da cabeça do úmero para a parte anterior 

da cavidade glenoide e, portanto, a retração da diáfise do úmero e da sua extremidade distal. 

Tendo em conta a sua origem dorsal e a sua inserção posterior em relação ao eixo da diáfise do 

úmero, o M. subcoraco-scapularis também provocava a rotação do úmero no sentido anti-

horário (em vista lateral do lado esquerdo do animal). A inserção ventral do M. pectoralis em 

relação ao eixo da diáfise do úmero provocava o mesmo efeito (Romer 1922). A rotação do 

úmero sobre o seu próprio eixo aumentava o comprimento da passada. Nos “pelicossauros”, 

como na maioria dos tetrápodes terrestres, o M. latissimus dorsi provavelmente podia ajudar o 

M. subcoraco-scapularis na retração do braço. Tomando a origem do primeiro nos tecidos 
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conjuntivos das costas, a inserção era localizada na crista presente na superfície dorsal do 

úmero, sob a cabeça umeral (Laurin 1993). A maioria das fibras do M. latissimus dorsi abduzia 

o úmero, mas as suas fibras mais posteriores certamente podiam retrair o membro anterior. O 

M. triceps também desempenhava um papel importante na fase de propulsão, uma vez que ele 

permitia a extensão de cotovelo. Originava-se sobre a cintura escapular e a superfície dorsal do 

úmero e inseria-se na parte posterior do olécrano da ulna, o qual é marcado por estrias (Eaton 

1962, Laurin 1993). 

 

Na fase de recuperação, o M. deltoideus elevava (abduzia) o úmero. A sua origem estava 

na clavícula e na superfície látero-dorsal da escápula. Ele inseria-se no lado anterior do úmero, 

perto da extremidade proximal da crista deltopeitoral (Romer e Price 1940). As fibras mais 

ventrais desse músculo provavelmente participavam, com o M. supracoracoideus, na protração. 

O M. supracoracoideus era o principal músculo protrator do úmero. Ele originava-se na parte 

ântero-lateral do procoracoide e na porção distal da escápula e a sua inserção estava localizada 

na parte anterior da cabeça do úmero (Figs. 11 e 15). O M. supracoracoideus provocava o 

deslocamento da cabeça do úmero para a borda posterior da glenoide e, por conseguinte, a 

protração da diáfise (músculo antagonista do M. subcoraco-scapularis). A rotação no sentido 

horário (em vista lateral do lado esquerdo) era causada pela posição dos pontos de fixação do 

M. supracoracoideus em relação ao eixo do úmero (Romer 1922). O M. scapulo-humeralis 

anterior podia também servir na função de protração. Esse músculo originava-se na parte 

anterior da escápula e inseria-se na porção proximal da superfície dorsal do úmero. O M. biceps 

e o M. brachialis asseguravam a flexão do antebraço (Eaton 1962, Watson 1917). A origem do 

primeiro era localizada sobre a superfície lateral do coracoide, enquanto que a origem do 

segundo era localizada na superfície ventral do úmero. Os dois músculos eram inseridos em 

ambos, ulna e rádio (Kemp 1982).  

 No úmero, o entepicôndilo era a área de origem dos músculos flexores dos carpos e dos 

dedos, enquanto o ectepicôndilo permitia a fixação dos músculos extensores dos mesmos 

(Laurin 1993). 

 

4.3.2. Cintura pélvica e membro posterior. Como nos membros anteriores, a 

organização muscular do membro posterior dos “pelicossauros” se mantém próxima à dos 

amniotas basais (Romer 1922) (Figs. 14 e 15). 
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Figura 15. Reconstrução dos músculos principais nos “pelicossauros”, baseado em Dimetrodon 

(modificado de Kemp 1982). A) Escápulo-coracoide e úmero esquerdos mostrando os músculos 
superficiais do ombro, em vista lateral. B) Idem a A, com os músculos profundos. C) Cintura pélvica e 
membro posterior esquerdos mostrando os músculos principais do quadril, em vista lateral. D) Idem a 
C, em vista anterior. Abreviações: As, astrágalo; Ca, calcâneo; c.fem, M. caudi-femoralis; cor.tric, 
cabeça do M. triceps fixado no coracoide; delt, M. deltoideus; Fib, fibula;  il.fem, M. ilio-femoralis; 
lat.do, M. latissimus dorsi; pec, M. pectoralis; pife, M. pubo-ischio-femoralis externus; pifi, M. pubo-

ischio-femoralis internus; sbc.sc, M. subcoraco-scapularis; scha, M. scapulo-humeralis anterior; 
sc.tric, cabeça do M. triceps fixado na scapula; spc, M. supracoracoideus; Tib, tíbia; Um, úmero. 

 

Na fase de propulsão, o M. pubo-ischio-femoralis externus podia retrair e aduzir o 

fêmur. A sua origem estava localizada na superfície lateral da placa pubo-isquiática e inseria-

se na fossa intertrocantérica, localizada proximalmente na superfície ventral do fêmur. Em 

Dimetrodon, o tamanho dessa fossa é particularmente reduzido em comparação com outros 

“pelicossauros” (Reisz e Dilkes 1992). O M. caudi-femoralis era o músculo retrator principal 

da perna e, portanto, gerava a maioria das forças locomotoras, como nos demais tetrápodes 

basais e em vários répteis atuais (Allen et al. 2014, Kemp 2005). Este grande músculo 

originava-se em várias vértebras caudais e inseria-se no quarto trocânter, bem desenvolvido, e 

localizado no lado ventral do fêmur. A inserção ventral do M. pubo-ischio-femoralis externus 
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e do M. caudi-femoralis em relação ao eixo da diáfise do fêmur provocava a rotação deste no 

sentido anti-horário (em vista lateral do lado esquerdo do animal) (Romer 1922). O M. triceps 

permitia a extensão do joelho durante a fase de propulsão. Ele tinha três áreas de origem 

diferentes, no ílio, no púbis e na superfície dorsal do fêmur, e inseria-se na cabeça da tíbia 

(Romer 1922, Kemp 1982, 2005). 

Durante a fase de recuperação, o fêmur era protraído pelo M. pubo-ischio-femoralis 

internus, o principal músculo protrator do fêmur. Tomando a sua origem na parte medial do 

púbis, este músculo passava sobre a parte lateral da placa pubo-isquiática e era inserido na 

porção anterior da extremidade proximal do fêmur (Laurin 1993). Para auxiliar o M. pubo-

ischio-femoralis internus na fase de recuperação, o M. ilio-femoralis abduzia e elevava o 

membro posterior. A sua origem estava localizada na parte lateral da placa ilíaca e sua inserção 

estava localizada na porção próximo-dorsal da cabeça femoral. Da mesma forma do que já foi 

descrito sobre os músculos do úmero, estes dois músculos eram também responsáveis pela 

rotação do fêmur, devido às suas posições e origens e à sua inserção em relação ao eixo do 

fêmur (Romer 1922). 

 

Em resumo, os “pelicossauros” (com base, principalmente, em Dimetrodon) apresentam 

um esqueleto apendicular próximo daquele dos amniotas primitivos, com cinturas escapular e 

pélvica maciças e membros robustos e abduzidos. Levando em conta a morfologia do seu 

esqueleto pós-craniano, pode-se constatar que a organização da musculatura dos primeiros 

amniotas foi globalmente conservada nos “pelicossauros” (Hildebrand 1995, Sumida e Modesto 

2001). Os movimentos de protração e a retração nos “pelicossauros” eram, portanto, 

provavelmente geridos pelos mesmos músculos presentes em répteis atuais (e.g.  crocodilianos, 

Allen et al. 2010, 2014). No entanto, o seu esqueleto axial indica uma redução da ondulação 

lateral, o primeiro passo para a aquisição da locomoção do tipo mamaliano.  
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5. A LOCOMOÇÃO E A POSTURA NOS TERÁPSIDOS BASAIS 

 

5.1. Descrição geral dos terápsidos basais 

 

Os terápsidos descendem de um ancestral hipotético “pelicossauro” (tendo os 

Sphenacodontidae como grupo-irmão) e formam um grupo monofilético que inclui, entre 

outros, os cinodontes (Hopson 1991, Olson 1986) (Fig. 1). Nesta descrição, o termo "terápsidos 

basais" será utilizado para todos os terápsidos não-cinodontes. Os cinodontes serão tratados 

separadamente na seção 6.  

Muitas sinapomorfias caracterizam os terápsidos, como a presença de uma lâmina 

refletida do osso angular desenvolvida, caninos diferenciados dos demais dentes e uma porção 

posterior do crânio mais robusta (Fig. 6D). A fenestra temporal é mais ampla do que nos 

“pelicossauros” sugerindo uma musculatura da mandíbula mais desenvolvida (Sidor e Hopson 

1998). Tetraceratops insignis Matthew, 1908 seria o primeiro terápsido do registro fóssil, pois 

foi identificado em depósitos do Artinskiano (Permiano Inferior) nos Estados Unidos (Laurin e 

Reisz 1996). Entretanto, alguns autores consideram Tetraceratops como sendo um 

“pelicossauro” muito especializado (Kemp 2005). Os primeiros terápsidos indiscutíveis 

aparecem em vários depósitos russos, chineses e sul-africanos datados do Permiano Médio 

(Ivakhnenko 2003, Li et al. 1996, Rubidge 1995). Portanto, o grupo já estava largamente 

difundido na Pangea (Laurasia e Gondwana), há cerca de 270 milhões de anos. Cinco linhagens 

principais, apresentadas a seguir, diversificaram-se no final do Permiano, incluindo animais 

herbívoros e carnívoros (Olson 1986, Watson e Romer 1956). 

Os Biarmosuchia são os terápsidos mais basais e sua a morfologia craniana é 

amplamente semelhante à dos “pelicossauros” Sphenacodontidae (Sigogneau-Russel 1989). 

Vários espécimes foram encontrados em depósitos do Permiano Superior russo, chinês e sul-

africano. 

Os Dinocephalia estão presentes nas mesmas regiões que os Biarmosuchia (mas com 

registro também na Formação Rio do Rasto do Brasil), do início do Meso-Permiano até o início 

do Neopermiano (Langer 2000, Sues 1986, Cisneros et al. 2012, Boos et al. 2015) (Fig. 16). 

Este grupo é composto principalmente por animais de grande tamanho, como os herbívoros 

Tapinocephalidae ou os carnívoros Titanosuchidae (Watson e Romer 1956). 
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Figura 16. Reconstrução do esqueleto pós-craniano de terápsidos basais. A) O Dinocephalia 
Titanophoneus potens, comprimento pré-sacral: 193 cm (Orlov 1958). B) O dicinodonte Kannemeyeria, 
comprimento pré-sacral: 200 cm (Pearson 1924). C) O gorgonópsio Lycaenops ornatos, comprimento 
pré-sacral: 125 cm (Kemp 1982, depois Colbert 1948). D) Um terocefálio Regisauridae indeterminado, 
comprimento pré-sacral: 16 cm (Kemp 1986).  
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Os Anomodontia formam o grupo mais diversificado de herbívoros dentro dos 

terápsidos. As formas basais representam herbívoros de tamanho pequeno ou médio, como 

Suminia, Anomolocephalus e Tiarajudens (Rubidge e Hopson 1996, Cisneros et al. 2011), mas 

a maioria dos anomodontes pertence à subordem Dicynodontia.Eles são os fósseis 

numericamente mais comuns em todos os depósitos do Permiano Superior onde são 

encontrados, evidenciando um papel ecológico semelhante ao dos ungulados atuais (Kemp 

2005). O dicinodonte Lystrosaurus sobreviveu à crise permo-triássica e uma grande diversidade 

de dicinodontes sucederam-no durante o Triássico, com a família Kannemeyeriidae tendo 

grande expressão (King 1990, Thulborn e Turner 2003). São os únicos terápsidos encontrados 

em todos os continentes, incluindo a Antártica e a Austrália (Fröbisch et al. 2010, Rozefelds et 

al. 2011). Apesar de algumas formas ainda reterem duas presas caniniformes, na maioria dos 

dicinodontes derivados, todos os dentes foram perdidos em favor de uma lâmina cortante no 

maxilar, formando um bico córneo (Rubidge e Hopson 1996). Os dicinodontes exibem uma 

plasticidade significativa no seu esqueleto pós-craniano, sendo muitas espécies relacionadas 

com um hábito de vida escavador (Hotton 1986, King 1988, Ray e Chinsamy 2003).  

Os Gorgonopsia representam um grupo essencialmente carnívoro (Kemp 1982). Eles 

estão presentes em depósitos do Permiano Superior russo e sul-africano e nenhum parece ter 

sobrevivido à extinção do Permo-Triássico (Sigogneau-Russel 1989, Smiley et al. 2008). 

Finalmente, os Therocephalia são os mais próximos filogeneticamente dos cinodontes 

(Fig. 1). São animais carnívoros e sua morfologia superficial é semelhante à dos gorgonópsios. 

No entanto, um dos últimos grupos, Bauriidae, tornou-se secundariamente herbívoro, e alguns 

terocefálios de tamanho pequeno eram provavelmente insetívoros (Brusatte et al. 2010). Os 

terocefálios são encontrados principalmente em depósitos chineses, russos e sul-africanos do 

Permiano Superior e no Triássico Inferior da Antártica (Abdala et al. 2008, Rubidge et al. 1983, 

Van den Heever 1994, Huttenlocker e Sidor 2012). 

 

 

5.2. Descrição e considerações funcionais do material pós-craniano 

 

Nos terápsidos, mesmo basais, novas características, distintas daquelas dos 

“pelicossauros”, podem ser observadas. O esqueleto pós-cranial de Biarmosuchia é, 

infelizmente, ainda pouco conhecido. No entanto, os elementos pós-cranianos isolados de 

Biarmosuchus (Sigogneau e Chudinov 1972, Sigogneau-Russel 1989) e Hipposaurus (Boonstra 

1965) mostram uma semelhança com o dinocefálio basal Titanophoneus (Orlov 1958) e com 
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os gorgonópsios (Kemp 1982). Muitos espécimes completos ou parciais desse último grupo já 

foram analisados (Colbert 1948, Sigogneau-Russel 1989, Sues 1986). Com seus esqueletos 

poucos especializados, os gorgonópsios podem servir como um modelo para descrever a 

condição primitiva dos terápsidos em geral (Kemp 2005). Em comparação aos gorgonópsios, 

os terocefálios exibem algumas pequenas alterações, mas globalmente seu esqueleto pós-

craniano reflete o modo básico de locomoção dos primeiros terápsidos (Kemp 1978). 

O esqueleto pós-craniano dos dicinodontes apresenta várias alterações morfológicas que 

sugerem um modo diferente de locomoção do que aquele adotado pelos terápsidos basais 

(Hotton 1986, King 1988, Ray e Chinsamy 2003). Por esta razão, a sua descrição anatômica e 

análise sobre locomoção não serão detalhados nesta seção. Igualmente, alguns dinocefálios 

como os Titanosuchidae e os Tapinocephalidae, devido ao seu gigantismo, possuem 

características morfológicas únicas em comparação com dinocefálios mais basais (e.g. 

Titanophoneus Sues 1986). Estas adaptações também não serão detalhadas aqui. Portanto, as 

análises funcionais desta parte baseiam-se nos elementos pós-cranianos de biarmossúquios, do 

dinocefálio carnívoro Titanophoneus, de gorgonópsios e de terocefálios. 

 

5.2.1. Esqueleto axial. Nos terápsidos basais, o côndilo occipital é alargado 

transversalmente e tem uma forma de rim, com a borda dorsal côncava (Kemp 1969). Ambos 

os lados do côndilo são projetados látero-ventralmente, uma posição intermediária entre os dois 

côndilos projetados lateralmente dos mamíferos e a posição ventral do côndilo nos répteis e 

“pelicossauros” (Jenkins 1970). Essa morfologia permite uma maior rotação da cabeça sobre 

seu eixo longitudinal, sem que o atlas danifique a medula espinhal. Como o par de arcos neurais 

do atlas não se articula mais ventralmente em relação ao foramen magnum, mas sim 

lateralmente, em cada um dos lados do côndilo, uma rotação dorso-ventral do crânio é também 

permitida, sem que a medula espinhal fique esticada (Kemp 1969, Jenkins 1971) (Fig. 17). 

 

Além do atlas e do áxis, o pescoço dos terápsidos era composto por cinco vértebras 

cervicais, as quais apresentam zigapófises amplas e horizontais (Kemp 1969). O pescoço e, 

especificamente, as amplas zigapófises horizontais eram responsáveis pelos movimentos 

laterais do crânio (Kemp 1969). Os intercentros, presentes nas vértebras desta região do tronco, 

poderiam participar nesses movimentos laterais, através das suas articulações com o centro das 

vértebras adjacentes. Portanto, a mobilidade da cabeça era provavelmente mais ampla nos 

terápsidos basais do que nos “pelicossauros”. 
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Figura 17. Representação das etapas da evolução do côndilo occipital mamaliano (modificado de 
Jenkins 1971). A1-3) Dimetrodon, B1-3) Thrinaxodon, C1-3) Canis. Abreviações: 1, vista lateral do 
crânio, com a linha dupla indicando a posição da medula espinhal em relação com o eixo transversal de 
flexão-extensão do crânio, representado pelo ponto preto; 2, vista occipital do crânio mostrando o 
foramen magnum e o eixo transversal de flexão-extensão do crânio representado pela linha preta; 3, 
seção sagital do foramen magnum; r, a distância vertical entre o eixo transversal de flexão-extensão e o 
centro da medula espinhal. Uma vantagem biomecânica resulta da redução do valor de r: quanto mais o 
centro da medula espinhal estiver perto do eixo de flexão-extensão, mais a deformação da medula 
espinhal durante esses movimentos será minimizada. Figuras sem escala. 

 

No dinocefálio basal Titanophoneus e nos gorgonópsios, as costelas permaneceram 

móveis e se estenderam ventralmente em toda a região dorsal, sem qualquer distinção entre as 

regiões torácica e lombar (Colbert 1948, Orlov 1958). Essa característica indica que a 

sustentação da coluna era, ainda em grande parte, fornecida pelos músculos e tendões 

intercostais nos terápsidos.  
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As zigapófises da região dorsal são orientadas quase verticalmente em todos os 

terápsidos (Kemp 1969) sugerindo que a ondulação lateral, já reduzida nos “pelicossauros”, era 

virtualmente nula nos terápsidos basais (Kemp 1969, Kemp 1978). Os intercentros fundiram-

se com as vértebras adjacentes na região dorsal da coluna, mas permanecem presentes na região 

caudal (além da já mencionada região cervical). Há três ou quatro vértebras sacrais nos 

terápsidos (Colbert e Kitching 1981, Fourie e Rubidge 2007). No dinocefálio basal 

Titanophoneus e nos gorgonópsios a cauda é relativamente longa (Colbert 1948, Orlov 1958). 

 

O esqueleto axial dos terocefálios apresenta algumas diferenças em relação ao padrão 

mais basal. Ao contrário de outros terápsidos basais, as vértebras lombares são diferenciadas e 

têm costelas curtas, robustas, imóveis e horizontais, podendo ter sido utilizadas para o 

desenvolvimento da musculatura lombar que mantinha a coluna durante a caminhada (Fourie e 

Rubidge 2009, Van den Heever 1994) (Fig. 16D). Apesar do comprimento exato da cauda dos 

terocefálios ser difícil de avaliar por falta de material axial completo, ela era provavelmente 

muito menor do que a dos terápsidos mais basais (Hopson e Barghusen 1986). 

