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Vertebrados tetrápodes



Classe Amphibia (anfíbios)

 Primeiros tetrápodes

 Fase larval aquática e adulta terrestre

 Divididos em 3 ordens:

Anura: Desprovidos de cauda (sapos, rãs e pererecas)

Caudata ou Urodela: Corpo alongado, 4 patas e cauda longa (salamandras /tritões)

Gymnophiona ou Apoda: Corpo alongado e sem patas (cobras-cegas ou cecílias)

Anfíbios



Novidades evolutivas (adaptativas)
 Estruturas esqueléticas resistentes

 Quatro apêndices locomotores (primeiros tetrápodes)

 Respiração pulmonar e cutânea (simultâneas)

 Presença de glândulas produtoras de muco

 Cores variadas (Aposematismo e atrativo sexual)

 Presença de glândulas serosas (toxinas)

Anfíbios





Sistema Digestório:

 Completo (boca + cloaca)

 Maioria (carnívora)

 Alguns possuem língua protrátil (predação)

Anfíbios



Sistema Respiratório:

 Fase larval: respiração branquial e cutânea.

 Fase adulta: respiração pulmonar e cutânea (e gular).

Anfíbios



Sistema Respiratório:

Respiração cutânea:
Pele fina, altamente 
permeável com glândulas 
mucosas que lubrificam a 
superfície, facilitando as 
trocas gasosas.

Anfíbios



Sistema Circulatório:

 Circulação:

- Dupla (passa 2x pelo coração)

- Incompleta (mistura S.V. e S.A.)

- Fechada

 Coração tricavitário

(dois átrios e um ventrículo)

Obs: Fase larval dos anfíbios 
apresenta coração e circulação 
semelhante aos peixes.

Anfíbios



Anfíbios
Sistema Circulatório:

Sangue arterial (S.A.):

- Rico em O2

Sangue venoso (S.V.):

- Rico em CO2



Anfíbios
Sistema Circulatório:

 Ectotérmicos: necessitam de calor externo para se
aquecerem.

Obs: Animais Pecilotérmicos: a temperatura corporal varia conforme a
temperatura externa.



Sistema Excretor:

 Fase larval (girino): excretam amônia

 Fase adulta: excretam ureia (ureotélicos)

Sistema Nervoso:

 Visão e audição bastante desenvolvidos

 Canto para acasalamento

Obs: Fase larval

Linhas laterais 
(Vibrações na água)

Membrana 
timpânica
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Sistema Excretor:

 Fase larval (girino): excretam amônia

 Fase adulta: excretam ureia (ureotélicos)

Sistema Nervoso:

 Visão e audição bastante desenvolvidos

 Canto para acasalamento

Obs: Fase larval

Linhas laterais 
(Vibrações na água)
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Reprodução: 

 Dioicos 

 Ovíparos (maioria)

 Fecundação externa (anuros) – Amplexo nupcial

 Fecundação interna (caudata e gymnophiona)

 Desenvolvimento direto (s/ metamorfose) ou indireto (c/
metamorfose)

 Ovo anamniótico sem casca.

Obs: O saco vitelínico (nutrição) é o único anexo embrionário presente.

Anfíbios



Reprodução: 

Anfíbios



Metamorfose dos anuros:

Anfíbios

Perdem Adquirem

Brânquias Pulmões

Cauda Patas

Coração com 2 cavidades Coração com 3 cavidades

Excreta: Amônia Excreta: Ureia

Linha lateral Membrana timpânica

Fase larval (Girino)

Fase adulta



Répteis



Ordens principais:

Répteis

Squamata Crocodilia Testudines ou Chelonia

Lagartos, Serpentes e 
Anfisbenas

Jacarés, Crocodilos e 
Gaviais

Tartarugas, Jabutis e 
Cágados



Ordens principais:

Répteis

Obs: Há uma 4ª ordem denominada Rhyncocephalia:
- Tuataras (2 espécies restritas à Nova Zelândia).
- Representam um elo importante para os répteis agora extintos.
- Possuem características mistas entre lagartos, tartarugas e aves.



Características Gerais

Primeiro grupo de vertebrados a conquistar 
definitivamente o ambiente terrestre!

 Ovo amniótico com casca (calcária ou coriácea)

 Pele seca altamente queratinizada e impermeável

 Fecundação interna (independente da água)

 Ácido úrico como excreta nitrogenada.

