




 Cordados compreende animais 
adaptados para a vida aquática e 
terrestre. 

 Dividem-se em:

 PROTOCORDADOS: destituídos de 
coluna vertebral e de caixa craniana

 EUCORDADOS (Vertebrados):
possuem coluna vertebral e têm 
crânio com encéfalo.



 Pequenos animais exclusivamente 
marinhos.

 Dividem-se em:

 UROCORDADOS: notocorda 
presente na fase larval e reduzida à 
região caudal. Corpo saculiforme.

 CEFALOCORDADOS: Notocorda 
bem desenvolvida da cauda até a 
cabeça. Corpo achatado.



ASCÍDIA ANFIOXO

UROCORDADO CEFALOCORDADO



 As características diferenciais e 
exclusivas que permitem o 
enquadramento de um animal no 
grupo dos cordados e que estão 
presentes pelo menos nos primeiros 
estágios de desenvolvimento são:

 NOTOCORDA

 FENDAS BRANQUIAIS

 TUBO NERVOSO DORSAL



 Bastão Fibroso que confere 
sustentação ao corpo.

 Nos vertebrados ela é substituída 
pela espinha dorsal ou coluna 
vertebral.



 Pequenos orifícios na faringe.

 Se prestam à filtração de alimentos 
ou à respiração.

 Permanecem apenas nos 
protocordados e nos peixes adultos.



 Tubo nervoso longitudinal e único 
que forma o sistema nervoso (na 
posição dorsal) dos cordados.



 AGNATOS:

–CICLOSTOMADOS

 GNATOSTOMADOS:

–PEIXES

–ANFÍBIOS

–RÉPTEIS

–AVES

–MAMÍFEROS





 Peixes Cartilaginosos  Peixes Ósseos



 GNATOSTOMADOS: apresentam 
mandíbulas.

 PECILOTÉRMICOS: temperatura do 
corpo varia com a temperatura 
ambiente.

 RESPIRAÇÃO BRANQUIAL: 
filamentos delicados que recolhem o 
oxigênio dissolvido na água.



 FENDAS BRANQUIAIS: ÓSSEOS (4 
pares de fendas) CARTILAGINOSOS (5 
pares de fendas).

 LINHA LATERAL: presente nos 
condrictes e nos osteíctes tem função 
sensorial (perceber vibrações  e 
pressões).

 SISTEMA DIGESTÓRIO: completo.
CONDRICTES: boca ventral e cloaca.
OSTEÍCTES: boca anterior e ânus.



 NADADEIRAS: Órgãos locomotores.

 BEXIGA NATATÓRIA: presente nos 
osteíctes e ausente nos condrictes.

Sua função é atuar como bóia 
(armazena gases).











QUEM SÃO?



 Primeiros vertebrados capazes de viver em 
terra.

 Graças ao fortalecimento da coluna vertebral; 
desenvolvimento de ossos e músculos das 
pernas.

 Pernas sustentam e deslocam o corpo com 
maior eficiência do que as nadadeiras.

 São Pecilotérmicos.



 Larvas (girinos) → Branquial

 Brânquias não são órgãos adequados 
para o meio terrestres.

 Adultos → Pulmonar ou Cutânea

 Pulmões ficam protegidos
contra a desidratação



Características 

gerais

girinos           aquáticos





Características 

gerais adultos   terrestres

1. narinas

2. papo

3. tímpano



 O  coração dos anfíbios bombeia

2 tipos  de sangue.

Sangue Venoso                 Sangue Arterial

para o pulmão                     para o corpo



 O coração possui 3 cavidades

2 átrios e 1 ventrículo



 São carnívoros

 Os sapos capturam as presas lançando a 
língua musculosa para fora.

 O alimento é digerido e absorvido no 
tubo digestório.

 Possuem cloaca



 O Sistema Nervoso recebe estímulos dos 

sentidos:

ÓRGÃOS DOS SENTIDOS

OLHOS OUVIDOS

ESTRUTURAS 
OLFATIVAS

ESTRUTURAS 
TÁTEIS

ESTRUTURAS 
GUSTATIVAS



ABRAÇO NUPCIAL DESOVA



OVO GIRINOS



 Os machos atraem as fêmeas coachando.

 O acasalamento ocorre dentro da água.

 Fecundação externa.

 Dependem da água para reprodução.



REINO 

ANIMAL

FILO 

VERTEBRADOS

CLASSE 

ANFÍBIOS

ORDEM 

ANUROS

ORDEM 

ÁPODES

ORDEM 

URODELOS



Anuros - sapos





Anuros - pererecas





Urodelos -

salamandras

Ambystoma tigrinum

axolote





Ápodos – Caecilia sp





CAMUFLAGEM VENENO





QUEM SÃO?



 O nome réptil vem do latim reptare, que 
significa "rastejar". 