 

5.2.2. Cintura escapular e membro anterior. O conjunto cintura escapular e membro 

anterior nos terápsidos basais foi alterado em comparação com o dos amniotas primitivos e dos 

“pelicossauros” (Fig. 18). Um esterno ossificado apareceu em contato com a extremidade 

posterior da interclavícula (Eaton 1962, Kemp 1982); as crenulações nas bordas laterais do 

esterno recebiam as estensões cartilaginosas das costelas torácicas (Eaton 1962, Sigurdsen et 

al. 2012). O cleitro é frequentemente ausente, mas um cleitro reduzido já foi encontrado em 

alguns terápsidos como os gorgonópsios Aelurognathus e Scylacops ou o terocéfalio 

Ericiolacerta (Boonstra 1934, Brink 1957, Watson 1931). A escápula é estreita ântero-

posteriormente e a placa coracoide também é muito reduzida (Boonstra 1965, Colbert 1948, 

Orlov 1958, Sigogneau e Chudinov 1972). As clavículas e a interclavícula são muito menos 

maciças que nos “pelicossauros” e a superfície articular entre a clavícula e o escápulo-coracoide 

é reduzida. Com a redução da cintura escapular, o escápulo-coracoide era provavelmente capaz 

de realizar movimentos na caixa torácica. Estes movimentos podiam movê-lo anteriormente e 

posteriormente, bem como realizar uma rotação no ponto de ligação da escápula com a 

clavícula. 
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Figura 18. A cintura escapular e o membro anterior de um Gorgonopsia indeterminado (modificado de 
Kemp 1982). A) Vista lateral do escápulo-coracoide esquerdo. B) Vista dorsal do úmero esquerdo. C) 
Vista ventral do úmero esquerdo. D) Vista lateral do membro anterior esquerdo protraído. E) Vista 
lateral do membro anterior esquerdo retraído, mostrando sua retração no plano horizontal e sua rotação 
sobre seu próprio eixo. F) Os movimentos da cabeça umeral na glenoide. As áreas sucessivas de contato 
entre a cabeça e a glenoide são indicadas por 1-1, 2-2 e 3-3, com as linhas representando o eixo ântero-
posterior da cabeça umeral durante cada fase. G) Vista ventral da cintura escapular, mostrando os 
movimentos possíveis do escápulo-coracoide. H) superfície dorsal da mão esquerda. Abreviações: Cl, 
clavícula; Cor, coracoide; cr.dp, crista deltopeitoral; ect, ectepicôndilo; ent, entepicôndilo; Esc, scapula; 
Est, esterno; Icl, interclavícula; Prc, procoracoide; R, rádio; sbc.sc, M. subcoraco-scapularis; scha, M. 

scapulo-humeralis anterior; spc, M. supracoracoideus; U, ulna. Escala = 3 cm. 
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Nos terápsidos basais, a cavidade glenoide é composta dorsalmente pela escápula e 

ventralmente pelo coracoide, correspondendo a um entalhe orientado látero-posteriormente (o 

que indica uma migração posterior a partir do padrão “pelicossauro”); é também menos 

alongada ântero-posteriormente do que nos “pelicossauros” (Ivakhnenko 1999, Furie e Rubidge 

2009, Sigurdsen et al. 2012), côncava dorso-ventralmente, mas convexa ântero-posteriormente 

(Fig. 18).  

 A superfície de articulação do úmero também é simplificada e corresponde a uma 

cabeça hemisférica posicionada sobre a ampla extremidade proximal do osso (Ivakhnenko 

1999). A cabeça umeral não cabe na glenoide, sendo o raio de curvatura da primeira menor que 

o raio de curvatura da segunda. Além disso, a glenoide é mais ampla ântero-posteriormente do 

que a cabeça do úmero, e essa morfologia surpreendente é explicada pelo mecanismo complexo 

do ombro (Kemp 1980c, 1982). Com efeito, a cabeça do úmero "rola" na superfície da 

articulação da glenoide em vez de "deslizar" sobre ela como nas articulações convencionais. 

No início da fase de propulsão, a porção anterior da cabeça do úmero permanecia em contato 

com a porção anterior da glenoide (Fig. 18D). O eixo do úmero era, então, abduzido e projetado 

lateralmente e horizontalmente. Nesta posição, o antebraço era projetado ântero-ventralmente, 

com a mão posicionada mais anteriormente que o ombro, como nos “pelicossauros” (Jenkins 

1971, Kemp 1982). Em seguida, a cabeça do úmero “rolava” posteriormente ao longo da 

superfície convexa da glenoide e era a parte central da cabeça que permanecia doravante em 

contato com a glenoide. Este movimento causava a retração horizontal da diáfise e a sua rotação 

sobre seu próprio eixo no sentido anti-horário (em vista lateral do lado esquerdo do animal). 

No fim da fase de propulsão, a porção mais posterior da cabeça do úmero entrava em contato 

com a parte posterior da glenoide. A retração poderia trazer o úmero a um ângulo de 45° em 

relação ao seu eixo original (Kemp 1980c) e a rotação provocava o movimento póstero-ventral 

do antebraço, o que alongava a passada (Fig. 18E). A forma da superfície articular umeral não 

permitia a adução do úmero, mas permitia a sua abdução. Assim, a cabeça hemisférica do úmero 

provocava uma amplitude de abdução e de rotação axial maior nos terápsidos em comparação 

com os “pelicossauros”. A protração era o movimento contrário, trazendo o membro à posição 

inicial. No entanto, a articulação era limitada a dois pontos de contato entre a glenoide e a 

cabeça do úmero, o que representa uma área muito restrita, mesmo levando em conta a 

existência de cartilagem. Portanto, o ombro ficava mais suscetível à desarticulação e, assim, 

nenhuma grande força podia ser aplicada a esta articulação (Kemp 1980c). Tal configuração 
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era possível porque o membro anterior produzia apenas uma força locomotora limitada, sendo 

o seu papel principal o de sustentar o peso do animal (Kemp 2005). 

A forma do úmero é esbelta, com uma diáfise mais longa e os epicôndilos menos 

desenvolvidos que nos “pelicossauros”. O comprimento da crista deltopeitoral geralmente 

atinge quase 50% do comprimento total do úmero (Colbert 1948, Kemp 1982, Sigurdsen et al. 

2012).  

O antebraço, ou zigopódio, tem uma morfologia semelhante ao dos “pelicossauros”, 

com um rádio e uma ulna de mesmo tamanho, e com comprimento total menor do que o do 

úmero (Kemp 1982). As articulações do antebraço e o seu funcionamento eram semelhantes ao 

que já foi descrito para os “pelicossauros” (ver seção 4.2). São constituídas por dois côndilos 

distais do úmero, uma articulação proximal de charneira na ulna e uma articulação em forma 

ovoide e côncava no rádio (Colbert 1948, Sigogneau e Chudinov 1972). 

A mão (autopódio) é ampla, robusta e simétrica, com metacarpais e falanges encurtados. 

A fórmula falangeal 2-3-4-5-3 dos “pelicossauros” ficou preservada nos biarmossúquios e nos 

gorgonópsios (Hopson 1995). A fórmula falangeal do dinocefálio Titanophoneus potens é 2-3-

4-4-3 (Orlov 1958). No entanto, em todos esses terápsidos, os dedos são todos do mesmo 

tamanho devido à redução do comprimento de algumas falanges, às vezes reduzidas a uma 

forma de disco (Parrington 1939). 

O esqueleto apendicular dos terocefálios geralmente mostra as mesmas características 

dos gorgonópsios basais e dos dinocefálios anteriormente descritos, mas os ossos dos membros 

são ainda mais esbeltos. O rádio é reto e a ulna tem o mesmo comprimento do que o úmero 

(Fourie 2001, Fourie e Rubidge 2009). Os dinocefálios (exceto Titanophoneus) e terocefálios 

adquiriram, provavelmente de forma independente, a mesma fórmula falangeal dos 

Mammaliaformes 2-3-3-3-3 (Sigogneau 1963, Schaeffer 1941).  

 

5.2.3. Cintura pélvica e membro posterior. Nos terápsidos basais, a morfologia do 

conjunto pélvico é radicalmente diferente daquele dos “pelicossauros” (Fig. 19). Nos 

biarmossúquios, o ílio tem uma região anterior mais desenvolvida do que nos “pelicossauros” 

(Boonstra 1965, Ivakhnenko 1999, Sigogneau-Russel 1989). Esta região é ainda mais alargada 

dorso-ventralmente em Titanophoneus (dinocefálio) (Orlov 1958), nos gorgonópsios (Colbert 

1948) e nos terocefálios (Fourie 2001, Van den Heever 1994). No entanto, mesmo com esse 

maior desenvolvimento, o processo pré-acetabular do ílio ainda permanece muito menor do que 

o processo pós-acetabular. O ísquio e o púbis são reduzidos. 
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Figura 19. A cintura pélvica e o membro posterior de um Gorgonopsia indeterminado (modificado de 
Kemp 1982). A) Vista lateral da pélvis esquerda. B) Vista ventral do fêmur esquerdo. C) Vista dorsal 
do fêmur esquerdo. D) Vista lateral da pélvis esquerda e do membro posterior durante a locomoção 
abduzida. E) Idem a D, em vista anterior. F) Idem a D, em vista dorsal. G) Vista lateral da cintura pélvica 
esquerda e do membro posterior durante a locomoção aduzida. H) Idem a G, em vista anterior. 
Abreviações: c.fem, M. caudi-femoralis; F, fêmur; Fib, fibula; Il, ílio; il.fem, M. ilio-femoralis; Isq, 
ischium; pife, M. pubo-ischio-femoralis externus; pifi, M. pubo-ischio-femoralis internus; Pub, púbis; 
su.but, incisura supra-acetabular; Tib, tíbia; tr.int, trocânter interno; tr.maj, trocânter maior. Escala = 3 
cm. 

 

A articulação do quadril nos terápsidos basais é muito mais convencional do que a do 

ombro. O acetábulo é mais profundo e mais circular do que nos “pelicossauros” e projetado 

lateralmente (Fourie e Rubidge 2009). A cabeça femoral é hemisférica, orientada medialmente, 

e encaixa-se perfeitamente no acetábulo, os dois tendo o mesmo raio de curvatura (Sigogneau 
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e Chudinov 1972; Sigogneau-Russel 1989). O fêmur é sigmoide (em forma de S) e sua 

morfologia é mais esbelta do que nos “pelicossauros”. O trocânter maior é desenvolvido na 

superfície posterior da extremidade proximal do fêmur e o trocânter interno migrou para o meio 

da superfície ventral do osso.  

Os terocefálios têm membros com proporções semelhantes aos dos mamíferos cursoriais 

atuais. São longos e delgados, com o tamanho dos zigopódios relativamente semelhante ao dos 

estilopódios, sugerindo uma posição mais aduzida que nos outros terápsidos basais (Kemp 

1978). A fíbula e a tíbia são retas (Fourie e Rubidge 2009, Kemp 1986). 

Com base na morfologia das articulações, nas semelhanças posturais com os crocodilos 

e na reorganização muscular, foi sugerido que os terápsidos basais eram capazes de adotar dois 

tipos diferentes de locomoção (Kemp 1978). Com efeito, a cabeça femoral pode caber no 

acetábulo segundo duas orientações possíveis: ou o fêmur é posicionado lateralmente e retrai 

horizontalmente, ou ele está posicionado sob o corpo e retrai parassagitalmente, incapaz de 

realizar muitos movimentos laterais. Esses dois tipos de locomoção são observados também em 

crocodilos atuais (Cott 1961).  

Blob (2001) testou um modelo biomecânico baseado nos esforços exercidos sobre o 

fêmur durante posturas aduzida e abduzida em crocodilos e iguanas atuais. Verificou que o 

estresse de curvatura, tende a “entortar” o osso e o estresse de torção tende a girar uma porção 

do osso em relação à outra (Fig. 20). Os dados experimentais sobre crocodilos e iguanas atuais 

sugerem que o fêmur sofre mais torção durante a locomoção abduzida, enquanto os estresses 

de curvatura são mais fortes durante a locomoção aduzida. Nos fosseis, Blob mostrou que a 

seção transversal da diáfise dos ossos do membro posterior torna-se mais assimétrica nos 

gorgonópsios e nos terocefálios, em relação com os “pelicossauros” que tem uma seção 

simétrica (Fig. 21). Uma seção mais assimétrica do fêmur e da tíbia aumenta a resistência aos 

estresses de curvatura. As análises de Blob (2001) indicam, portanto, que os dois tipos de 

locomoção, abduzida e aduzida,seriam biomecanicamente plausíveis para o membro posterior 

dos terápsidos basais. 
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Figura 20. Tipos de estresses que podem afetar os ossos (Oliveira 2010). As setas indicam o sentido do 
efeito da força sobre o osso. A) Compressivo, que tende a encurtar o osso. B) Tênsil (ou de tração), que 
tende a alongar o osso. C) de Curvatura, que tende a “entortar” o osso. D) de Torção, que tende a girar 
uma porção do osso em relação à outra. 
 

 

Figura 21. Seção transversal dos ossos do membro posterior nos sinápsidos (Blob 2001). A) Seção 
transversal do fêmur do “pelicossauro” Clepsydrops colletti. B) Seção transversal do fêmur de um 
gorgonópsio indeterminado. C) Seção transversal do fêmur do cinodonte ?Scalenodon. D) Seção 
transversal do tíbia do “pelicossauro” Ophiacodon mirus. E) Seção transversal do tíbia do gorgonópsio 
Lycaenops microdon. Escala = 2 mm. 
 

 

Esses dois tipos de locomoção, no entanto, provocam movimentos muito diferentes ao 

nível do joelho e do tornozelo, o que acarreta em alterações morfológicas nessas articulações 

(Colbert 1948, Kemp 2005), quando em comparação aos “pelicossauros”. A região proximal 

da tíbia tem uma superfície ampla para articular-se com os dois côndilos do fêmur, anterior e 

posterior. A fíbula é um osso fino, em contato somente com o côndilo femoral posterior. Nos 

gorgonópsios e terocefálios, uma nova articulação intratarsal apareceu ao nível do tornozelo, 

entre a face medial do calcâneo e a superfície lateral do astrágalo (Kemp 1978). Nos 

“pelicossauros”, as superfícies de contato entre o calcâneo e o astrágalo são planas e de mesmo 

tamanho, não permitindo movimentos entre os dois ossos (Jenkins 1971). Nos gorgonópsios e 
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terocefálios, a morfologia dessas superfícies de contato é parecida com a articulação observada 

nos crocodilos atuais (Charig 1972, Colbert 1948) e permite movimentos de rotação ao longo 

do eixo transversal (movimento de dorsiflexão e flexão plantar). 

Com base em Gorgonopsia, tem-se que, durante a locomoção abduzida, uma rotação 

vertical da perna era possível ao nível do joelho, entre a fíbula e o fêmur, e ao nível do tornozelo, 

entre a tíbia e o astrágalo. Durante a locomoção aduzida, o movimento principal no joelho era 

uma rotação sobre o eixo transversal, para permitir a flexão e a extensão no plano parassagital. 

A amplitude deste movimento era reforçada pela posição dos côndilos distais do fêmur. No 

tornozelo, a extremidade distal da tíbia não podia ter uma morfologia de charneira, porque a 

articulação astrágalo-tíbia deveria ser capaz de fazer a rotação do pé, em particular quando o 

fêmur era retraído horizontalmente. No entanto, a articulação intratarsal podia realizar 

movimentos de rotação ao longo do eixo transversal entre a unidade "calcâneo + pé" e a unidade 

"astrágalo + tíbia" (Fig. 22). Portanto, no tornozelo a rotação estava ligada à articulação 

astrágalo-tíbia, enquanto os movimentos de flexão estavam ligados à articulação astrágalo-

calcâneo (Kemp 1978). Esta morfologia do tornozelo permitia responder ao estresse gerado por 

cada um dos dois modos de locomoção. Usando articulações diferentes para satisfazer 

movimentos diferentes, o grau de liberdade de cada articulação era limitado, mas a amplitude 

de movimento era aumentada (Kemp 1982). Segundo Kemp (1978), a morfologia similar do 

tornozelo em outros terápsidos indica que o funcionamento do tornozelo foi similar nos outros 

terápsidos, e que a maioria deles foram capazes de adotar os dois tipos de locomoção. 

A forma achatada da superfície ventral do calcâneo e do astrágalo, aliada aos metatarsais 

e dedos curtos, sugere que os terápsidos basais eram plantígrados, embora alguns autores 

afirmarem que os terocefálios eram semi-digitígrados (Boonstra 1966, Schaeffer 1941). Como 

no membro anterior, o pé exibia uma morfologia mais simétrica, com os dedos de mesmo 

comprimento e uma redução da fórmula falangeal nos gorgonópsios (2-3-4-5-3) e nos 

dinocefálios e terocefálios (2-3-3-3-3) (Hopson 1995, Kemp 1986). 

 

 

5.3. Considerações sobre a organização muscular 

 

5.3.1. Cintura escapular e membro anterior. Na cintura escapular dos terápsidos 

basais, alguns músculos permitiam mover o escápulo-coracoide sobre a caixa torácica. Estes 

músculos tinham a sua origem na região posterior do crânio ou nos tecidos conjuntivos da caixa 

torácica. De modo geral, a musculatura do membro anterior era semelhante à dos 
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“pelicossauros”. No entanto, em vez de exercer uma tração apenas anteriormente ou 

posteriormente como nos últimos, os músculos protratores e retratores deviam puxar as partes 

anterior e posterior da cabeça do úmero medialmente sobre a convexidade da glenoide (Kemp 

1982).  

 

 

Figura 22. Funcionamento do tornozelo nos Gorgonopsia (modificado de Kemp 1982). A) Vista 
anterior da tíbia e fibula esquerdas e vista dorsal do pé esquerdo. As linhas pontilhadas indicam a 
distribuição dos movimentos possíveis entre as cinco articulações principais. B) Flexão e extensão do 
pé mostrando a rotação do calcâneo com o astrágalo. C) Rotação do pé com o fêmur durante a locomoção 
abduzida, mostrando a rotação entre a tíbia e o astrágalo e aquela entre a fibula e a extremidade distal 
do fêmur. Abreviações: As, astrágalo; Ca, calcâneo; F, fêmur; Fib, fibula; Mc, metacarpo; Tib, tíbia. 