 Pulmões eficientes nas trocas gasosas
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Ovo amniótico

 Casca: proteção contra choques mecânicos e desidratação e permite
trocas gasosas (poroso).
 Âmnio: produz o líquido amniótico que hidrata e protege o embrião.
 Córion: proteção e trocas gasosas.
 Alantoide: Armazenamento de excretas (ácido úrico).
 Saco Vitelínico: Armazenamento de vitelo (nutrientes) para o embrião.

Répteis



Ovo amniótico

Répteis



Ovo amniótico

Temperatura do ovo relacionada com a 
determinação do sexo em répteis

Répteis

Grupos Crocodilia Chelonia
Ovos incubados em 
altas temperaturas

Machos Fêmeas

Ovos incubados em 
baixas temperaturas

Fêmeas Machos



Pele seca altamente queratinizada
 Impermeável
 Proteção contra choques mecânicos
 Adaptação contra desidratação (dessecação)
 Formação de placas (escamas córneas)
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Fecundação interna
 Adaptação para a vida em terra, pois não há necessidade da
cópula ser realizada em ambiente aquático.

Répteis



Répteis
Sistema Excretor

 1 par de rins.

 Principal excreta é o ácido úrico (economia de água).

 O ácido úrico é pouco tóxico e pode permanecer maior 

tempo no organismo animal, sendo eliminado com pequena 

quantidade de água.



Sistema Respiratório

 Respiração pulmonar

 Pulmões mais desenvolvidos e com maior número de
dobras internas.

 Musculatura ao redor das costelas para expandir e contrair
a caixa torácica.

Obs: Algumas espécies de tartarugas apresentam brânquias cloacais
que permitem as trocas gasosas no ambiente aquático.

Répteis



Sistema Respiratório

Répteis



Sistema Digestório

 Completo: boca e cloaca.

 Há espécies carnívoras e herbívoras.

- Serpentes: possuem ossos cinéticos no crânio que
permite a ingestão de alimentos grandes.

- Lagartos: possuem língua protrátil que facilita a captura
de presas.

- Quelônios: não possuem dentes, mas sim um bico
córneo.

Répteis



Sistema Circulatório:

 Circulação (Répteis não crocodilianos):

- Dupla (passa 2x pelo coração)

- Incompleta (mistura S.V. e S.A.)

- Fechada

 Coração tricavitário

(dois átrios e um ventrículo)

Obs: Ventrículo parcialmente dividido,

reduzindo a mistura do sangue venoso e sangue arterial.

Septo de 
Sabatier
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Sistema Circulatório:
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Sistema Circulatório:

 Em Crocodilianos:

- Não há mistura do sangue venoso e arterial no coração.

- Coração é completamente dividido no ventrículo
(Tetracavitário: 2 átrios e 2 ventrículos)

- Circulação ainda é incompleta

Há mistura de sangue fora do coração no Forame de Panizza 
(comunicação da aorta direita com a artéria esquerda)

Répteis



Sistema Circulatório:

 Em Crocodilianos:

Forame de 
Panizza
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Sistema Circulatório:

 Ectotérmicos: necessitam de calor externo para se
aquecerem (menor gasto energético).

Obs: Animais Pecilotérmicos: a temperatura corporal varia conforme a
temperatura externa.
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Sistema Circulatório:

 Ectotérmicos: necessitam de calor externo para se
aquecerem (menor gasto energético).

Obs: Animais Pecilotérmicos: a temperatura corporal varia conforme a
temperatura externa.
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Sistema Nervoso

 Visão e olfato bem desenvolvidos

- Lagartos e Serpentes:
 Ossos do crânio detectam vibrações do solo
 Órgão de Jacobson: detecção de odores (quimiorreceptor)
 Fossetas loreais: detecção de calor (termorreceptor)

Répteis



Reprodução

 Dioicos (maioria)
 Fecundação interna (Órgão de cópula: Pênis)
 Desenvolvimento direto (sem fase larval)

- Há espécies:

o Ovíparas: que botam ovos.
o Vivíparas: filhotes nascem totalmente formados.
o Ovovivíparas: os ovos permanecem certo tempo do
desenvolvimento embrionário dentro do corpo da mãe.

Obs: Algumas espécies se reproduzem assexuadamente por partenogênese.

Répteis




