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• Acolhida

• Principais grupos e características

dos Vertebrados



O subfilo Vertebrata é o maior e o mais diversificado grupo do filo
Chordata, sendo constituído por aqueles animais que apresentam uma
coluna vertebral como suporte axial do corpo (11).
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http://www.centraldeconcursos.com.br/docs/diversos/d-complemento_biologia_aux_necropisia-20080723.pdf


Classe Cyclostomata

Agnatas, ou animais sem mandíbula, como as lampreias.

Classe Chondrichthyes

Peixes com esqueleto cartilaginoso, com destaque para tubarões e raias.

Classe Osteichthyes

Peixes com esqueleto ósseo, como lambaris, trutas, salmões, dourados e sardinhas.
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Classe Amphibia

Anfíbios, representados por sapos, rãs, salamandras e cobras-cegas.

Classe Reptilia

Répteis, que compreendem tartarugas, jacarés, cobras e lagartos.
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Classe Aves

Aves, exemplificadas por avestruzes, gaivotas, falcões, pinguins, araras e 
pássaros em geral.

Classe Mammalia

Mamíferos, tendo como alguns representantes cangurus, elefantes, gatos, 
cães, cavalos, rinocerontes, ratos, macacos e o homem.
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A classe Cyclostomata (do grego 

cyklos = circular, stoma = boca) 

compreende as lampreias, 

encontradas em água doce e 

salgada, e os peixes-bruxa ou 

feiticeiras, exclusivamente marinhos.
Imagem; Drow_male / GNU Free Documentation License.
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A classe Chondrichthyes (do grego chondros = cartilagem, ichthys = peixe) compreende 
tubarões, raias e quimeras, sendo um grupo antigo e, principalmente, marinho, com 
cerca de 1 000 espécies. 

Comparados aos ciclóstomos, apresentam  algumas aquisições evolutivas importantes. 
São dotados de mandíbula móvel e denteada, derivada 

de um dos arcos  branquiais.     

Ex: Tubarões, cações e raias.

Imagem: Moesmand / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 
Unported
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Apresentam 5-7 fendas branquiais dos 

lados do corpo ou na região ventral da 

cabeça;

Membranas nictitantes nos olhos;

Muitas espécies de tubarões têm várias 

fiadas de dentes de substituição;

Escamas PLACOIDES;

Linha lateral- Percepções de vibrações 

na água (12). 
Imagem cortada por Chris huh, sendo o autor original Fbattail / 

GNU Free Documentation License.
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Chondrichthyes


A classe Osteichthyes (do grego osteon = osso, ichthys =
peixe) é composta pelos peixes mais típicos, os peixes
ósseos, encontrados em todos os tipos de ambientes
aquáticos e muito importantes para a humanidade como
fonte de alimento proteico.

Fendas branquiais recobertas: opérculo.

Os peixes ósseos são dioicos.

O revestimento do corpo é constituído por escamas
cicloides, ctenoides e ganoides, sendo a cauda
homocerca.

Imagem: OpenCage / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic.

10



Os anfíbios (do grego amphi = dual, bios = 
vida) são assim chamados porque, em sua 
maioria, vivem as fases iniciais do ciclo vital 
dentro da água e a fase adulta em ambiente 
terrestre.

Pele lisa e úmida.

Respiração cutânea e pulmonar.

Circulação dupla-coração com três câmaras. 
Imagem: LiquidGhoul / Domínio público 
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