 

 

O M. pectoralis assegurava a adução do membro anterior e seu papel postural na 

sustentação do corpo acima do solo era ainda importante, levando em conta a posição abduzida 

do úmero. Esse músculo era inserido na crista deltopeitoral, muito desenvolvida em todos os 

terápsidos basais. Na fase de propulsão, a retração era provocada pelo M. subcoraco-scapularis, 

o principal retrator do úmero. Sua origem era na parte póstero-medial do escápulo-coracoide e 
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suas fibras passavam no lado posterior e lateral da glenoide, para inserir-se na região posterior 

da cabeça do úmero (Fig. 18). Sua contração provocava o deslocamento posterior e medial da 

cabeça do úmero e, portanto, a retração e a rotação da diáfise (Kemp 1982, 2005)  

Na fase de recuperação, o M. supracoracoideus e o M. scapulo-humeralis anterior 

garantiam a protração do úmero. A origem do primeiro é marcada por uma fossa pouco 

profunda posicionada anteriormente à glenoide, e a origem do segundo era a vasta região 

ântero-ventral da escápula (Fig. 18). Suas inserções eram localizadas na parte anterior da cabeça 

do úmero, o que os permitia rolar anteriormente e medialmente (Kemp 1982). A abdução era 

realizada pelo M. latissimus dorsi e pelo M. deltoideus, responsáveis por elevar o membro 

anterior. Contrariamente ao que pode ser observado nos mamíferos atuais, os músculos 

protratores ocupavam apenas a porção ântero-ventral do escápulo-coracoide, permitindo ao M. 

deltoideus originar-se na quase totalidade da superfície lateral da escápula. 

  

5.3.2. Cintura pélvica e membro posterior. Contrastando com o membro anterior, no 

membro posterior, a musculatura inferida para os terápsidos basais era profundamente diferente 

daquela dos “pelicossauros” (Kemp 1978). 

O desenvolvimento da placa ilíaca e do trocânter maior no fêmur sugere que o músculo 

M. ilio-femoralis era bem desenvolvido e tornou-se o principal retrator da perna. A posição 

ântero-lateral do M. ilio-femoralis (diferente dos “pelicossauros”, que tinham a sua origem na 

parte póstero-lateral da placa ilíaca) permitia efetuar duas funções diferentes para atender os 

dois tipos de locomoção adotados pelos terápsidos. Na postura abduzida, a posição do músculo 

ainda possibilitava a abdução do fêmur como nos “pelicossauros”. Na postura aduzida, as fibras 

musculares mais anteriores passavam posteriormente ao acetábulo, inserindo-se no trocânter 

maior; a contração do M. ilio-femoralis, portanto, provocava a retração do fêmur no plano 

parassagital (Kemp 1978, 1982) (Fig. 19). Além disso, a diminuição da função retratora do 

outro músculo, o M. caudi-femoralis era suportada pela ausência do quarto trocânter do fêmur, 

o qual, nos “pelicossauros”, permitia a sua inserção. No entanto, é provável que o M. caudi-

femoralis se inserisse na porção distal do trocânter interno, que formava uma crista bem 

desenvolvida na superfície ventral do fêmur (Fig. 19). A porção proximal desta crista e a fossa 

intertrocantérica ainda eram locais de inserção do músculo retrator e adutor, M. pubo-ischio-

femoralis externus (Romer 1924). Nos terocefálios, a redução da cauda, cujas vértebras 

originalmente (nos amniotas basais, “pelicossauros” e terápsidos basais) eram usadas para a 

origem do M. caudi-femoralis, sugere um papel menor do músculo em questão na retração do 

fêmur.  
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Nos gorgonópsios e nos terocefálios, a presença de um tuber calcis desenvolvido na 

superfície posterior do calcâneo permitia que os músculos extensores do pé, que eram inseridos 

lá, efetuassem uma flexão plantar mais eficaz (Kemp 1978, 1986, Schaeffer 1941, King 1996). 

Isso podia aumentar o comprimento da passada e gerar mais impulso quando o fêmur era 

retraído no plano parassagital. 

O M. pubo-ischio-femoralis internus (correspondente ao complexo M. psoas-iliacus dos 

mamíferos) podia protrair o fêmur seja qual fosse o tipo de locomoção efetuado. Como nos 

“pelicossauros”, ele originava-se na parte ântero-medial do púbis e era inserido na porção 

anterior da extremidade proximal do fêmur (Fig. 19). Nos terocefálios, a expansão ântero-dorsal 

do púbis permitia o M. pubo-ischio-femoralis internus protrair mais eficazmente o fêmur no 

plano parassagital (Kemp 1978). Com efeito, quando o fêmur era posicionado verticalmente 

sob o corpo, ele ficava mais próximo da placa pubo-isquiática. Um músculo posicionado ao 

mesmo nível que o fêmur poderia, então, criar apenas um intervalo limitado de movimentos. 

Uma depressão é visível na região anterior do acetábulo do ílio e corresponde à origem do que 

será o M. iliacus nos mamíferos. 

 

Em resumo, os terápsidos basais tinham um esqueleto axial que limitava fortemente a 

ondulação lateral e favorecia a mobilidade da cabeça. O membro anterior ainda exibia uma 

posição abduzida, sendo retraído horizontalmente. No entanto, houve um ganho em mobilidade 

em relação aos “pelicossauros”: a cintura podia mover-se ligeiramente sobre a caixa torácica e 

a cabeça hemisférica do úmero permitia maior rotação do estilopódio. Ambas as mudanças 

acarretavam no aumento do comprimento da passada. O membro posterior era capaz de efetuar 

a locomoção abduzida dos “pelicossauros”, mas também a locomoção aduzida dos mamíferos, 

com um fêmur incluído no plano parassagital. O M. ilio-femoralis migrou ântero-dorsalmente 

na região pré-acetabular do ílio, podendo realizar a abdução do fêmur, mas também a sua 

retração no plano parassagital. A adição de uma articulação intratarsal permitiu ao tornozelo 

executar os movimentos de rotação do pé sobre o eixo vertical e transversal, necessários para 

os dois tipos de locomoção. 
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6. A LOCOMOÇÃO E A POSTURA NOS CINODONTES NÃO-MAMMALIAFORMES 

 

6.1. Descrição geral dos cinodontes não-mammaliaformes 

 

Os cinodontes não-mamaliaformes1 aparecem dispersados em depósitos do Permiano 

Superior da África do Sul, Zâmbia, Rússia e Europa Ocidental (Botha et al. 2007, Sues e Munk 

1996). Eles sobreviveram, junto com os terocefálios e os dicinodontes, à extinção do limite 

Permo-Triássico e apresentaram uma radiação ampla durante o Triássico com os mais 

avançados Eucynodontia (Abdala 2007). As sinapomorfias dos cinodontes estão, na maior 

parte, no sincrânio, como o contato entre o nasal e o lacrimal, processo ascendente do 

epipterigoide mais desenvolvido, dentes ausentes no pterigoide, plataformas palatais dos ossos 

maxilar e palatino formando um palato secundário aberto, côndilos occipitais duplos e fossa 

adutora no osso coronoide (Hopson e Kitching 2001).  

Os Procynosuchidae e os Charassognathidae reúnem os cinodontes mais basais (Fig. 

23). O gênero Procynosuchus, do Permiano Superior da África do Sul e Zâmbia, representa a 

condição mais basal em Cynodontia. Ele tem um arco zigomático mais robusto, o seu quadrado 

é reduzido e a dentição pós-canina é diferenciada, com cinco dentes “premolariformes” 

anteriores e oito dentes “molariformes” posteriores. Seu palato secundário não é completo, com 

as duas plataformas palatais dos ossos pré-maxilar, maxilar e palatino sendo largamente 

separadas no nível do plano sagital (Kemp 1979). 

Os Epicynodontia (Fig. 23) incluem varias famílias mais avançadas que os 

Procynosuchidae como os Thrinaxodontidae ou os Galesauridae, além dos Eucynodontia. Os 

Galesauridae (e.g. Galesaurus, Cynosaurus) são os primeiros epicinodontes a aparecer no 

registro fóssil, durante o Permiano Superior, e são considerados como os mais basais dentro do 

clado. Eles foram insetívoros (Butler 2009). Os Thrinaxodontidae (e.g. Thrinaxodon, 

Novocynodon) têm um dentário ainda maior e um processo coronoide altamente desenvolvido 

que penetra a fenestra temporal (Fourie 1974). Vários espécimes de Thrinaxodon foram 

encontrados em tocas, sugerindo um estilo de vida escavador (Damiani et al. 2003, Fernandez 

et al. 2013). Os Platycraniellidae (e.g. Platycraniellus) representam a última família de 

epicinodontes. Seu palato secundário está completo e estende-se posteriormente aos últimos 

pós-caninos, como nas formas mais avançadas de eucinodontes (Chiniquodontidae, 

Brasilodontidae, Tritheledontidae, Mammaliaformes) (Abdala 2007). 

                                                           
1Nessa parte, os cinodontes não-mammaliaformes vão ser referidos apenas como cinodontes. 
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As análises cladísticas mostram uma grande dicotomia dentro de Eucynodontia, com os 

Cynognathia, principalmente, mas não exclusivamente herbívoros, e os Probainognathia 

principalmente carnívoros e incluindo os Mammaliaformes (Hopson e Kitching 2001, Liu e 

Olsen 2010, Ruta et al. 2013, Soares et al. 2014) (Fig. 23).  

Nos Cynognathia, o processo coronoide é desenvolvido dorsalmente, atingindo o nível 

da crista sagital. Como em todos Eucynodontia, o dentário aumentou em tamanho em relação 

aos Epicynodontia e os ossos pós-dentários são mais reduzidos. A articulação entre crânio e 

mandíbula ainda se dava pelo contato quadrado-articular, mas existe também um contato entre 

um osso pós-dentário, o supra-angular, e o esquamosal. Os Cynognathidae (e.g. Cynognathus) 

são uma família de carnívoros do Triássico Inferior e Médio. Os Diademodontidae (e.g. 

Diademodon) e Trirachodontidae (e.g. Cricodon, Sinognathus, Trirachodon) são herbívoros de 

dentição gonfodonte, contemporâneos da família Cynognathidae. Finalmente, a família dos 

Traversodontidae reúne muitos gêneros herbívoros gonfodontes (e.g. Santacruzodon, 

Exaeretodon, Menadon, Luangwa, Andescynodon, Massetognathus, Pascualgnathus, 

Protuberum, Scalenodon, Cricodon, Traversodon) que viveram do Eo-Triássico ao início do 

Neo-Triássico (Abdala e Ribeiro 2003). 

 

O grupo dos Probainognathia reúne cinodontes carnívoros cujo clado terminal é o dos 

Mammaliaformes. Eles têm um palato secundário mais alongado que o dos Cynognathia, 

podendo atingir o nível dos últimos pós-caninos, como em Mammaliaformes (convergente com 

o dos Platycraniellidae). As famílias Chiniquodontidae (e.g. Chiniquodon, Probelesodon), 

Ecteniniidae (e.g. Trucidocynodon) e Probainognathidae (e.g. Probainognatus, Bonacynodon) 

incluem animais carnívoros presentes do Eo ao Neo-Triássico enquanto os cinodontes 

derivados, como Prozostrodon, os Therioherpetidae ou os Brasilodontidae viveram apenas no 

Neo-Triássico (Bonaparte e Barberena 2001, Bonaparte et al. 2012, Martinelli et al. 2016).  

Prozostrodon e Therioherpetidae (e.g. Therioherpeton) se distinguem dos Chiniquodontidae e 

Probainognathidae pela ausência da barra pós-orbital e pelo osso frontal estar em contato com 

a órbita (esses caracteres são também observados nos Tritheledontidae e Tritylodontidae). Além 

disso, os ossos pós-frontal e pós-orbital são reduzidos em Prozostrodon e completamente 

ausentes em Therioherpeton (Bonaparte e Barberena 2001). No entanto, o osso pós-orbital 

identificado em Prozostrodon por Bonaparte poderia ser apenas uma porção do osso parietal 

(observação do autor).  
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Figura 23. Filogenia dos cinodontes não-mammaliaformes (baseado em Liu e Olsen 2010, Ruta et al. 
2013, Soares et al. 2014, Martinelli e Rougier 2007). Abreviações: a, Trirachodontidae; b, 
Traversodontidae; c, Tritheledontidae; d, Tritylodontidae; e, Brasilodontidae; f, Mammaliaformes. 
Figuras sem escala, de Palmer 1999. 
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Os Brasilodontidae (e.g. Brasilodon, Brasilitherium) têm caracteres ainda mais 

derivados. Os ossos pós-frontal e pós-orbital são ausentes, o palato secundário de Brasilodon é 

mais desenvolvido posteriormente que o de Therioherpeton, e os ossos pós-dentários de 

Brasilodon e Brasilitherium são tão reduzidos como no Mammaliaforme Morganucodon 

(Bonaparte et al. 2012). Os Tritheledontidae (e.g. Riograndia, Irajatherium, Pachygenelus) 

representam uma família de insetívoros que se diversificou do Neo-Triássico ao Eo-Jurássico 

(Lucas e Hunt 1994). Nestes, os ossos pré-frontal e pós-orbital, assim como a barra pós-orbital, 

foram perdidos (Allin e Hopson 1992, Luo e Crompton 1994); seu palato secundário atinge o 

nível dos últimos pós-caninos. A família Tritylodontidae (e.g. Tritylodon, Kayentatherium, 

Oligokyphus) inclui gêneros herbívoros de dentição altamente especialzada, com registro fóssil 

a partir do Triássico Superior e amplamente disseminados no Jurássico Inferior (Anderson e 

Cruickshank 1978, Lewis 1986). Dentes isolados encontrados no Cretáceo Inferior da Rússia 

estendem significativamente a sua amplitude temporal (Tatarinov e Matchenko 1999). Como 

nos Tritheledontidae, Brasilodontidae e Therioherpetidae o pós-orbital e o pré-frontal são 

ausentes. 

A filogenia dos Probainognathia ainda está em discussão, mas os estudos cladísticos 

mais recentes reúnem Prozostrodon, Therioherpetidae, Tritheledontidae, Tritylodontidae e 

Brasilodontidae (mais Mammaliaformes) no clado Prozostrodontia, sendo os Brasilodontidae o 

grupo-irmão dos Mammaliaformes (Bonaparte et al. 2005, Martinelli e Rougier 2007, Liu e 

Olsen 2010, Bonaparte 2013, Soares et al. 2014, Martinelli et al. 2016; cabe observar que a 

monofilia da família Brasilodontidae não é consensual). Os Morganucodontidae são os 

Mammaliaformes mais basais e incluem uma dúzia de espécies diferentes como Eozostrodon 

parvus Parrington, 1941, e Morganucodon watsoni Kühne, 1949. 

 

6.2. Descrição e considerações funcionais do material pós-craniano 

 

Para os cinodontes, a orientação de tipo mamífero é aqui aplicada com o eixo dos 

estilopódios projetado na vertical, no plano parassagital.  

A maioria dos conhecimentos sobre os cinodontes é baseada em trabalhos referentes à 

anatomia craniana e dentária, sendo os estudos de materiais desta natureza mais numerosos que 

do que os de elementos pós-cranianos. A grande abundância de convergências e paralelismos 

dificulta a utilização do material pós-craniano nos estudos filogenéticos e na literatura a maior 

parte desse material é apenas descrita brevemente (Liu et al. 2009, Sidor e Smith 2004, Gow 

2001). No entanto, o esqueleto parcial de Procynosuchus (Kemp 1980a), dos Epicynodontia 
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Galesaurus (Butler 2009) e Thrinaxodon (Jenkins 1971), dos Traversodontidae Menadon, 

Santacruzodon, Exaeretodon, Massetognathus, Luangwa, (Bertoni 2014, Oliveira et al. 2007, 

Jenkins 1970, Kemp 1980b), dos Probainognathia Trucidocynodon, Chiniquodon, 

Probainognathus (Oliveira et al. 2009, 2010, Romer e Lewis 1973) e dos Tritylodontidae 

Oligokyphus e Kayentatherium (Sullivan et al. 2013, Maisch et al. 2004, Fedak et al. 2015, 

Sues e Jenkins 2006) são bem conhecidos e foram descrevidos detalhadamente (Fig. 24). 

Análises morfofuncionais completas foram realizadas apenas sobre os táxons Procynosuchus, 

Thrinaxodon, Luangwa, e Trucidocynodon, incluindo reconstruções da musculatura (Kemp 

1980a,b, Jenkins 1971, Oliveira e Schultz 2015). Este tipo de estudo falta para os 

Probainognathia mais derivados, particularmente Prozostrodon, Therioherpeton, 

Trithelodontidae e Brasilodontidae.  

 

6.2.1. Esqueleto axial. Nos “pelicossauros” e nos terápsidos basais, era a articulação 

entre o côndilo do crânio e o atlas que efetuava a rotação dorsoventral e a rotação longitudinal 

da cabeça. Nos cinodontes, a grande parte dos movimentos de rotação dorso-ventral da cabeça 

também era gerida pela articulação entre o crânio e o atlas, enquanto a articulação atlas-áxis 

permitia rotações do crânio sobre o seu próprio eixo longitudinal (Oliveira e Schultz 2005, 

Oliveira et al. 2007). As pós-zigapófises do atlas desapareceram nos cinodontes, mas as pré-

zigapófises do áxis ainda estão preservadas, embora reduzidas. Estas últimas foram 

completamente perdidas nos cinodontes mais avançados como os Tritylodontidae (Kühne 

1956). Além disso, o áxis dos Tritylodontidae tem um processo odontoide que serve para 

articular-se com o atlas, como nos mamíferos (Kühne 1956, Kielan-Jaworowska et al. 2004). 

Nesta família e nos Mammaliaformes, a articulação atlas-processo odontoide e a perda das 

zigapófises promoveram um aumento na capacidade de rotação da cabeça sobre o eixo 

longitudinal (Jenkins 1970, Kemp 1969). 

Nos cinodontes, em geral, as vértebras cervicais têm zigapófises cuja superfície é 

orientada obliquamente, com um ângulo entre 35 e 55° em relação ao plano horizontal (Jenkins 

1971, Oliveira et al. 2007, Oliveira 2010, Sues e Jenkins 2006). Como nos terocefálios, os 

cinodontes têm vértebras e costelas torácicas e lombares diferenciadas. Nas vértebras torácicas 

de Procynosuchus, as zigapófises são orientadas quase na vertical, enquanto nas vértebras 

lombares elas são orientadas horizontalmente, em contraste com outros cinodontes a partir de 

Epicynodontia. Essas características únicas sugerem uma alta amplitude do movimento lateral 

da coluna vertebral para Procynosuchus e, devido, em parte, a isso, Kemp (1980a) propôs que 

esse táxon tinha um estilo de vida semi-aquático. 
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Figura 24. Reconstrução do esqueleto pós-craniano de vários cinodontes. A) O Procynosuchidae 
Procynosuchus delaharpaea, comprimento pré-sacral: 33 cm (Kemp 1980a). B) O Thrinaxodontidae 
Thrinaxodon liorhinus, comprimento pré-sacral: 25 cm (Carroll 1988). C) O Traversodontidae 
Massetognathus pascuali, comprimento pré-sacral: 36 cm (Jenkins 1970). D) O Tritylodontidae 
Oligokyphus major, comprimento pré-sacral: 28 cm (Kühne 1956). 

 

Nos epicinodontes as pré-zigapófises torácicas e lombares são compostas de uma faceta 

lateral orientada verticalmente e uma faceta medial orientada horizontalmente. 

Consequentemente, as pós-zigapófises têm uma faceta projetada lateralmente e uma outra 

faceta projetada ventralmente (Liu et al. 2009, Oliveira et al. 2007, 2009).  