 Alguns vivem no meio aquático e outros no 
ambiente terrestre;

 Possuem pele seca e impermeável;

 Pele recoberta por escamas (cobras e 
lagartos);

 Pele recoberta por placas (jacarés e 
crocodilos);



 Pele recoberta por carapaças (tartarugas 
e cágados);

 Todas as estruturas são 
impermeabilizadas por queratina;

 São Pecilotérmicos.

 Estão bem protegidos contra 
desidratação.

 O que permite sobrevivência em 
desertos.



 Possuem mandíbulas com dentes e 
músculos;

 Rins utilizam menos água para eliminar 
toxinas;

 Urina é pastosa – devido pouca água;

 Essa é uma característica que favoreceu 
a adaptação à vida terrestre



 Não há trocas gasosas pela pele;

 Possuem Pulmões bem desenvolvidos que os 
anfíbios;

 Seus Pulmões possuem dobras internas que 
aumentam a superfície de contato do ar.

 Não possuem problemas como a 
desidratação.



 Fechada – Dupla – Incompleta.

 O  coração dos anfíbios bombeia

2 tipos  de sangue.

Sangue Venoso                   Sangue Arterial

para o pulmão                     para o corpo



 O coração tem 2 átrios e 1 
ventrículo.

Tem 2 átrios e 2 ventrículos
O sangue venoso se mistura com o 
arterial por um orifício chamado 
“Forame de Panizza”

CROCODILOS E JACARÉS



CORAÇÃO DE CROCODILIANOS



 O Sistema Nervoso recebe estímulos dos 

sentidos:

 As respostas são enviadas pelos nervos aos 

músculos do animal.

ÓRGÃOS DOS SENTIDOS

OLHOS OUVIDOS

ESTRUTURAS 
OLFATIVAS

ESTRUTURAS 
TÁTEIS

ESTRUTURAS 
GUSTATIVAS



OVOS DE TARTARUGAS OVOS DE JACARÉ

OVOS DE COBRA

MOMENTO DA 
ECLOSÃO



 Fecundação Interna;

 Espermatozóides são introduzidos 
dentro do corpo da fêmea.

 Desenvolvimento do embrião dentro de 
um ovo com casca.

 A maioria dos machos de répteis 
possuem um órgão copulador = Pênis.



 CÓRION = Membrana de revestimento 
e proteção da gema.

 ÂMNIO = Bolsa de água para 
proteção do embrião.

 RESERVAS NUTRITIVAS = clara e 
gema, permitem a alimentação do 
embrião.



 Espécies que põem ovos, e esses se 
desenvolvem fora do corpo da fêmea.

(tartarugas)

 Espécies em que os ovos se desenvolvem 
dentro do corpo da fêmea.
(algumas espécies de serpentes e lagartos)

 Espécies em que o embrião se desenvolve 
dentro do corpo da fêmea sem presença de 
ovo.
(algumas espécies de serpentes e lagartos)

OVÍPARAS

OVOVÍPARAS

VIVÍPARAS



 São Pecilotérmicos.

 Lagartos podem se esconder em sombras 
quando a temperatura ambiente estiver 
muito quente. Ou aquecer-se ao sol se a 
temperatura ambiente estiver fria.

 ECTOTÉRMICOS = Se aquecem com o 
calor vindo de fora do corpo (exemplo 
Sol). 



REINO 

ANIMAL

FILO 

VERTEBRADOS

CLASSE 

RÉPTEIS

ORDEM 

QUELÔNIOS
ORDEM 

CROCODILIANOS

ORDEM 

ESCAMADOS



QUELÔNIOS – tartarugas, jabutis e 

cágados.

TARTARUGA JABUTI

CÁGADO



• Maioria é herbívoro;

• Carapaça de osso coberta de queratina;

• Tartarugas = gostam de água;

• Jabutis = gostam ambiente terrestre;

• Cágados = encontrados em água doce;



CROCODILIANOS – crocodilos e 

jacarés

CROCODILOS JACARÉS



 Crocodilos = Têm focinho longo e estreito;

 Jacarés = têm focinho mais largo e 
arredondado;

 São carnívoros;

 Passam a maior parte do tempo dentro da 
água ou na beira de rios;

 Corpo coberto por escamas.



ESCAMADOS – lacertílios

LAGARTOS LAGARTIXAS

CAMALEÃO COBRA DE 
DUAS 

CABEÇAS



Corpo coberto por escamas;

 A maioria alimenta-se de insetos;

 Alguns são herbívoros;

 Outros comem ovos, aves e 
mamíferos.

Dragão-de-Komodo Iguana



ESCAMADOS – serpentes



 Todas são carnívoras;

 Dentes não são usados na mastigação, 
servem para segurar a presa;

 Algumas espécies possuem glândulas 
produtoras de veneno que é inoculado 
pelos dentes.

 Nem todas as espécies são perigosas 
ao ser humano.



 Manutenção do equilíbrio ecológico.

(devoram roedores).

Foi do veneno da jararaca que os 
cientistas brasileiros extraíram uma 
substância capaz de diminuir a pressão 
arterial.

Utilizado para controlar a hipertensão.

IMPORTÂNCIA DAS COBRAS