As vértebras de Galesaurus e de Thrinaxodon também têm superfícies de articulação 

adicionais, as anapófises. Localizadas sob as pré-zigapófises, elas articulam-se com outros 

anapófises localizadas sob as pós-zigapófises da vértebra adjacente (Butler 2009, Jenkins 
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1971). Nos eucinodontes Cynognathia mais basais (e.g. Cynognathus, Diademodon), as 

anapófises ainda estão presentes (Jenkins 1971). Estas estruturas eram, provavelmente, comuns 

entre os cinodontes basais (exceto Procynosuchus), mas foram perdidas, secundariamente, nos 

mais derivados. Ainda conservam-se as anapófises em Diademodon, Cynognathus, no 

Traversodontidae Andescynodon, e no Tritylodontidae Oligokyphus. Estão ausentes nos 

Traversodontidae Menadon, Massetognathus, Exaeretodon, bem como nos Probainognathia 

Probainognathus, Chiniquodon, Therioherpeton e Prozostrodon, por exemplo (Abdala 1996, 

Bonaparte e Barberena 2001, Kammerer et al. 2008, Kühne 1956, Liu et al. 2009, Oliveira et 

al. 2007, 2009). 

O esqueleto axial dos epicinodontes Galesaurus e Thrinaxodon distingue-se por costelas 

torácicas e lombares, cuja parte medial da diáfise forma placas costais (Fig. 25A). Nesta 

configuração, a parte posterior de cada placa se sobrepõe à parte anterior da placa adjacente 

posterior (Butler 2009, Jenkins 1971, Parrington 1934). Na região torácica, as placas são 

orientadas horizontalmente e localizadas mais proximalmente (Fig. 25). Na região lombar, as 

placas são orientadas mais verticalmente e constituem a extremidade mais distal da costela 

(Jenkins 1971).  

As placas costais também são visíveis na grande maioria dos Traversodontidae como 

Andescynodon, Menadon, Protuberum, Pascualgnathus, Scalenodon e Traversodon 

(Kammerer et al. 2008, Liu et al. 2009, Oliveira et al. 2007, Reichel et al. 2009). Em 

Cynognathus, Diademodon e Luangwa, no entanto, estão presentes unicamente nas costelas 

posteriores da região torácica e da região lombar (Jenkins 1971, Kemp 1980b). O esqueleto 

axial de Massetognathus é morfologicamente próximo ao de Luangwa, mas as placas costais 

estão apenas presentes na região lombar e são reduzidas à finas projeções anteriores e 

posteriores na extremidade distal de cada costela (Jenkins 1970) (Fig. 25B). O esqueleto pós-

craniano do Traversodontidae Exaeretodon difere de Massetognathus e Luangwa pela ausência 

de placas costais. Estas estruturas também foram perdidas em todos os Probainognathia 

(Bonaparte 1963, Oliveira et al. 2007, Hopson e Kitching 2001). 

 

A função das placas costais nos epicinodontes permanece enigmática. Segundo alguns 

autores, elas poderiam ser usadas para desenvolver um diafragma (Brink 1956), mas a ligação 

entre as duas estruturas e o papel funcional permanece indefinido. A presença das placas em 

todas costelas das vertebrais pré-sacrais de Galesaurus (incluindo das vertebras cervicais ou 

lombares posteriores) é difícil para relacionar com um diafragma porque este tipo de estrutura 

gera apenas estresse na região torácica anterior do esqueleto axial. Da mesma forma, nos 
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Cynognathia, seria esperado a retenção das placas na região torácica anterior, mas as placas 

desaparecem nessa região e permanecem somente na região torácica posterior e lombar nos 

Traversodontidae. Além disso, não há nenhuma evidência direta de que os cinodontes tiveram 

um diafragma, uma vez que esta estrutura não deixa nenhuma marca de sua presença no 

esqueleto (Jenkins e Bramble 1989).  

 

 

Figura 25. O esqueleto axial de cinodontes, em vista dorsal. A) Thrinaxodon sp. (modificado de Jenkins 
1971). B) Massetognathus pascuali (modificado de Jenkins 1970). As linhas pontilhadas representam 
as zonas reconstruídas a partir de outros espécimes. Abreviações: ap, processo anterior da costela; b, 
fossa no lado dorsal da diáfise costal; C, cervical; ca, concavidade entre o lado anterior do capítulo e o 
tubérculo; CD, caudal; fap, faceta articular do processo anterior; gr, fossa entre o tubérculo costal e o 
tubérculo da placa, provavelmente para o M. iliocostalis; Il, ílio; isgr, fossa no lado dorsal do ísquio; 

Isq, ísquio; ist; tuberosidade do ísquio; L, lombar; m, metapófise; p, placa costal; pp, processo posterior 
da costela; S, sacral; tbc, tubérculo costal sobre a placa; trp, processo transversal; tu, tuberculum.  Escala 
= 1 cm. 

 

Juntamente com as anapófises, tem sido proposto que as placas costais poderiam 

aumentar a rigidez da coluna vertebral e impedir a sua curvatura lateral. Estas estruturas seriam 

correlacionadas com maior impulso locomotor dos membros posteriores, agora em posição 

parassagital, enquanto os membros anteriores continuavam a transmitir pouca força 

locomotora, como em outros terápsidos (Kemp 1980c). Este tipo de locomoção engendrava, 
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certamente, mais estresse sobre a coluna vertebral. Com a ausência das placas costais nos 

Traversodontidae derivados, como Exaeretodon, e nos Probainognathia, os músculos e tendões 

intercostais passaram a ser os responsáveis pelo reforço da coluna e da caixa torácica (Jenkins 

1971). 

Há geralmente quatro ou cinco vértebras sacrais nos cinodontes, firmemente articuladas 

entre si, ou, mesmo, fusionadas (Bonaparte 1963, Romer 1956, Oliveira et al. 2009, Oliveira 

2010). No entanto, dentro de Probainognathia, os Trithelodontidae e alguns Tritylodontidae têm 

um número reduzido de vértebras sacrais, duas ou três, como nos Mammaliaformes basais 

(Kielan-Jaworowska et al. 2004). 

A cauda é longa em Procynosuchus, com processos hemais altamente desenvolvidos, 

indicando uma musculatura significativa, o que pode ser relacionado com uma capacidade de 

nadar (Kemp 1980a). Segundo Oliveira (2010), a cauda longa do Probainognathia 

Trucidocynodon é delgada demais para ter um papel importante na locomoção do animal. Os 

outros cinodontes, em geral, têm uma cauda reduzida (Butler 2009, Jenkins 1971). 

 

6.2.2. Cintura escapular e membro anterior. O esqueleto apendicular de 

Procynosuchus tem caracteres muito diferentes dos terápsidos basais ou de outros cinodontes 

(Kemp 1980a). A cavidade glenoide e o acetábulo são muito mais amplos e rasos do que nos 

outros terápsidos primitivos e os ossos dos membros são curtos e robustos. A mão é ampla e 

pouco ossificada, com metacarpos e falanges achatados, adaptações que são geralmente 

observadas em animais semi-aquáticos (Kemp 1980a, Rybczynski et al. 2009). Esses caracteres 

não são visíveis no Procynosuchidae Levachia, indicando que esse gênero era provavelmente 

totalmente terrestre (Broom 1948). 

No esqueleto apendicular dos epicinodontes, uma fossa rasa está presente na superfície 

lateral da escápula. Como em Procynosuchus, um acrômio ossificado é ainda ausente, mas 

Kemp (1980a) sugere que uma estrutura ligamentosa estava provavelmente presente entre a 

borda anterior da escápula e a clavícula. Em vista cranial, a escápula é curvada 

dorsoventralmente, como em outros cinodontes mais derivados (Jenkins 1971).  

Nos eucinodontes, um acrômio ossificado é desenvolvido na borda anterior da escápula 

e permite a fixação da clavícula. Ele é projetado anteriormente nos Cynognathia basais (e.g. 

Cynognathus, Diademodon), mas torna-se cada vez mais desenvolvido e projetado lateralmente 

nos Traversodontidae; esta também é a condição observada nos Probainognathia (Jenkins 1971, 

Oliveira et al. 2010, Kemp 1980a,b). As bordas anterior e posterior da escápula são projetadas 

lateralmente nos eucinodontes, criando uma fossa mais profunda na superfície lateral do osso 
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(Oliveira et al. 2010, Bonaparte 1963, Romer e Lewis 1973, Kühne 1956, Kemp 1980b). 

Segundo Kemp (2005), a borda anterior migrou posteriormente na superfície lateral da escápula 

nos cinodontes mais derivados, e esta seria equivalente à espinha escapular dos mamíferos. No 

entanto, estudos ontogenéticos em vários marsupiais e eutérios sugerem que a espinha escapular 

dos mamíferos não se originou a partir da borda anterior da escápula, mas sim da ossificação 

do septo intermuscular posicionado entre o M. supraspinatus e o M. infraspinatus (Sánchez -

Villagra e Maier 2002). Nos Prozostrodontia, Tritylodontidae e Trithelodontidae, a borda 

anterior da escápula é ainda mais elevada e a fossa para a origem do M. supraspinatus está 

posicionada mais anteriormente, ao invés de medialmente. Além disso, o acrômio é mais 

projetado lateralmente do que nos Traversodontidae e nos outros Probainognathia. Mesmo 

sendo mais reduzida do que nos terápsidos mais basais, a placa coracoide ainda é relativamente 

desenvolvida em Procynosuchus, Epicynodontia basais, Cynognathia e Chiniquodon (Jenkins 

1971, Brink 1955, Bonaparte 1963, Romer e Lewis 1973, Kemp 1980a). Já nos Probainognathia 

mais derivados como em Trucidocynodon, os Tritylodontidae e Trithelodontidae a placa 

coracoide torna-se, de fato, reduzida (Oliveira et al. 2010, Gow 2001, Kühne 1956, Maisch et 

al. 2004, Sues e Jenkins 2006). As clavículas são robustas nos cinodontes em geral, incluindo 

os Probainognathia derivados como Prozostrodon e os Trithelodontidae (Jenkins 1971, 

Bonaparte e Barberena 2001, Gow 2001).  No entanto, o Tritylodontidae Oligokyphus e o 

Mammaliaformes Eozostrodon têm clavículas mais delgadas, sugerindo uma postura mais 

aduzida para os membros anteriores (Jenkins 1971, Kühne 1956, Jenkins e Parrington 1976). 

A morfologia da articulação do ombro dos cinodontes não-Probainognathia (e.g. 

Procynosuchus, Thrinaxodon, Luangwa) é próxima à dos terápsidos basais. A metade superior 

da cavidade glenoide, formada pela escápula, é horizontal e projetada póstero-ventralmente. A 

metade inferior é formada pelo coracoide (coracoide posterior), e projetada lateralmente (Kemp 

1980b). A morfologia da glenoide dos Prozostrodontia ainda é pouco conhecida, mas os 

Probainognathia mais basais, como Trucidocynodon e Chiniquodon, mostram uma morfologia 

semelhante a esse padrão mais basal (Romer 1969, Oliveira et al. 2009). Segundo Oliveira e 

Schultz (2015), a reconstrução da cintura escapular e do membro anterior de Trucidocynodon 

mostra que a adução desse Probainognathia basal era mais desenvolvida que nos terápsidos 

basais, com um úmero projetado entre 40 e 55° em relação ao plano parassagital. A cabeça do 

úmero nos cinodontes é bulbosa, diferindo do padrão dos terápsidos basais (Jenkins 1971, 

Kemp 1980a,b). No entanto, o mecanismo dessa articulação ainda era semelhante ao destes 

últimos e qualquer posição aduzida levaria à desarticulação. Deste modo, o membro anterior 

era mantido em posição abduzida e, durante a retração, a cabeça do úmero devia "rolar" sobre 
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a superfície plana da glenoide, provocando a rotação do eixo do úmero sobre seu próprio eixo 

(Kemp 1980b) (Fig. 26). 

 

Figura 26. Função do membro anterior nos cinodontes, baseado no Traversodontidae Luangwa 
(modificado de Kemp 1982). A) Superfícies articulares da glenoide e do úmero. Durante a retração do 
úmero, os pontos de contato com a glenoide são, sucessivamente, a-x, b-y e c-z. B) Orientação do 
membro anterior esquerdo quando o úmero é protraído, em vista lateral. C) Orientação do membro 
anterior esquerdo quando o úmero é retraído, em vista lateral. Abreviações: Cl, clavícula; Cor, 

coracoide; Esc, escápula; pr.ol, processo olécrano; R, rádio; U, ulna; Um, úmero. 

 

No entanto, nos Tritheledontidae e Tritylodontidae, a morfologia da glenoide passa a 

ser mais aberta, definindo uma superfície côncava ovoide projetada ventralmente, ao invés de 

látero-posteriormente, como nos outros cinodontes (Gow 2001, Sues e Jenkins 2006). Assim, a 

cabeça hemisférica do úmero era virtualmente capaz de deslizar sobre a glenoide em qualquer 

direção (protração, retração, abdução, adução, rotação). Pela primeira vez, o úmero podia ficar 

mantido por baixo do corpo e mover-se no plano parassagital. O cotovelo passou, então, a ser 

localizado posteriormente em relação ao ombro, próximo ao corpo (Jenkins 1971). 

Nos cinodontes, em geral, a crista deltopeitoral é saliente e seu comprimento atinge a 

metade do comprimento do úmero (Abdala 1999). Os cinodontes Thrinaxodon, Diademodon, 

Exaeretodon, Kayentatherium, Chiniquodon, e Prozostrodon têm um úmero robusto, com a 

extremidade distal alargada. Trucidocynodon, os Traversodontidae Luangwa e 

Massetognathus, e o Tritylodontidae Oligokyphus têm um úmero mais delgado (Jenkins 1970, 

Oliveira et al. 2010, Kemp 1980b), apesar de eles não atingirem o padrão observado no 

Mammaliaforme Eozostrodon (Kühne 1956, Jekins e Parrington 1976) (Fig. 27). 

O Tritheledontidae Irajatherium hernadezi tem caracteres mais plesiomórficos que o 

Tritheledontidae Pachygenelus, e que os Tritylodontidae ou os Mammaliaformes (Martinelli et 

al. 2005, Oliveira et al. 2011). Seu úmero é robusto, tem uma crista deltopeitoral ainda muito 

desenvolvida e um entepicôndilo pouco projetado médio-distalmente (Fig. 27D). Esta 
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morfologia é mais próxima à de Prozostrodon e Therioherpeton (Bonaparte e Barberena 2001). 

Por outro lado, Pachygenelus tem um úmero esbelto com extremidades proximais e distais 

pouco alargadas, como Oligokyphus e os Mammaliaformes (Fig. 27B e E). 

A fórmula falangeal dos Procynosuchidae e dos Epicynodontia basais é 2-3-4-4-3 

(Hopson 1991, Parrington 1939). Como nos Mammaliaformes, a fórmula falangeal dos 

Eucynodontia é 2-3-3-3-3 para os membros anteriores (Hopson 1995, Jenkins 1971, Bonaparte 

1963). 

 

 

Figura 27. Comparação do úmero esquerdo nos Eucynodontia em vista anterior e lateral (Martinelli et 

al. 2005). A) O Traversodontidae Luangwa (baseado em Kemp 1980b). B) O Tritylodontidae 
Oligokyphus (baseado em Kühne 1956). C) O Chiniquodontidae Probelesodon (baseado em Romer e 
Lewis 1973). D) O Tritheledontidae Irajatherium. E) O Morganucodontidae Morganucodon (baseado 
em Jenkins e Parrington 1976). F) O Cladotheria Vincelestes (baseado em Rougier 1993). Figuras sem 
escala. 

 

6.2.3. Cintura pélvica e membro posterior. O ílio dos cinodontes tem uma região pré-

acetabular bem desenvolvida (Fig. 28, Fig. 29). Nos Traversodontidae e Probainognathia, 

observa-se o desenvolvimento de uma parte pré-acetabular, e a redução da parte pós-acetabular 

(Kemp 1980b). A crista que separa longitudinalmente a porção pré-acetabular do ílio, visível 

nos Mammaliaformes, é, no entanto, ausente em Epicynodontia basais, Cynognathia e nos 



62 

 

Probainognathia, exceto nos Tritylodontidae (Jenkins, 1971, Butler, 2009, Oliveira et al. 2010). 

Nesta última família, o ílio tem uma região pré-acetabular altamente desenvolvida e sua 

superfície lateral é longitudinalmente marcada pela referida crista separando o M. gluteus do 

M. iliacus, como nos Mammaliaformes (Jenkins e Parrington 1976, Kemp 1983). 

 

Figura 28. Comparação da cintura pélvica direita nos cinodontes. A) Procynosuchus. B) Thrinaxodon. 
C) Cynognathus. D) Luangwa. E) Massetognathus. F) Exaeretodon. G-H) Chiniquodon. I) 
Probainognathus. J) Prozostrodon. K) Oligokyphus. L) Didelphis albiventris. Figuras de Bonaparte 
1963 (A-F), Jenkins 1971 (B-C), Kemp 1980 (D), Jenkins 1970 (E), Romer 1969 (G), Romer e Lewis 
1973 (H-I), Bonaparte e Barberena 2001 (J), Kühne 1956 (K), Oliveira et al. 2007 (L). Figuras sem 
escala. 

 

A pélvis dos Trithelodontidae não é conhecida. Em Prozostrodon, Therioherpeton, e 

nos Tritylodontidae o processo posterior do ílio quase desapareceu e é representado apenas por 

uma fina projeção (Bonaparte e Barberena 2001, Sullivan et al. 2013). Embora a projeção 

interpretada como o processo posterior do ílio dos Tritylodontidae Kayentatherium e 

Oligokyphus esteja ausente em Megazostrodon e Eozostrodon, os ílios dos Tritylodontidae e 

dos Mammaliaformes exibem uma morfologia muito similar, constituídos por uma porção pré-

acetabular fina e projetada anteriormente (Jenkins e Parrington 1976) (Fig 28K-L). 
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Figura 29. Cintura pélvica e membro posterior nos Eucynodontia (modificado de Kemp 1982). A) 
Cintura pélvica e membro posterior esquerdos de Cynognathus em vista lateral. B) Cintura pélvica e 
fêmur esquerdos de Oligokyphus. Abreviações: As, astrágalo; Ca; calcâneo; Fib, fibula; Il, ílio; il.fem, 
M. ilio-femoralis; Isq, ísquio; ob, forame obturador; pifi, M. pubo-isquio-femoralis internus; Pub, púbis; 
su.but, incisura supra-acetabular; Tib, tíbia; t.ca, tuber calcis; tr.maj, trocânter maior; tr.men, trocânter 

menor. Figuras sem escala. 
 

Nos cinodontes, o púbis é reduzido e projetado medialmente. Uma porção do osso é 

projetada posteriormente e forma, com o ísquio, o forame obturador. O ísquio está posicionado 

horizontalmente (Jenkins 1971). O acetábulo é mais profundo e seu diâmetro é menor (Kemp 

1982) do que nos demais terápsidos (Fig. 28). O osso epipúbis, presente nos monotremos e 

marsupiais atuais (Fig. 28L), foi também encontrado em um Tritylodontidae (Fourie 1962). 

O membro posterior ainda podia adotar as duas posturas, abduzida e aduzida (Blob, 

2001) nos Procynosuchidae e nos Epicynodontia basais. Nos Cynognathia basais (e.g. 

Cynognathus, Diademodon), entretanto, a cabeça femoral é projetada medialmente e somente 

se encaixava no acetábulo hemisférico quando o fêmur estava aduzido, significando que a 

capacidade de manter o membro abduzido desapareceu (Kemp 2005) (Fig. 29A). A passada 

iniciava com o fêmur projetado ântero-lateralmente e com o deslocamento do joelho ocorrendo 

distalmente e posteriormente, em um plano próximo ao plano parassagital. Retraído, o fêmur 

era então projetado ventro-lateralmente em relação ao quadril, a 45° do plano parassagital. 

Configura-se, assim, uma angulação intermediária entre aquela dos “pelicossauros”, cujo fêmur 



64 

 

era projetado em um ângulo de 80°, e a dos mamíferos atuais, com o fêmur, em geral, projetado 

acerca de 25° (Jenkins 1971). Tendo em conta a morfologia da articulação do quadril, o fêmur 

dos Tritylodontidae era provavelmente projetado em um ângulo próximo de 25°, como os 

mamíferos (Kemp 1982) (Fig.29B). 

 

O fêmur, a tíbia e a fíbula dos cinodontes têm relativamente o mesmo comprimento, o 

que já foi observado em terocefálios (Kemp 2005, Kühne 1956). Ao contrário destes, a 

extremidade proximal do fêmur é projetada anteriormente em relação ao eixo da diáfise, em 

vez de medialmente (Botha et al. 2007) (Fig. 30C,F). Esta extremidade é composta por uma 

cabeça femoral bulbosa, projetada medialmente, e pelo trocânter maior. O trocânter maior é 

consideravelmente desenvolvido nos cinodontes comparado com os terápsidos basais (Jenkins 

1971). O trocânter menor é uma crista localizada na superfície posterior na maioria dos 

cinodontes (Fig. 30A,B). Em Prozostrodon, Tritheledontidae e Tritylodontidae, este trocânter 

é uma tuberosidade simples projetada médio-posteriormente (Bonaparte e Barberena 2001, 

Sues e Jenkins 2006) (Fig. 30D,E). 

 O membro posterior dos Tritylodontidae e dos Tritheledontidae (e.g. Pachygenelus) 

está muito próximo morfologicamente ao dos primeiros Mammaliaformes, como 

Morganucodon (Sues e Jenkins 2006, Sullivan et al. 2013) (Fig. 31F). Nos Tritylodontidae e 

nos Mammaliaformes, o fêmur tem uma cabeça hemisférica projetada medialmente e separada 

do resto da diáfise por um pescoço (Sullivan et al. 2013, Sues e Jenkins 2006, Maisch et al. 

2004, Fedak et al. 2015) (Fig. 31).  

 

 O tornozelo dos eucinodontes não precisa mais responder ao estresse gerado pelos dois 

modos de locomoção, mas principalmente efetuar apenas movimentos de rotação transversal 

do pé (dorsiflexão e flexão plantar). A articulação calcâneo-astrágalo dos terápsidos não-

eucinodontes, que efetuava a rotação transversal, foi alterada nos eucinodontes. Nestes, a 

articulação astrágalo-tíbia é que passou a efetuar essa rotação do pé (Jenkins 1971). Uma nova 

faceta se desenvolveu no calcâneo, homóloga à faceta sustentacular dos mamíferos, em contato 

com a superfície posterior do astrágalo (Fig. 32). Assim, o lado lateral do astrágalo passa 

ligeiramente sobre o calcâneo (Oliveira et al. 2010). Essa condição representa uma etapa na 

evolução da articulação do tornozelo: nos mamíferos, o astrágalo sobrepassa completamente o 

calcâneo, perdendo o seu contato com o solo (Jenkins 1971). 
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Figura 30. Comparação do fêmur esquerdo de dois Eucynodontia (A, B, C, modificado de Kemp 1980b; 
D, E, F, modificado de Sues e Jenkins 2006). A) Fêmur do Traversodontidae Luangwa, em vista anterior. 
B) Idem a A, em vista posterior. C) Idem a A, em vista medial. D) Fêmur do Tritylodontidae 
Kayentatherium, em vista anterior. E) Idem a D, em vista posterior. F) Idem a D, em vista medial. 
Abreviações: c.fe, superfície articular para o acetábulo; fossa.int, fossa intertrocantérica para a inserção 
de uma parte do M. pubo-ischio-femoralis externus; tr.maj, trocânter maior; tr.men, trocânter menor. 
Figuras sem escala. 
 

A fórmula falangeal do pé nos Epicynodontia basais é 2-3-4-4-3 (Jenkins 1971). Como 

nos Mammaliaformes, a fórmula falangeal dos Eucynodontia é 2-3-3-3-3 (Bonaparte 1963, 

Jenkins e Parrington 1976). 

 
 

6.3. Considerações sobre a organização muscular 

 

6.3.1. Cintura escapular e o membro anterior. O aparecimento de alguns caracteres 

indica que a musculatura dos cinodontes era mais derivada em relação à dos terápsidos basais 

(Fig. 33). O membro anterior dos cinodontes contribuía pouco para as forças locomotoras, e 

tinha mais a função de manter a parte anterior do animal acima do chão (Kemp 2005). 
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Figura 31. Comparação do fêmur esquerdo nos Eucynodontia, em vista anterior (modificado de 
Martinelli et al. 2005). A) o Traversodontidae Exaeretodon (baseado em Bonaparte 1963). B) o 
Chiniquodontidae Probelesodon (baseado em Romer e Lewis 1973). C) o Therioherpetidae 
Therioherpeton (baseado em Bonaparte e Barberena 2001). D) o Tritheledontidae Irajatherium. E) o 
Tritylodontidae Oligokyphus (baseado em Kühne 1956). F) o Morganucodontidae Morganucodon 

(baseado em Jenkins e Parrington 1976). G) o Cladotheria Vincelestes (baseado em Rougier 1993). 
Figuras sem escala. 

 

 

 

Figura 32. Tarsais proximais nos sinápsidos (modificado de Jenkins 1971). A) “Pelicossauros” (vista 
anterior). B) Eucinodontes (vista dorsal). C) Mamíferos (vista dorsal). Abreviações: ff, faceta para a 
articulação fibular; pf, faceta proximal para o astrágalo; sc, sulcus calcaneal; st, faceta sustentacular. 
Figuras sem escala. 
 

Nos cinodontes, a curvatura da escápula permitiu a reorientação ventro-lateral do M. 

serrati. Esta reorientação provocou o alinhamento das fibras desse músculo com as forças 

compressivas exercidas pelo membro abduzido, o que conferiu uma vantagem mecânica para 

suportar estas forças (Fig. 34). A curvatura da escápula permitiu aos cinodontes reduzir o 
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tamanho da cintura escapular, com as forças de compressão sendo reduzidas pela ação do M. 

serrati (Jenkins 1971). 

 

Figura 33. Reconstrução dos músculos principais nas cinturas dos Eucynodontia, baseado no 
Traversodontidae Luangwa (modificado de Kemp 1982). A) Escápulo-coracoide e úmero esquerdos 
mostrando a origem e a inserção dos músculos principais do ombro, em vista anterior. B) Idem a A, em 
vista lateral. C) Idem a A, em vista dorsal. D) Pélvis e fêmur esquerdos mostrando a origem e inserção 
dos músculos principais do quadril, em vista lateral, quando o fêmur é protraído. E) Idem a D, quando 
o fêmur é retraído. Abreviações: acr, acrômio; Cl, clavícula; Cor, coracoide; cor.br, M. coraco-

brachialis; cor.tric, cabeça do M. triceps fixado no coracoide; cr.dp, crista deltopeitoral; delt, M. 

deltoideus; Esc, escápula; il.fem, M. ilio-femoralis; Isq, ísquio; isch.tr, M. ischio-trochantericus; lat.do, 
M. latissimus dorsi; pec, M. pectoralis; pife, M. pubo-ischio-femoralis externus; pifi, M. pubo-ischio-

femoralis internus; Prc, procoracoide; Pub, púbis; sbc.sc, M. subcoraco-scapularis; sc.tric, cabeça 
escapular do M. triceps; spc, M. supracoracoideus; s.sp, M. supraspinatus. 

 

Nos Traversodontidae e nos Probainognathia, a borda posterior da escápula é projetada 

lateralmente e uma parte da superfície medial da escápula é, portanto, orientada posteriormente. 

O M. subcoraco-scapularis (homólogo ao M. subscapularis e M. teres major nos mamíferos) 

se originava nessa superfície. Ele se inseria no tubérculo menor do úmero e foi o principal 

músculo retrator do membro anterior (Diogo et al. 2009). 

 

Nos eucinodontes, através do espaço disponível entre o acrômio, projetado lateralmente, 

e o procoracoide e a escápula, posicionados medialmente, uma parte do M. supracoracoideus 

(homólogo ao M. supraspinatus nos mamíferos) pôde migrar a partir da superfície lateral do 

procoracoide para a superfície medial da escápula (Kemp 1980b, Diogo et al. 2009). Este 

espaço é maior nos eucinodontes mais derivados (e.g. Luangwa, Massetognathus, 

Chiniquodon) do que em Cynognathus ou Diademodon, sugerindo que um maior volume de 

fibras musculares podia ligar-se à superfície medial da escápula (Kemp 1982). Nos 
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Traversodontidae e nos Probainognathia, a borda anterior da escápula é projetada lateralmente, 

provocando a orientação anterior de uma porção da superfície medial e, assim, da origem do M. 

supracoracoideus ou seu derivado M. supraspinatus. Assim, a origem deste músculo era fixada 

em uma fossa profunda presente na borda ântero-medial da escápula e se inseria na região 

ântero-medial do úmero, perto da superfície articular proximal. Ele era o principal protrator do 

membro anterior (Abdala e Diogo 2010, Kemp 1980b) (Fig. 33A-C). 

A projeção lateral das bordas anterior e posterior da escápula implicou na criação de 

uma fossa na sua superfície lateral. Alguns autores propõem que uma parte das fibras do M. 

supracoracoideus migrou para essa fossa, fibras estas que seriam homólogas ao M. 

infraspinatus (Jenkins 1971, Romer 1922). Esta afirmação permanece especulativa e, segundo 

Kemp (1980b), a fossa lateral da escápula dos eucinodontes estava provavelmente ocupada por 

outros músculos, como o M. deltoideus e seu derivado, o M. teres minor, como ocorre nos 

terápsidos mais basais e monotremos (Howell 1937a). Esses músculos se inseriam na parte 

lateral da crista deltopeitoral e eram os músculos adutores do úmero, permitindo também a sua 

rotação sobre o seu próprio eixo (Fig. 33). 

A projeção lateral das bordas anterior e posterior da escápula sugere que os complexos 

musculares protratores e retratores se tornaram mais poderosos nos cinodontes do que os dos 

terápsidos mais basais (Kemp 1982). A reorientação equivalente dos músculos protratores e 

retratores sugere que o membro anterior não era capaz de gerar uma força locomotora 

significativa, porque uma força desse tipo teria resultado em um desenvolvimento mais 

consistente dos músculos retratores em comparação com os protratores (Kemp 2005). De 

qualquer forma, esta reorientação dos complexos musculares deve ter permitido um aumento 

na velocidade da passada nos cinodontes quando comparados aos terápsidos basais. 

Segundo Romer (1922), a extremidade distal alargada do antebraço, observada na 

maioria dos cinodontes, pode ser relacionada com a presença de músculos flexores e extensores, 

necessários para sustentar o corpo do animal quando o antebraço tem uma posição inclinada. 

Nos Mammaliaformes, a posição do antebraço seria mais vertical, com o rádio sustentando 

principalmente o corpo do animal, em vez dos músculos do antebraço. 

Segundo Walker (1987), a crista deltopeitoral saliente do úmero é relacionada com uma 

maior participação do M. pectoralis. A função desse músculo adutor de elevar o corpo acima 

do solo seria mais importante em animais com uma postura abduzida, enquanto nos mamíferos, 

o M. pectoralis tem uma função principalmente retratora e pouco importante na sustação do 

corpo (Hildebrand 1995). No entanto, a presença de uma crista deltopeitoral bem desenvolvida 

é também observada nos animais com uma postura aduzida, com os mamíferos escavadores e 
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arborícolas, que precisam de músculos retratores ou elevadores poderosos (Edwards 1937, Rose 

1999, Argot 2001, 2004). 

 

  

Figura 34. Representação simplificada do M. serrati e das forças mecânicas que atuam sobre o membro 
anterior (modificado de Jenkins 1971), em vista anterior. Abreviações: C, força tendendo a deslocar a 
base da escápula lateralmente; EM, eixo mecânico do membro; EMO, eixo morfológico do membro; 
glen, glenoide; N, resultante da força normal; P, peso parcial do corpo; Pt, componente transversal de 
P; S, força do peso do corpo transmitido na escápula; ser, M. serrati; St, componente transversal de S; 
Sv, componente vertical de S. 

. 

Em Trucidocynodon, o processo olécrano da ulna é bem desenvolvido. Esta estrutura 

serve de sítio de inserção para o M. triceps brachii, o músculo extensor do cotovelo (Fisher et 

al. 2007, 2009). Oliveira e Schultz (2015) sugerem que os movimentos de flexão e extensão do 

cotovelo foram, portanto, os elementos mais importantes na locomoção de Trucidocynodon, 

diferindo dos animais com uma postura mais abduzida. Em contraste com as formas mais basais 

(Romer e Lewis 1973, Jenkins 1970, 1971), um processo olécrano bem desenvolvido é também 

observado no Traversodontidae Exaeretodon, nos Tritylodontidae Oligokyphus e 

Kayentatherium, no Trithelodontidae Pachygenelus e no Mammaliaforme Eozostrodon 

(Bonaparte 1963, Kühne 1956, Sues e Jenkins 2006, Gow 2001, Jenkins e Parringotn 1976). 

Isto sugere que os movimentos de flexão e extensão do cotovelo desempenhavam um papel 

importante na locomoção dos cinodontes mais derivados. 

 

6.3.2. Cintura pélvica e membro posterior. Nos Eucynodontia, a musculatura pélvica 

também sofreu modificações em relação aos terápsidos mais basais (Fig. 33).  

A parte pré-acetabular do ílio tornou-se cada vez mais extensa, evidenciando o 

desenvolvimento da porção anterior do M. ilio-femoralis (homólogo do M. gluteus nos 
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mamíferos). Com um fêmur aduzido, o trocânter maior era posicionado póstero-lateralmente 

em relação à cabeça e, provavelmente, servia como zona de inserção para o M. ilio-femoralis, 

como nos mamíferos (Fisher et al. 2008, 2010, Kemp 1980b). As fibras anteriores desse 

músculo permitiam a realização da retração do fêmur. Nos Traversodontidae e Probainognathia 

(e.g. Luangwa, Prozostrodon, Oligokyphus), a extensão anterior da parte pré-acetabular sugere 

uma maior amplitude de retração, deslocando a diáfise do fêmur mais posteriormente em 

comparação com cinodontes mais basais (Kemp 1980b). Em contraste, a parte posterior do M. 

ilio-femoralis foi reduzida, com a diminuição da parte pós-acetabular. De fato, nos terápsidos 

mais basais, as fibras posteriores asseguravam a abdução do fêmur e sua rotação sobre seu 

próprio eixo; esses movimentos praticamente desapareceram nos eucinodontes (Kemp 1980b, 

1982).  

Nos cinodontes, o ísquio é ainda muito alargado e ali residia a origem do M. pubo-

ischio-femoralis externus (homólogo ao M. obturador externus nos mamíferos). Este músculo 

inseria-se sobre o trocânter menor, altamente desenvolvido e posicionado no meio da superfície 

posterior do fêmur. Juntos, o M. ilio-femoralis e o M. pubo-ischio-femoralis externus devem ter 

substituído completamente o papel retrator do M caudi-femoralis (Kemp 2005). Como já 

mencionado, nos cinodontes, a cauda, em geral, é reduzida, o que suporta a hipótese da 

diminuição do papel do M. caudi-femoralis (Kemp 1980b). Nos Tritylodontidae, o ísquio é 

relativamente menor do que nos outros cinodontes (Fig. 29B), sugerindo uma importância 

reduzida do M. pubo-ischio-femoralis externus. Como nos mamíferos, a maior parte da retração 

era realizada apenas pelo M. ilio-femoralis, que se estendia sobre a porção anterior bem 

desenvolvida do ílio (Fisher et al. 2008, 2010, Sues e Jenkins 2006). O membro posterior era, 

então, retraído em um plano próximo do plano parassagital, como nos mamíferos atuais. 

 

O púbis é reduzido e projetado posteriormente, e como nenhuma parte do osso ultrapassa 

anteriormente o acetábulo, nenhum músculo protrator poderia ter ali a sua origem. Portanto, 

uma porção do protrator M. pubo-ischio-femoralis internus (esse músculo é homólogo ao M. 

ilio-psoas nos mamíferos, incluindo M. iliacus e o M. psoas major), provavelmente tinha sua 

origem nos tecidos conjuntivos do corpo e nos processos transversos das vértebras da região 

lombar, como o M. psoas major nos mamíferos atuais (Fisher et al. 2008, 2010). Uma outra 

parte do M. pubo-ischio-femoralis internus tinha sua origem na superfície ventro-lateral do ílio 

e era o equivalente a M. iliacus nos mamíferos (Kemp 1980b). Nos Tritylodontidae, uma parte 

deste músculo foi inserida na parte ventral da superfície lateral do ílio. Esta parte do M. pubo-

ischio-femoralis internus era separada do M. ilio-femoralis pela crista longitudinal da superfície 
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lateral do ílio (Sullivan et al. 2013, Kühne 1956). A migração dorsal, do músculo protrator do 

fêmur, do púbis para o ílio, é explicada pela posição agora aduzida do fêmur, aproximando esse 

osso do quadril e, portanto, do ponto de origem e de inserção do M. pubo-ischio-femoralis 

internus que, então, se torna menos eficaz. Com uma origem dorsal, esse músculo podia 

eficazmente protrair a diáfise do fêmur em um plano quase-parassagital, enquanto uma posição 

ventral era mais eficaz para uma locomoção abduzida. Essa nova origem do M. pubo-ischio-

femoralis internus apoia a ideia que a locomoção abduzida foi abandonada nos eucinodontes 

(Kemp 1980b). Além disso, a posição medial do trocânter menor nos Probainognathia derivados 

(e.g. Prozostrodon, Irajatherium, Kayentatherium) permitia ao M. pubo-ischio-femoralis 

internus inserir-se sobre o ápice do trocânter (Bonaparte e Barberena 2001, Martinelli et al., 

2005, Sues e Jenkins 2006, Sullivan et al. 2013). A ação do M. pubo-ischio-femoralis internus 

era então alinhada com o eixo mecânico do membro posterior e permitia uma protração em um 

plano mais próximo do plano parassagital (ver caixa páginas 72-75). Nos cinodontes mais 

basais, o trocânter menor ficava em uma posição posterior. Assim, o M. pubo-ischio-femoralis 

internus originava-se provavelmente na parte ântero-medial do fêmur, como nos 

“pelicossauros” e terápsidos basais (Kemp 1980ab, Jenkins 1971). 

 

Assim, nos cinodontes em geral, a escápula é lateralmente recurvada, a sua borda 

anterior é projetada lateralmente, o acrômio é desenvolvido e o coracoide é reduzido. 

Entretanto, o membro ainda era mantido horizontalmente devido à morfologia da glenoide e da 

cabeça do úmero. Já, nos cinodontes mais avançados, ao nível de Prozostrodontia, a 

modificação da articulação do ombro permitiu manter o úmero por baixo do corpo e realizar 

movimentos parassagitais. No membro posterior, a redução do púbis e da porção pós-acetabular 

do ilío, associada ao desenvolvimento da porção pré-acetabular do ílio e do trocânter maior 

permitiram a reorganização dos músculos retratores e protratores que passaram a deslocar o 

fêmur em um plano quase parassagital. 
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O trocânter ântero-ventral dos sinápsidos 

 

A homologia do trocânter interno dos répteis e do trocânter menor dos mamíferos foi 

alternadamente aceita ou rejeitada (Gregory e Camp 1918, Romer 1924, Howell 1941). O 

trocânter interno dos répteis é posicionado na superfície ântero-ventral do fêmur (na orientação 

tipo reptiliano) e permite a inserção do adutor M. pubo-ischio-femoralis externus (Allen et al. 

2014). O trocânter menor dos mamíferos é posicionado na superfície póstero-medial do fêmur 

(na orientação tipo mamaliano) e permite a inserção do protrator M. ilio-psoas (Fisher et al. 

2007, 2009). A posição dos dois trocânteres é análoga, com a superfície póstero-medial dos 

mamíferos sendo o equivalente morfológico da superfície ântero-ventral dos répteis. No 

entanto, Howell (1941) postulou que o trocânter interno e o menor não são homólogos porque 

eles permitem a inserção de músculos não-homólogos. Assim, o interesse é agora o surgimento 

e o desenvolvimento evolutivo do trocânter menor. 

A fossa intertrocantérica e o trocânter ântero-ventral dos “pelicossauros” eram a zona 

de inserção do M. pubo-ischio-femoralis externus, enquanto o M. pubo-ischio-femoralis 

internus (homólogo ao M. ilio-psoas dos mamíferos) inseria-se provavelmente sobre uma 

porção áspera localizada ântero-dorsalmente na extremidade proximal do fêmur (Romer e Price 

1940) (Fig. 35). Este trocânter era, portanto, o homólogo ao trocânter interno dos répteis. O 

trocânter ântero-ventral dos eucinodontes, tal como no Traversodontidae Cricodon, em 

Prozostrodon e nos Tritylodontidae Bienotherium e Oligokyphus, forma uma série morfológica 

convincente até os primeiros Mammaliaformes (e.g. Eozostrodon, Jenkins e Parrington 1976, 

Sues 1986). Ele provavelmente serviu para a inserção do M. pubo-ischio-femoralis internus e 

foi, portanto, homólogo ao trocânter menor dos mamíferos. 

Parrington (1961) sugeriu que o trocânter interno dos “pelicossauros” teria migrado 

posteriormente e, depois, desaparecido gradualmente durante a evolução dos terápsidos basais. 

Segundo o autor, em Eutheriodontia (Therocephalia + Cynodontia), um novo trocânter seria 

formado na superfície ântero-dorsal do fêmur, na zona de inserção do M. pubo-ischio-femoralis 

internus. Este foi migrando ventralmente, ao longo da linhagem Probainognathia, até formar o 

trocânter menor dos mamíferos. Parrington apoiou-se sobre a morfologia do fêmur dos 

terocéfalios Whaitsidae e Scapolosauridae, que apresentam um trocânter póstero-ventral 

posicionado sob o trocânter maior. Este seria o trocânter interno. Uma ligeira crista está presente 

na borda ântero-dorsal da extremidade proximal do fêmur, a qual representaria o futuro 

trocânter menor dos mamíferos, que gradualmente migrou ventralmente para a antiga posição 

do trocânter interno. Esta migração hipotética da inserção do M. pubo-ischio-femoralis internus 
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sugerida por Parrington (1961) ainda não foi observada em nenhum terápsido basal ou 

cinodonte. Além disso, é possível que o trocânter interno identificado por Parrington seja 

apenas o prolongamento do trocânter maior, e que o trocânter interno real teria desaparecido 

nos terocefálios, como também se observa em anomodontes (Jenkins 1971). 

 
Jenkins (1971) sugere uma hipótese alternativa. Segundo ele, um único trocânter ântero-

ventral sempre esteve presente nos sinápsidos e apenas as relações musculares mudaram 

durante a sua evolução. O M. pubo-ischio-femoralis externus teria gradualmente abandonado a 

sua inserção no trocânter ântero-ventral para limitar-se à fossa intertrocantérica. O M. pubo-

ischio-femoralis internus, fixado na superfície ântero-dorsal do fêmur nos “pelicossauros”, não 

estava posicionado muito longe do trocânter ântero-ventral. A posição anterior (medial com a 

orientação tipo mamaliano) nos Eucynodontia derivados (Bonaparte e Barberena 2001, 

Martinelli et al. 2005, Sues e Jenkins 2006, Sullivan et al. 2013) pode ter favorecido a inserção 

deste músculo sobre o ápice do trocânter. Esta suposição não se baseia no desaparecimento, no 

aparecimento de novo, nem na migração dos dois trocânteres, que permanecem hipotéticos, 

uma vez que não foram observados nos sinápsidos fósseis por enquanto. 

A redução da área de inserção do M. pubo-ischio-femoralis externus está relacionada 

com a alteração do tipo de locomoção. Em posição abduzida, os músculos adutores têm um 

papel importante para elevar o corpo acima do chão, enquanto em posição aduzida, este papel 

postural é reduzido (Jenkins 1971). A migração do M. pubo-ischio-femoralis internus também 

está relacionada com uma alteração da postura. Se o fêmur é mantido na posição vertical, uma 

posição na borda dorsal conduz a uma rotação externa do fêmur. Posicionada no ápice do 

trocânter ântero-ventral, a inserção é alinhada com o eixo mecânico e permite uma flexão do 

fêmur em relação ao plano parassagital, sem rotação (Fig. 36). 
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Figura 35. Extremidade proximal do fêmur de A) o “pelicossauro” Dimetrodon, B) o cinodonte 
Cynognathus, C) um terocefálio Whaitidea, D) o marsupial Didelphis (modificado de Jenkins 1971).  
A-D 1 = vista dorsal, A-D 2 = vista ventral, A-D 3 = vista proximal. As setas indicam o trocânter ântero-
ventral, considerado como o trocânter interno (nos répteis) ou o trocânter menor (nos mamíferos). O “x” 
indica a estrutura interpretada por Parrington (1961) como sendo o trocânter interno.  Abreviações: pife, 
inserção pelo M. pubo-ischio-femoralis externus; pifi, inserção pelo M. pubo-ischio-femoralis internus; 
tr.maj, trocânter maior; tr.men, trocânter menor. Figuras sem escala. 
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Figura 36. Cintura pélvica e membro posterior de um mamífero, em vista anterior, para demonstrar a 
ação do M. ilio-psoas (homólogo ao M. pubo-ischio-femoralis internus) (Jenkins 1971). A inserção deste 
musculo sobre ou perto do trocânter ântero-ventral permite uma protração do fêmur da posição A1 à 
posição A2. Se a inserção do M. ilio-psoas ficasse no lado dorsal do fêmur, a flexão seria acompanhada 
de uma rotação no sentido anti-horário, provocando uma posição estranha, ilustrada em B. A linha 
horizontal fornece o plano de referência. A linha pontilhada grossa indica a posição e inserção do M. 

ilio-psoas; a linha pontilhada fina indica a posição do eixo mecânico do fêmur.  

 

 

7. MODIFICAÇÕES EM MAMMALIAFORMES 

 

Na diversidade atual dos tetrápodes, o esqueleto pós-craniano dos mamíferos apresenta 

características únicas e bem distintas das dos outros tetrápodes, devido às suas atividades 

locomotoras diferenciadas. No entanto, a maioria destas características surgiu progressivamente 

nos sinápsidos não-mamíferos, mesmo antes o aparecimento dos primeiros Mammaliaformes 

(c.f. seção 4, 5 e 6). Poucas mudanças importantes terão lugar nos Mammaliaformes basais, 

mas alguns arranjos menores são, no entanto, observados em Morganucodontidae (Jenkins e 

Parrington 1976).  

No esqueleto axial, o intercentro e os arcos neurais do atlas são fundidos, como nos 

mamíferos atuais, e formam um atlas com a forma de anel, que podia girar em torno do processo 

odontoide do áxis, aumentando a amplitude de rotação do crânio sobre o eixo longitudinal 

(Kemp 1969, Hu 2006). As vértebras cervicais têm zigapófises orientadas horizontalmente, 

fornecendo uma maior amplitude dos movimentos laterais, nessa região da coluna (Jenkins 

1970). 

Na cintura escapular, a origem do músculo M. supracoracoideus migrou para a 

superfície lateral da escápula. Esta característica já estava ligeiramente visível no 

Tritylodontidae Kayentatherium (Sues e Jenkins 2006). A espinha escapular (que pode ser 

originada da borda anterior da escápula ou da ossificação do septo intermuscular – ver página 
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59) separava o M. supraspinatus do M. infraspinatus. Estes dois músculos eram importantes 

para manter e estabilizar a articulação do ombro (Fisher et al. 2007, 2009). A espinha escapular 

também permitia a fixação da origem do M. deltoideus. Os músculos protratores M. deltoideus 

e M. supraspinatus passaram a ter um papel postural, contribuindo mais para a sustentação do 

corpo (Kemp 2005).  

O procoracoide e o coracoide, presentes nos Mammaliaformes, ainda permaneceram nos 

monotremos, mas em Theria o último é reduzido a um pequeno processo na parte anterior da 

glenoide e o procoracoide foi completamente perdido (Romer 1922, Howell 1937a,b). Nos 

Mammaliaformes, a glenoide é então voltada ventralmente, sugerindo um membro posicionado 

sob o corpo. A cabeça do úmero é hemisférica e projetada dorsalmente e posteriormente. A 

crista deltopeitoral é menos proeminente e não estende tão distalmente que nos cinodontes não-

mamaliaformes (Abdala 1999). Os epicôndilos são menos desenvolvidos em Eozostrodon 

(Jenkins e Parrington 1976). O rádio e a ulna estão em contato na sua região proximal. O 

processo olécrano da ulna é bem desenvolvido, permitindo o músculo extensor M. triceps 

brachi efetuar uma extensão mais poderosa; a flexão e a extensão do cotovelo eram os 

movimentos mais desenvolvidos na locomoção aduzida. 

A cintura pélvica foi pouco modificada nos Mammaliaformes em relação aos 

Tritylodontidae (Fig. 28L). O ílio tem uma região pré-acetabular desenvolvida, mas a região 

pós-acetabular desapareceu. Uma parte do púbis é projetada posteriormente e o ísquio é 

orientado horizontalmente e medialmente; púbis e ísquio formam juntos um amplo forame 

obturador. O acetábulo é circular e profundo, e no fêmur, a cabeça é hemisférica e medialmente 

orientada. Os côndilos distais são projetados mais posteriormente.  

A superposição do astrágalo e do calcâneo, já iniciada nos eucinodontes (e.g. 

Scalenodon, Jenkins 1971) é completa nos Mammaliaformes (Fig. 32C). Perdendo o seu 

contato com o solo, o astrágalo forma uma unidade com o calcâneo, suportando o peso do corpo, 

o qual passou a ser transmitido quase exclusivamente pela tíbia. A articulação astrágalo-

calcâneo permitiu a inversão e a eversão do pé (Isidro e Vazquez 2006). Os movimentos de 

rotação ao longo do eixo transversal passaram, então, a ser efetuados pela articulação astrágalo-

tíbia e pelos músculos extensores do pé, inseridos no tuber calcis bem desenvolvido do calcâneo 

(Jenkins 1971). 
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8. DISCUSSÃO SOBRE A EVOLUÇÃO DA POSTURA 

 

A existência de espécies atuais adotando uma postura abduzida (por exemplo, os 

lagartos e monotremos) e outras adotando uma postura aduzida (a maioria dos Theria) sugere 

que ambas as posturas são eficazes e correspondem apenas a diferentes estratégias locomotoras. 

O surgimento gradual de uma postura aduzida na história evolutiva dos terápsidos basais, no 

entanto, significa que essa posição trouxe certas vantagens em relação ao padrão original 

abduzido dos “pelicossauros”. No entanto, as vantagens e desvantagens funcionais dessa 

postura ainda são muito discutidas. 

O abandono da ondulação lateral da coluna vertebral parece ter sido o passo inicial na 

evolução do esqueleto pós-craniano dos sinápsidos basais. Mantendo o corpo acima do chão e 

abandonando a ondulação lateral, a taxa de respiração, possivelmente, foi aumentada (Carrier 

1987). Com efeito, um diafragma localizado na parte posterior da caixa torácica seria menos 

eficaz se o corpo estivesse contra o chão. Além disso, a ondulação lateral provoca interferências 

maiores sobre a atividade respiratória, porque a contração unilateral da musculatura torácica 

interfere com a contração bilateral necessária para a respiração. Os músculos das costelas são 

contraídos alternadamente, causando o aumento da pressão arterial pulmonar de um pulmão, e 

a depressão do outro (Fig. 37). A respiração dos lagartos modernos, adotando a postura 

abduzida, é reduzida durante a sua atividade locomotora, o que apoia esta hipótese (Carrier 

1987). A limitação da ondulação lateral e a elevação do corpo acima do chão poderiam, 

portanto, ser benéficas nos “pelicossauros” para otimizar a respiração durante a corrida e 

possibilitar a manutenção de uma velocidade mais alta, durante mais tempo, antes que o 

oxigênio dos pulmões se esgotasse. Além disso, a ondulação dorso-ventral que foi certamente 

desenvolvida nos terápsidos não-mammaliaformes também teria possibilitado encher ou 

esvaziar os pulmões, aumentando e diminuindo o volume do tronco e, assim, aumentando 

também a pressão pulmonar. Embora não haja evidências diretas, alguns autores sugerem que 

o diafragma já estava presente nos cinodontes não-mammaliaformes (Brink 1955). Nestes, na 

região torácica posterior e na região lombar da coluna, o tamanho dos centros vertebrais é maior, 

e as costelas tornam-se mais curtas e horizontais e são suturadas firmemente às vértebras. Estes 

caracteres são também observados nos mamíferos atuais e podem indicar a presença de um 

diafragma nos cinodontes, cuja função seria já de inflar e desinflar os pulmões e de isolar a 

respiração das interferências decorrentes da atividade locomotora (Brink 1955, Carrier 1987). 

No entanto, a diferenciação das costelas dorsais anteriores e posteriores em também observada 
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em alguns repteis atuais (e.g. crocodilianos) sem ser relacionada com o desenvolvimento de um 

diafragma (Jenkins 1971). 

Kemp (1982, 2005) sugere que a postura aduzida pode aumentar a manobrabilidade. 

Nesta postura, a musculatura principal migra acima do membro, enquanto os pés esquerdos e 

direitos tornam-se mais próximos, porque os membros estão posicionados sob o corpo. No 

entanto, quanto mais os pontos de apoio estão próximos da projeção vertical do centro de 

gravidade, mais a estabilidade diminui. Por conseguinte, esta nova configuração reduz a 

estabilidade do animal, mas provavelmente aumenta a capacidade de manobra e agilidade. Os 

Theria não-corredores não têm uma velocidade máxima superior do que os lagartos (com um 

peso equivalente), com postura abduzida (Bakker 1974). Entretanto, a maioria dos mamíferos 

parece realmente ser capaz de mudar de velocidade e de direção com mais habilidade em 

comparação com os répteis de postura abduzida (Kemp 2005). Portanto, a postura aduzida 

poderia dar uma vantagem para capturar presas, evitar predadores ou percorrer superfícies 

irregulares. 

 

Figura 37. Interação entre a atividade locomotora e a ventilação (baseado em Carrier 1987). A) Réptil 
com uma ondulação lateral da coluna vertebral, onde o ar é impelido de um pulmão para o outro. B) 
Mamífero com uma ondulação dorso-ventral da coluna vertebral, onde o ar é impelido dos dois pulmões 
durante a locomoção. Os sinais indicam uma pressão positiva (“+”) e negativa (“-“), quando o pulmão 
é inflado e desinflado, respectivamente. 

 

 

9. CONCLUSÃO 

 

Grande parte das características do tipo "mamaliano" apareceu antes os primeiros 

Mammaliaformes, durante a evolução dos sinápsidos basais. O esqueleto apendicular e a 

organização da musculatura dos “pelicossauros” são próximos ao padrão dos amniotas 

primitivos, com cinturas escapular e pélvica maciças e membros robustos e abduzidos. A 
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protração e a retração dos estilopódios eram, portanto, efetuadas no plano horizontal e geridas 

pelos mesmos músculos dos vários répteis atuais. No entanto, a ondulação lateral da coluna 

vertebral já era reduzida nos “pelicossauros”, o primeiro passo para a aquisição da locomoção 

do tipo mamaliano. 

Nos terápsidos basais, a morfologia do esqueleto axial limitava fortemente a ondulação 

lateral e favorecia a mobilidade da cabeça. O membro anterior ganhou em mobilidade: a cintura 

escapular podia ligeiramente mover-se sobre a caixa torácica e a cabeça hemisférica do úmero 

permitia mais rotação do estilopódio, aumentando o comprimento da passada. No entanto, o 

úmero ainda estava em uma posição abduzida e sua retração era horizontal. O membro posterior 

era capaz de efetuar a locomoção abduzida dos “pelicossauros”, mas também a locomoção 

aduzida dos Theria, com um fêmur incluído no plano parassagital. O M. ilio-femoralis migrou 

ântero-dorsalmente na região pré-acetabular do ílio e passou a realizar a abdução do fêmur, mas 

também a sua retração no plano parassagital. A adição de uma articulação intratarsal permitiu 

ao tornozelo executar os movimentos de rotação do pé sobre o eixo vertical e transversal, 

necessários para os dois tipos de locomoção. 

Nos cinodontes não-mammaliaformes basais, a cintura escapular mudou de morfologia 

(aparecimento do acrômio, da borda anterior da escápula projetada lateralmente e de um 

coracoide reduzido) sugerindo uma mudança na musculatura do membro anterior. No entanto, 

a morfologia da glenoide e da cabeça do úmero sugere uma articulação que funcionava como 

nos terápsidos basais, com o úmero abduzido. A modificação da glenoide nos cinodontes 

Probainognathia mais avançados, no entanto, indica que estes últimos adotavam uma postura 

mais aduzida e que seus membros anteriores poderiam efetuar movimentos parassagitais. No 

membro posterior dos cinodontes, a redução do púbis e da porção pós-acetabular do ílio, o 

desenvolvimento anterior da porção pré-acetabular do ílio e do trocânter maior permitiram a 

reorganização dos músculos protratores e retratores, que passaram a deslocar o fêmur em um 

plano próximo do plano parassagital. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os amniotas basais apresentavam uma postura abduzida, com os estilopódios 

posicionados horizontalmente e uma ondulação lateral da coluna vertebral. Nos sinápsidos 

basais, a evolução do esqueleto pós-craniano foi considerável, com a aparição progressiva da 

postura aduzida, adotada pela maioria dos mamíferos atuais. Nessa postura, os membros são 

posicionados perpendicularmente ao solo e os estilopódios são retraídos e protraídos em um 

plano parassagital (Eaton 1962, Kemp 1982). Cynodontia Owen 1961 é um grupo 

monofilético de sinápsidos terápsidos que agrupa uma série de formas fósseis 

tradicionalmente chamadas de cinodontes não-mammaliaformes, e que tem como clado 

terminal os Mammaliaformes (Liu e Olsen 2010, Ruta et al. 2013) (Fig. 1). Portanto, os 

cinodontes não-mammaliaformes são um grupo crucial porque os estágios morfológicos que 

estes apresentaram são reconhecidos como fontes excepcionais de informações sobre a 

aquisição de características “mamalianas” e da postura aduzida. 

O registro mais antigo de cinodontes não-mammaliaformes foi encontrado na base 

do Permiano Superior (Zona de Assembleia de Tropidostoma) da África do Sul (Botha et 

al. 2007). Eles sobrevivem à extinção permo-triássica e ultrapassaram o limite Triássico-

Jurássico. Durante o Triássico, tiveram uma ampla radiação (Abdala 2007). Fósseis de 

cinodontes não-mammaliaformes são registrados em todos os continentes, incluindo a 

Antártica (Abdala e Ribeiro 2010, Das e Gupta 2012, Musser et al. 2009). Sua última 

ocorrência é datada do Cretáceo Inferior da China (Watabe et al. 2007).  

Os Procynosuchidae e Charassognathidae reúnem os cinodontes mais basais (e.g. 

Charassognathus, Procynosuchus, Dvinia) e aparecem durante o Neo-Permiano na Rússia, 

África do Sul e Zâmbia (Kemp 1979, Tatarinov 1968, Botha et al. 2007, Kammerer 2016). 

Os Epicynodontia incluem cinodontes mais avançados que os Procynosuchidae. Os 

Galesauridae (e.g. Galesaurus, Cynosaurus) são os epicinodontes mais basais e são os 

primeiros desse clado a aparecer no registro fóssil, do Permiano Superior na África do Sul 

(Butler 2009, Parrington 1934). Os Thrinaxodontidae (e.g. Thrinaxodon, Novocynodon) e 

os Platycraniellidae (e.g. Platycraniellus) foram encontrados nas rochas do Triássico 

Inferior em África do Sul e Antarctica (Jenkins 1971, Colbert 1982, Abdala 2007). 

As análises cladisticas recentes suportam uma dicotomia dos Eucynodontia 

(cinodontes mais avançados) entre os cinognátios (Cynognathia), principalmente, mas não 

exclusivamente herbívoros, e os probainognátios (Probainognathia), principalmente 
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carnívoros-insetívoros (Hopson e Kitching 2001, Kemp 2005). Este último inclui os 

Mammaliaformes. 

Os probainognátios não-mammaliaformes são representados por várias famílias 

como Ecteniniidae, Chiniquodontidae, Probainognathidae, Therioherpetidae, 

Tritheledontidae, Tritylodontidae e Brasilodontidae (Fig. 1). Com o gênero Prozostrodon, 

as quatro famílias citadas formam o subgrupo dos Prozostrodontia (Liu e Olsen 2010). Na 

filogenia de Prozostrodontia, os maiores pontos de debate se concentram sobre qual das 

famílias compartilham maior número de sinapomorfias com os Mammaliaformes (Luo 

1994). Durante esses últimos anos, os Tritheledontidae Hopson e Barghusen 1986, Hopson 

1991, Luo 1994, Hopson e Kitching 2001, Martinelli et al. 2005) os Tritylodontidae (Kemp 

1988, Rowe 1988, Wible 1991, Wible e Hopson 1993, Ruta et al. 2013) e os 

Brasilodontidae (Bonaparte et al. 2003, Soares et al. 2014) foram alternativamente 

postulados como grupo-irmão dos Mammaliaformes. 

Na América do Sul, particularmente no Brasil, o registro fóssil dos probainognátios 

do Triássico Médio e Superior é abundante e diverso (Bonaparte et al. 2003, Bonaparte et 

al. 2010, Martinelli e Soares 2013, Soares et al. 2011, Oliveira et al. 2009, 2010, 2011a). 

Seu registro fóssil reúne vários materiais craniais, mas também elementos pós-craniais 

(Bonaparte e Barberena 2001, Bonaparte et al. 2012, Martinelli et al. 2005, Oliveira e 

Schultz 2015). A morfologia e os aspectos morfofuncionais dos probainognátios 

Prozostrodontia do Triássico do Sul do Brasil são tema desse projeto. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral do presente projeto é o estudo do material pós-craniano dos 

cinodontes probainognátios do Triássico sul-brasileiro, com ênfase nos Prozostrodontia, a 

fim de determinar as atividades locomotoras de alguns táxons e de melhor compreender a 

evolução da postura aduzida adquirida pelos Mammaliaformes. 
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Figura 1. Filogenia dos cinodontes não-mammaliaformes (baseado em Liu e Olsen 2010, Ruta et 

al. 2013, Soares et al. 2014, Martinelli e Rougier 2007). Abreviações: a, Trirachodontidae; b, 
Traversodontidae; c, Tritheledontidae; d, Tritylodontidae; e, Brasilodontidae; f, Mammaliaformes. 
Figuras sem escala, de Palmer 1999. 
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2.2. Objetivos específicos 

 

A) Efetuar a descrição detalhada do esqueleto pós-craniano de Prozostrodon 

brasiliensis, Therioherpeton cargnini, c.f. Riograndia guaibensis, Irajatherium 

hernandezi, e Brasilitherium riograndensis. 

 

B) Comparar o material descrito com o esqueleto pós-craniano de outros cinodontes 

(incluindo os primeiros Mammaliaformes), usando bibliografia especializada e o material 

fóssil disponível no Laboratório de Paleontologia de Vertebrados do Departamento de 

Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, e em outras coleções do Rio Grande do Sul, além de coleções estrangeiras. 

 

C) Reconstruir a musculatura apendicular dos Prozostrodontia previamente citados, 

baseada na anatomia óssea. 

 

D) Com base da descrição dos ossos e das articulações, e da reconstrução da 

musculatura, propor a postura mais provável dos diferentes Prozostrodontia estudados e 

determinar os tipos de movimentos possíveis nos membros durante a locomoção. 

  

E) Aplicar modelos biomecânicos e estudos quantitativos realizados em tetrápodes 

atuais para apoiar as deduções efetuadas nas análises morfofuncionais.  

 

F) Usar as análises morfofuncionais ou biomecânicas para determinar, quando 

possível, a ecologia dos diferentes Prozostrodontia estudados (generalista, arborícola, 

escavadora etc.). 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Nos cinodontes basais (Procynosuchidae e Epicynodontia basais) a articulação do 

ombro não permitia que o úmero saísse muito do plano horizontal (Butler 2009, Jenkins 

1971, Kemp 1980a). Por outro lado, o membro posterior era capaz de adotar as duas 

posturas, abduzida e aduzida, como nos terápsidos gorgonópsios e terocefálios (Kemp 
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1982). O esqueleto dos Tritylodontidae é bem conhecido e estudado, com base em vários 

materiais pós-craniais isolados ou completos encontrados na Ásia, Europa e América do 

Norte (Kühne 1956, Sues e Jenkins 2006, Sun e Li 1985, Fedak et al. 2015, Maisch et al. 

2004, Sullivan et al. 2013). O pós-cranio dos Tritylodontidae sugere que eles já tinham os 

membros anterior e posterior aduzidos, e uma atividade locomotora similar à dos 

Mammaliaformes (Kemp 2005, Jenkins e Parrington 1976). Entretanto, o esqueleto pós-

craniano dos Tritheledontidae, dos Brasilodontidae e dos táxons com afinidades a estes 

(e.g. Prozostrodon, Therioherpeton) permanecem ainda pouco estudados (Bonaparte e 

Barberena 2001, Bonaparte et al. 2012, Gow 2001, Martinelli et al. 2005, Oliveira et al. 

2011a). 

O Brasil possui o registro mais completo e diverso de Prozostrodontia não-

mammaliaformes do mundo. Seus fósseis oferecem, portanto, a oportunidade de estudar o 

esqueleto pós-craniano dos cinodontes não-mammaliaformes mais derivados e mais 

próximos filogeneticamente aos Mammaliaformes. Assim, a descrição detalhada e a 

análise morfofuncional de esqueletos pós-cranianos quase completos (inéditos ou apenas 

brevemente descritos) de Prozostrodon brasiliensis, Therioherpeton cargnini, os 

Tritheledontidae c.f. Riograndia guaibensis e Irajatherium hernandezi, e o Brasilodontidae 

Brasilitherium riograndensis devem fornecer um conhecimento essencial sobre os passos 

mais avançados da evolução da postura nos sinápsidos não-mammaliaformes. 

 

 

4. CAMPO DE ESTUDO: ASPECTOS GEOLÓGICOS, BIOESTRATIGRÁFICOS 

E TAXONÔMICOS  

 

Até o presente, no Brasil, fósseis de cinodontes não-mammaliaformes 

Probainognathia foram encontrados apenas nas rochas triássicas do estado do Rio Grande 

do Sul. A sequência triássica aflora principalmente na região central do estado, numa 

ampla faixa de 500 km orientada em sentido Leste-Oeste, usualmente inserida na Bacia do 

Paraná (Horn et al. 2014) (Fig. 2). Proposta por Andreis et al. (1980), a terminologia 

tradicionalmente empregada divide os pacotes triássicos nas formações Sanga do Cabral 

(Andreis et al. 1980), Santa Maria (Gordon 1947) e Caturrita (Andreis et al. 1980). 
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Figura 2. Localização da Supersequência Santa Maria no estado Rio Grande do Sul, na Bacia do 
Paraná (modificado de Horn et al. 2014). 

 

Sob a ótica da estratigrafia de sequências, Faccini (1989) e depois Zerfass et al. 

(2003) propuseram uma atualização dos trabalhos anteriores, sugerindo que a deposição 

dos pacotes sedimentares triássicos passou por duas fases principais, ligadas à orogenia da 

cadeia de montanhas Gondwanides. A Supersequência Sanga do Cabral corresponderia a 

um depósito de bacias aluviais de idade eo-triássica. As formações Santa Maria e Caturrita 

propostas por Andreis et al. (1980), sem contato discordante entre elas, formariam parte da 

Supersequência Santa Maria. Essa Supersequência corresponderia a uma deposição mais 

complexa, preservada em grábens formados por forças extensivas durante o Meso e o Neo-

Triássico. A Supersequencia Santa Maria foi dividida por Zerfass et al. (2003) em três 

sequências denominadas Santa Maria 1, 2 e 3, com a primeira sendo a mais antiga, e 

separadas por hiatos na área de contato entre elas. Mais recentemente, Horn et al. (2014) 

dividiram a Supersequência Santa Maria em quatro sequências. As sequencias Pinheiros-
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Chiniquá e Santa Cruz correspondem às partes mais basais da tradicional formação Santa 

Maria (sensu Andreis et al. 1980). A sequência Candelária é composta pela parte superior 

da formação Santa Maria e pela formação Caturrita (sensu Andreis et al. 1980); a 

sequência Mata corresponde ao topo da Supersequência (Fig. 3).  

O registro de tetrápodes na Supersequência Santa Maria está restrito às sequências 

Pinheiros-Chiniquá, Santa Cruz e Candelária (Barberena et al. 1985, Schultz et al. 2000, 

Langer et al. 2007, Horn et al. 2014). Essas sequências caracterizam-se pela 

predominância de arenitos conglomeráticos, que correspondem a depósitos de origem 

lacustre, e à planícies de inundação relacionadas a um sistema fluvial anastomosado 

(Scherer et al. 2000, Zerfass et al. 2003). O topo da sequência Candelária caracteriza-se 

pela predominância de camadas de areia fina e lentes maciças interpretadas como corpos 

de areia amalgamados relacionados a canais fluviais entrelaçados (Rubert e Schultz 2004).  

Até recentemente, a idade destas camadas só podia ser determinada pela utilização 

dos fósseis, mais particularmente os tetrápodes, como ferramentas de correlação 

(bioestratigrafia). Assim, as sequências Pinheiros-Chiniquá, Santa Cruz e Candelária foram 

divididas em quatro Cenozonas, ou Zonas de Associação (ZA), caracterizadas por 

associações faunísticas distintas (Soares et al. 2011) (Fig. 3). As idades propostas para 

essas cenozonas são principalmente baseadas em correlações com faunas da Argentina e de 

Madagascar. 

Situada na sequência Pinheiros-Chiniquá, a ZA de Dinodontosaurus está 

correlacionada com a Formação Chañares da Argentina, o que sugere uma idade 

neoladiniana-eocarniana, entre 247 e 237 Ma (Abdala e Giannini 2002). No entanto, dados 

radiométricos recentes indicam uma idade mais jovem para a Formação Chañares (236-234 

Ma), sugerindo uma idade eocarniana para a ZA de Dinodontosaurus (Marsicano et al. 

2016). Os Probainognathia da ZA de Dinodontosaurus estão representados por 

Chiniquodon theotonicus, Protheriodon estudanti, Candelaridon barberenai e 

Bonacynodon schultzi (Abdala e Giannini 2002, Bonaparte et al. 2006, Oliveira et al. 

2011b, Martinelli et al. 2016). C.  theotonicus é um táxon incluído na família 

Chiniquodontidae, sendo, segundo Abdala e Giannini (2002) seu único táxon válido. 

Protheriodon foi incluído na família Brasilodontidae por Bonaparte et al. (2006), mas 

possivelmente corresponda a um táxon mais basal (Martinelli e Soares 2013). A posição 

sistemática de Candelariodon ainda é incerta devido à presença de um mosaico de 

caracteres em que dificultam o seu posicionamento dentro de Eucynodontia (Oliveira et al. 

2011b). 
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A ZA de Santacruzodon está localizada na sequência Santa Cruz e foi 

correlacionada com a fauna do Grupo Isalo II de Madagascar cuja idade é eocarniana 

(Flynn et al. 1999). Nesta ZA, os Probainognathia representados são Santacruzgnathus 

abdalai e Chiniquodon sp. (Abdala et al. 2001, Soares et al. 2011, Martinelli et al. 2016). 

A utilização da técnica de geocronologia pelo método U-Pb em zircões detríticos dá uma 

idade máxima de sedimentação de 236 ±1,5 Ma para a base da sequência Santa Cruz e, 

consequentemente para a fauna da ZA de Santacruzodon, correspondante ao Eo-Carniano 

(Philipp et al. 2013). 

Situada na sequência Candelária, a ZA de Hyperodapedon possui uma fauna 

semelhante à da Formação Ischigualasto da Argentina (Abdala et al. 2002). A datação 

radiométrica atribuiu, para esta unidade, uma idade neocarniana, entre 232 e 229 Ma 

(Rogers et al. 1993, Martinez et al. 2011). Os Probainognathia da ZA de Hyperodapedon 

estão representados por Trucidocynodon riograndensis, pertencente à família Ecteniniidae 

(Martinez et al. 2013) e pelos Prozostrodontia Prozostrodon brasiliensis, Therioherpeton 

cargnini, e Charruodon tetracuspidatus, estes últimos integrando a família 

Therioherpetidae (Oliveira et al. 2010, Bonaparte e Barberena 2001, Abdala e Ribeiro 

2000). 

Localizada no topo da sequência Candelária, a ZA de Riograndia foi correlacionada 

com a base da Formação Los Colorados da Argentina, indicando uma idade noriana 

(Soares et al. 2011, Araújo e Gonzaga 1980, Martinelli e Rougier 2007). Na ZA de 

Riograndia se encontram os Tritheledontidae Riograndia guaibensis e Irajatherium 

hernandezi, além dos Brasilodontidae Brasilodon quadrangularis, Brasilitherium 

riograndensis e Minicynodon maieri (Bonaparte et al. 2001, 2003, 2010, 2012, Martinelli 

et al. 2005, Oliveira et al. 2011a). Botucaraitherium belarminoi é uma forma 

proximamente relacionada aos Brasilodontidae (Soares et al. 2014). 
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Figura 3. Crono e Bioestratigrafia dos pacotes triássicos sul-rio-grandenses (Horn et al. 2014, 
bioestratigrafia segundo Soares et al. 2011). Em vermelho, as Zonas de Associação onde foram 
encontrados os táxons estudados.  
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Materiais pós-cranianos  

 

As descrições anatômicas detalhadas serão baseadas em vários materiais de 

Prozostrodontia não-mammaliaformes tombados na coleção do Laboratório de 

Paleontologia de Vertebrados do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia (DPE) do 

Instituto de Geociências (IGEO) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

Porto Alegre, Brasil. 

 

Abreviações Institucionais: 

MACN – Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Buenos Aires 
(Argentina). 
MCN – Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre (Brasil). 
MCT-PUCRS – Museu de Ciências e Tecnologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre (Brasil). 
MLP – Museo de La Plata, La Plata (Argentina). 
MNHM – Museum National d’Histoire Naturelle, Paris (França). 
MVP – Museu de Patronato Alves Ramos, Santa Maria (Brazil). 
NHMUK – National History Museum, London (Inglaterra). 
PULR – Museo de Antropología, Universidad Nacional de La Rioja, La Rioja (Argentina). 
PVL – Colección de Palaeontología de Vertebrados, Instituto Miguel Lillo, Universidad 
Nacional de Tucumán, Tucumán (Argentina). 
UFRGS-PV-T – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (Brasil). 
 

O esqueleto de Prozostrodon brasiliensis (holótipo: UFRGS-PV-0248-T) foi 

coletado no ano 1982 no município de Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasil), em rochas 

relacionadas à ZA de Hyperodapedon da Seqüência Candelária, Supersequência Santa 

Maria. Foi inicialmente considerado como uma espécie do gênero Thrinaxodon (Barberena 

et al. 1987). Bonaparte e Barberena (2001) estudaram novamente o material e afirmaram 

que ele pertencia a um novo táxon, descrevendo brevemente elementos pós-cranianos 

desarticulados, compostos por 14 centros vertebrais e sete arcos neurais de vertebras 

dorsais, três vértebras sacrais incompletas, várias costelas fragmentadas, interclavícula, 

úmero direito incompleto, parte proximal do úmero esquerdo, ílio direito incompleto, os 

dois fêmures quase completos e o pé direito desarticulado. Além destes materiais, existem 

uma clavícula direita, dois ísquios, duas tíbias, e uma fíbula esquerda fragmentada que não 
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foram descritos até o presente (Fig. 4). Infelizmente, nenhuma epífise foi preservada no 

esqueleto apendicular de Prozostrodon. 

Estudos morfo-funcionais preliminares sobre Prozostrodon sugerem uma postura 

ainda aduzida para os membros anteriores, com uma cintura escapular robusta e uma crista 

deltopeitoral bem desenvolvida no úmero. Na cintura pélvica, o desenvolvimento anterior 

da parte pré-acetabular e a redução da parte pôs-acetabular do ílio indica que a organização 

da musculatura de Prozostrodon era mais próxima dos Probainognathia derivados (como 

os Tritylodontidae) e os Mammaliaformes que dos Probainognathia mais basais. Esses 

estudos confirmam que a evolução pós-craniana dos cinodontes ocorreu através do 

desenvolvimento de uma postura mais aduzida dos membros posteriores previamente à dos 

anteriores (ver Anexos).  

 

 

Figura 4. Elementos pós-cranianos de Prozostrodon brasiliensis (UFRGS-PV-0248-T). A) 
Úmero direito, em vista anterior. B) Ílio direito, em vista lateral. C) Ísquio direito, em vista 
lateral. D) Fêmur direito, em vista posterior. Escala = 1 cm. 

 

O esqueleto de Therioherpeton cargnini (MVP 05.22.04) foi coletado no município 

de Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasil), no mesmo nível estratigráfico de 

Prozostrodon brasiliensis. O material pós-craniano inclui 29 vértebras articuladas 

associadas com costelas incompletas, a placa escapular esquerda, a parte distal do úmero 

direito, ulna e rádio direitos incompletos, ílios incompletos, púbis completos ísquio direito, 

fêmur esquerdo completo e fêmur direito incompleto, fragmentos de tíbia e de fíbula e 
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alguns ossos do pé (Fig. 5). Esse material já foi brevemente descrito (Bonaparte e 

Barberena 2001). Como em Prozostrodon, as epífises não foram preservadas. 

 

 
Figura 5. Elementos pós-cranianos de Therioherpeton cargnini (foto cedida por Agustín 

Martinelli). Escala = 1 cm. 

 

O material pós-craniano do Tritheledontidae Irajatherium hernandezi (holótipo: 

UFRGS-PV-599-T) foi coletado durante o ano 2000 na região de Candelária (Rio Grande 

do Sul, Brasil). É relacionado à ZA de Riograndia da Sequência Candelária, 

Supersequência Santa Maria. O material pós-craniano inclui o úmero e o fêmur esquerdos 

quase completos, embora as epífises estejam ausentes, além de fragmentos indeterminados 

de dois ossos longos (Martinelli et al. 2005) (Fig. 6). Oliveira et al. (2011) descreveram 

um novo espécime com um úmero direito e as possíveis porções proximais de uma tíbia e 

uma fibula (UFRGS-PV-1068-T), e um segundo novo espécime (UFRGS-PV-1172-T), 

com uma porção distal do úmero esquerdo preservada. Estes espécimes adicionais foram 

coletados na região de Faxinal do Soturno (Rio Grande do Sul, Brasil), no mesmo nível 

estratigráfico do holótipo, e foram associados a Irajatherium hernandezi com base na 
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morfologia semelhante dos úmeros com o úmero do holótipo. Todo esse material já foi 

descrito, porém sem abordagem morfofuncional. 

 

 

Figura 6. Elementos pós-cranianos de Irajatherium hernandezi. A) Úmero direito em vista 
anterior (UFRGS-PV-1068-T). B) Úmero esquerdo em vista anterior (UFRGS-PV-599-T). 
C) Fêmur esquerdo em vista anterior (UFRGS-PV-599-T). Escala = 1 cm. 
 

Os elementos pós-cranianos do Brasilodontidae Brasilitherium riograndensis 

(UFRGS-PV-1043-T, UFRGS-PV-765-T) foram coletados entre os anos 2002 e 2005 na 

região de Faxinal do Soturno (Rio Grande do Sul, Brasil). São provenientes da ZA de 

Riograndia da Sequência Candelária, Supersequência Santa Maria. A preservação do 

espécime UFRGS-PV-1043-T é muito boa, com os ossos completos ou quase completos 

incluindo a maioria das epífises (Fig. 7). Este espécime inclui vértebras, o úmero, o rádio e 

a ulna esquerdos, a porção proximal do úmero direito, os dois fêmures e a parte proximal 

da tíbia direita (Bonaparte et al. 2012). Além desse material, que já foi brevemente 

descrito, existe uma escápula direita e uma pélvis que nunca foram publicadas. O espécime 

UFRGS-PV-765-T inclui uma ulna direita incompleta (Bonaparte et al. 2005). 

 

O esqueleto UFRGS-PV-1320-T foi coletado no ano 2005 no município de Faxinal 

do Soturno (Rio Grande do Sul, Brasil), relacionado à ZA de Riograndia da Sequência 

Candelária, Supersequência Santa Maria. O material pós-craniano inclui costelas, a 

escápula direita, um úmero incompleto e outros elementos pós-cranianos ainda 

indeterminados (Fig. 8). Esse material nunca foi publicado e precisa ser preparado. O 
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estudo desse material será realizado a fim de identificar a qual espécie de Probainognathia 

ele pertence. A morfologia do úmero é mais próxima à de Irajatherium do que dos 

Brasilodontidae e sugere que esse material poderia pertencer ao Tritheledontidae 

Riograndia, o táxon o mais comum no sitio de Faxinal do Soturno. Por ora, ele é referido 

com cf. Riograndia guaibensis.  

 

 

Figura 7. Elementos pós-cranianos de Brasilitherium riograndensis (UFRGS-PV-1043-T). A) 
Escápula direita em vista lateral. B) Úmero esquerdo em vista anterior. C) Fêmur direito 
em vista posterior. D) Fêmur esquerdo em vista anterior. Escala = 5 mm. 

 

 

Figura 8. Elementos pós-cranianos de c.f. Riograndia (UFRGS-PV-1320-T). Escala = 1 cm. 
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5.2. Métodos 

 

Algumas amostras exigem uma preparação mecânica, como o material de 

Brasilitherium (UFRGS-PV-1043-T) e c.f. Riograndia (UFRGS-PV-1320-T). Essa 

preparação será realizada no Laboratório de Paleontologia de Vertebrados da Universidade 

Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). A utilização de ponteiras metálicas, agulhas 

histológicas, pincéis, e marteletes pneumáticos (PaleoTools Micro-Jack 2.0, 5.0) é 

necessária a fim de desgastar as rochas nas quais os fósseis são inseridos. A resina Paraloid 

B72 é diluída em diferentes concentrações de acetona e aplicada nos fosseis para evitar 

eventuais fraturas durante a preparação e/ou colar os fragmentos. Esse tipo de preparação 

já foi efetuado sobre os esqueletos Prozostrodon (UFRGS-PV-0248-T) e permitiu observar 

melhor os elementos pós-cranianos desse espécime. 

 

Todos os materiais serão fotografados utilizando uma câmera modelo Nikon p510. 

As fotografias serão tratadas e preparadas para publicação com os programas livres e 

GIMP 2.8 (GNU Image Manipulation Program). O programa Inkscape 0.91 será também 

usado para criar os desenhos esquemáticos dos ossos e representar a origem e inserção da 

musculatura inferida. 

 

Uma comparação será efetuada entre o material alvo de estudo deste projeto e os 

cinodontes mais basais (e.g. Procynosuchus, Platycraniellus, Galesaurus, Thrinaxodon), 

os Cynognathia basais (e.g. Cynognathus, Cricodon), os Traversodontidae (e.g. 

Massetognathus, Luangwa, Menadon, Santacruzodon, Exaeretodon, Scalenodon, 

Boreogomphodon, Andescynodon), os Probainognathia mais basais (e.g. Trucidocynodon, 

Chiniquodon, Probainognathus, Probelesodon), os Tritylodontidae (e.g. Oligokypus, 

Bienotheroides, Kayentatherium), e os primeiros Mammaliaformes (Morganucodontidae 

como Morganucodon, Megazostrodon). Também serão feitas comparações com mamíferos 

e “répteis” atuais. A comparação será baseada em descrições disponíveis na bibliografia 

(e.g. Abdala 2007, Bertoni 2014, Butler 2009, Crompton e Parrington 1955, Jenkins 1970, 

1971, Jenkins e Parrington 1976, Kemp 1980ab, Kühne 1956, Liu e Powell 2009, Maisch 

et al. 2004, Oliveira et al. 2007, 2009, 2010, Oliveira e Schultz 2015, Romer 1973, Sues e 

Jenkins 2006, Sues e Hopson 2010) e em materiais de cinodontes do Laboratório de 

Paleontologia de Vertebrados do DPE-IGEO/UFRGS, da PUCRS e da FZBRS (ver 
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abreviações institucionais). Está prevista a possibilidade de comparar o material estudado 

com os cinodontes não-mammaliaformes das coleções paleontológicas da Argentina, do 

MLP, PULR, MACN (ver abreviações institucionais). De coleções europeias, serão 

analisados cinodontes não-mammaliaformes e Mammaliaformes basais (e.g. 

Megazostrodon, Morganucodon) do NHMUK (Londres, Inglaterra), e mamíferos atuais do 

MNHM (Paris, França). Estes, de grupos filogenéticos distintos (Monotremata, 

Marsupialia e Theria) e com diferentes estratégias ecológicas, como, por exemplo, 

Zaglossus, Myrmecophaga, Didelphis. 

Além da descrição comparativa, será efetuada, nos espécimes alvo deste estudo, 

uma análise morfofuncional baseada na forma dos ossos e das articulações. A anatomia 

óssea, e a análise de algumas estruturas (fossas, cristas etc.), permitirá, também, deduzir a 

origem e a inserção de vários músculos, usando como parâmetro de comparação a miologia 

dos mamíferos e “répteis” atuais (Allen et al. 2010, 2014, Abdala e Diogo 2010, Diogo et 

al. 2009, Ellsworth 1974, Fisher et al. 2007, 2008, 2009, 2010). A reconstrução muscular 

contribuirá para o estabelecimento de modelos sobre a postura e as atividades locomotoras 

dos diferentes Prozostrodontia. Baseados sobre a biomecânica do membro anterior, os 

estudos de Fujiwara (2012) oferecem a oportunidade de determinar a postura do membro 

anterior nos tetrápodes quadrupedais. O esqueleto bem preservado de Brasilitherium, por 

exemplo, permite categorizar esse táxon no padrão de postura aduzida ou abduzida, com 

base no índice quantitativo dos tetrápodes atuais elaborado por Fujiwara. 

 

Os artigos previstos durante o presente Projeto de Tese abordarão os seguintes 

temas: 

1) Anatomia pós-craniana e análise morfofuncional de Prozostrodon brasiliensis e 

Therioherpeton cargnini. 

2) Anatomia pós-craniana e análise morfofuncional do Brasilodontidae 

Brasilitherium riograndensis. 

3) Comparação e análise morfofuncional da anatomia pós-craniana do 

Tritheledontidae Irajatherium hernandezi. 

4) Evolução do esqueleto pós-craniano e da postura nos Probainognathia. 

 

Paralelamente, pretende-se participar de trabalhos de campo em afloramentos 

fossilíferos relacionados à Sequência Candelária, a fim de encontrar mais material pós-

craniano refernte a Prozostrodontia. 
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6. CUSTEIO E FONTES DE RECURSOS 

 

Os recursos financeiros necessários para visitar as coleções estrangeiras (da 

Argentina, França e/ou Inglaterra) serão obtidos a partir da taxa de bancada incluída na 

bolsa CNPq, com duração de 48 meses (48 x R$ 394 = R$ 18.912) (ver quadro abaixo). Os 

custos (passagens aéreas, rodoviárias, hospedagem e alimentação) serão suplementados 

também por recursos pessoais. Os recursos necessários para a preparação de materiais 

fósseis, bem como para despesas com trabalhos de campo, serão oriundos de Projetos de 

Pesquisa vigentes no Laboratório de Paleontologia de Vertebrados do DPE-IGE)/UFRGS.  

 

Descrição Valor unitário Quantidade Valor total 

Passagem aérea internacional Porto Alegre 

Buenos Aires (Argentina). Ida e volta. 
R$ 1.500,00 1 R$ 1.500,00 

Passagem aérea internacional Porto Alegre 

Paris (França). Ida e volta. 
R$ 2.400,00 1 R$ 2.400,00 

Passagem aérea internacional Paris - Londres 

(Reino Unido). Ida e volta. 
R$ 300,00 1 R$ 300,00 

Diárias em Londres US$ 370,00* 12 
US$ 3.700,00                    

R$ 13.000,00 

Total   R$ 17.200,00 

 
*Valores de diárias CNPq:  
http://www.cnpq.br/web/guest/view/-journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/1318146 
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7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

A duração prevista para esse Projeto de Tese é de 48 meses, com início a partir de 

março de 2015. O PPGGEO-UFRGS exige uma totalização de 36 créditos no curso do 

doutorado. Os 24 créditos do mestrado do discente, realizado na França, foram 

aproveitados. De março de 2015 a julho de 2016 mais 22 créditos foram cursados, 

totalizando 46 créditos. 

 

O quadro abaixo apresenta o cronograma para a execução das diferentes atividades 

a serem efetuadas durante o doutorado. 

 

Atividade 
2015 
S1 

2015 
S2 

2016 
S1 

2016 
S2 

2017 
S1 

2017 
S2 

2018 
S1 

2018 
S2 

Levantamento 
bibliográfico                 

Cumprimento de créditos
                

Prova de proficiência em 
língua estrangeira                 

Visitas às coleções 
                

Preparação de material 
fóssil                 

Desenhos, fotografias e 
descrição anatômica                 

Análises de dados 
                

Elaboração de artigos 
científicos                 

Elaboração da tese 
                

Defesa da tese 
                

  

Também está prevista a participação do discente em eventos científicos nacionais e 

internacionais relacionados à área. 
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A postura e a locomoção dos cinodontes não-mamaliaformes são aspectos essenciais para 

entender como se deu a transição entre a postura abduzida dos sinápsidos basais e a postura 

aduzida dos mamíferos. No entanto, os estudos morfo-funcionais são raros neste grupo, por 

duas razões principais. Por um lado, poucos materiais pós-cranianos foram descobertos até o 

presente; além disso, esse tipo de estudo requer a análise funcional das articulações e as 

superfícies articulares raramente são preservadas no registro fóssil. Esta pesquisa centra-se no 

estudo morfo-funcional do esqueleto pós-cranial de Prozostrodon brasiliensis 

(Probainognathia, Prozostrodontia), um cinodonte não-mamaliaforme do Triássico Superior do 

Rio Grande do Sul (Zona de Associação de Hyperodapedon, Sequência Candelária), 

proximamente relacionado aos Mammaliaformes. A morfologia da parte proximal do úmero de 

Prozostrodon é similar à da maioria dos demais cinodontes (p. ex., Procynosuchus, 

Thrinaxodon, Chiniquodon) e o grande desenvolvimento da crista deltopeitoral e da 

tuberosidade maior, sugerido músculos elevadores (M. deltoideus e M. teres minor) e 

protratores (M. supraspinatus) bem desenvolvidos. Estes músculos são essenciais para suportar 

o peso do animal em uma posição abduzida ou semi-abduzida. O fêmur de Prozostrodon sugere, 

no entanto, uma posição aduzida, graças a uma cabeça femoral posicionada medial e 

dorsalmente, ao acetábulo profundo e ao desenvolvimento da região pré-acetabular do ílio 

(origem do M. iliofemoralis). Os diferentes graus de abdução e adução dos membros anteriores 

e posteriores de Prozostrodon confirmam que a evolução pós-craniana dos cinodontes ocorreu 

através do desenvolvimento de uma postura mais aduzida dos membros posteriores previamente 

à dos anteriores. Um modelo biomecânico será utilizado em estudos futuros para determinar a 

locomoção deste táxon e entender melhor sua ecologia. [CNPq] 
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O reconhecimento das sucessivas associações faunísticas do Triássico continental no sul do 

Brasil tem sido importante para o estudo da diversidade e evolução das comunidades fossilíferas 

logo após a grande extinção do limite Permo/Triássico. Particularmente, a mais recente 

associação Triássica com vertebrados corresponde à Zona de Assembleia (ZA) de Riograndia, 

Sequência Candelária (Supersequência Santa Maria). Os principais afloramentos fossilíferos 

desta ZA encontram-se em Candelária, Faxinal do Soturno, Agudo e São Martinho da Serra, 

sendo que, nos dois primeiros municípios, o conteúdo de microvertebrados é notável. A 

intensificação da prospeção e coleta de fósseis em rochas desta idade teve seu início na década 

dos 90, quando o Padre Daniel Cargnin, então na cidade de Mata (RS), mencionou a 

pesquisadores da FZB do RS (J. Ferigolo), UFRGS (M. Barberena) e MACN (J. Bonaparte) a 

presença de restos de pequenos vertebrados em Faxinal do Soturno e Candelária. Prospecções 

sistemáticas revelaram uma grande diversidade de vertebrados de pequeno porte, previamente 

desconhecida para o Triássico mundial, além de formas arcossaurianas de maior porte 

(Phytosauria indet., Guaibasaurus). Entre as formas de pequeno porte destacam-se o 

procolofônio Saturnia, o lepidossauromorfo Cargninia, o esfenodonte Clevosaurus, o 

arcossauro Faxinalipterus e os cinodontes Riograndia, Irajatherium, Botucaraitherium, 

Brasilodon, Brasilitherium e Minicynodon. As coletas feitas ao longo destes anos têm fornecido 

material para diversos estudos, incluindo TCCs, mestrados e doutorados. Um dos últimos 

trabalhos de campo, realizado em Maio de 2015, em parceria entre a UFRGS e a USP/Ribeirão 

Preto, nos sítios Linha São Luís, Sesmaria do Pinhal 1, Poste e Cerro Botucaraí, resultou no 

achado de numerosos novos espécimes. Destacam-se restos de diferentes estágios 

ontogenéticos de esfenodontídeos e cinodontes probainognatios (Riograndia e Brasilitherium), 

um segundo exemplar de Botucaraitherium e diversos materiais ainda em fase de preparação, 

mas que brindarão novos dados sobre esta ZA que constitui a “Pedra de Roseta” para a 

compreensão da diversidade faunística do Planeta ao final do Triássico. [FAPESP, CNPq, 

CAPES] 
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Postcranial studies on non-mammaliaform cynodonts are essential to understand the postural 

and locomotor advances in mammalian evolution and get information about the transition from 

the abducted posture of basal synapsids to the adducted posture of mammals. Nevertheless, the 

number of functional analyses about this group remains limited once few postcranial materials 

have been discovered and the articular surfaces are rarely preserved. This study focuses on the 

description and functional analysis of the appendicular skeleton of Prozostrodon brasiliensis 

(Probainognathia, Prozostrodontia), a non-mammaliaform cynodont from the Upper Triassic of 

Rio Grande do Sul (Hyperodapedon Assemblage Zone, Candelária Sequence), closely related 

to Mammaliaformes. The forelimb morphology of Prozostrodon is similar to most non-

mammaliaform cynodonts (e.g. Procynosuchus, Thrinaxodon, Chiniquodon) with robust 

clavicles and interclavicles indicating that transverse forces were still applied on the thorax. 

The well-developed deltopectoral crest on the humerus suggests powerful adductor pectoral 

muscles to elevate the body off the ground in a sprawling gait. Otherwise, the hindlimb of 

Prozostrodon shows similarities with early Mammaliaformes (e.g. Eozostrodon) with a reduced 

postacetabular process on the ilium, a dorsoanteriorly projected iliac blade, a medial position 

of the lesser trochanter and a femoral head oriented medially. These features change the 

muscular orientation of the leg, decreasing the efficiency of the adductor muscles and increasing 

the mechanical advantage of protractor and retractor muscles, swinging the femur in a nearly 

parasagittal plane. This set of evidence indicates that the forelimb of Prozostron was semi-

abducted whereas its femur was held in an adducted position, with a hip configuration already 

similar to that of Mammaliaformes. 
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