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AMNIOTAS 
 
1- Qual a característica mais marcante dos Amniotas que os diferencia dos outros vertebrados? 
Cite outras características.  

Um ovo amniótico, que permite a reprodução independente da água. 
- Não possuem estágio larval, sendo todos de desenvolvimento direto; 
- Nenhum embrião de Amniota é capaz de sobreviver imerso em água, e os Amniota aquáticos tem 

que vir à terra para ovopositar ou são vivíparos. 
- Todos os Amniota possuem fecundação interna, normalmente associada a presença de um órgão 

copulador ou falo (evoluiu independentemente nas diferentes linhagens de Amniota, e foi perdido 
em alguns grupos). Se não tem falo: contato entre cloacas. 
 

2- a) Qual é a adaptação que permite o ovo ter independência da água? 
- Possuem uma casca semipermeável que permite passagem de oxigênio e dióxido de carbono, mas 

impede a perda de água.  
-  A casca proporciona resistência mecânica contra predadores e gravidade.  
-  É normalmente coriácea, embora possa ser rígida e calcificada em alguns Diapsida. Antes: nos 

anfíbios têm cobertura gelatinosa então para não ressecar precisa ficar na água. 
- Os Amniota possuem integumento queratinizado com reservas de lipídios, o que impede a perda 

de água; 
b) Quais outras adaptações dos Amniotas permitem sua menor dependência da água? 

- A epiderme dos Amniota possui coberturas queratinizadas especializadas como escamas, penas e 
pêlos. 

- Coração tetracavitário! Têm sistemas circulatórios eficientes e mantém pressões sanguíneos mais 
altas. Possuem circulações separadas e independentes - mesmo répteis com septos ventriculares 
incompletos-  tem mecanismos de circulação funcionalmente independentes. Não-amniota tem dois 
átrios e um ventrículo (dilui o O2 e tem menor eficiência) 

 
3- Descreva as membranas extra-embrionárias dos ovos amnióticos.  

 
(Fonte: CAMPBEL, 2010) 
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Córion: membrana externa, que envolve o embrião e o saco vitelínico.  
Âmnion: o ambiente que envolve o embrião. 
Alantóide: armazena os dejetos, além de ser altamente vascularizado e atuar também na troca de gases. 
Ps: Córion e âmnion se desenvolvem a partir de expansões da parede do corpo do 
embrião, formando duas bolsas; 
 
4- Qual a função do Vitelo? 

Vitelo contido no saco vitelínico, altamente irrigado, proporciona nutrição para o 
embrião. Quando embrião cresce, o saco vitelínico diminui porque o embrião vai se nutrindo.   
 
5- Os Amniota, ao contrário de tetrápodes não-amniota, dependem quase que exclusivamente de 
pulmões para respirar. Qual a solução dos Amniotas em comparação com os não-amniotas. 

A respiração pulmonar é muito mais eficiente tanto na obtenção de oxigênio quanto na eliminação 
de gás-carbônico. Anfíbios e peixes bombeiam o ar para os pulmões através de músculos bucais, enquanto 
que os Amniota direcionam ar aumentando o volume da caixa torácica (respiração costal - feita com 
músculos intercostais), por vários mecanismos, além de possuírem alvéolos desenvolvidos. 
 
6- Os Amniota possuem  rins metanéfricos e os não-amniota rins mesonéfricos. Qual a diferença 
entre os dois?  
!!!! 
Rins metanéfricos: excretam através de dois tubos, os ureteres. Conservação de água durante a excreção, 
pois todo o sangue vai para o rim.  
 
Rins mesonéfricos: excretam através dos ductos mesonéfricos. Espalhados ao longo do corpo do animal. 
Ex: peixes e anfíbios. Alguns podem filtrar excretas direto do celoma (rins pronéfricos), como peixes-bruxas 
e larvas de lampreias.  
 
7- Quais são as adaptações dos Amniota tratando-se da parte óssea? 

a) Para a locomoção. 
Possuem dois ossos tarsais, o astrágalo e o calcâneo, que tornam a locomoção terrestre mais eficiente 
(estabiliza o movimento) 

b) Crânio. 
Ausência do entalhe ótico e de fenestras interpterigóides (comunicação entre parte ventral e dorsal do 
crânio).  Presença de um único côndilo occipital (mamíferos tem dois côndilos occipitais como os não-
amniota, mas adquiriram uma depois) e a columela robusta. 
 
8- Qual a diferença entre a configuração da musculatura mandibular entre os não-amniota e amniota? 
 Não-amniota: uma massa indiferenciada inserida na parede lateral do crânio. Para fechamento e 
abertura rápidas, além de bombear ar para os pulmões. Não consegue comer e respirar ao mesmo tempo! 
 Amniota: a musculatura é diferenciada em músculos adutores e pterigóideos! Mandíbulas e maxilas 
não ficam restritas à pressão inercial. 
 
9- Sobre as fenestras temporais: 

a) Qual é sua principal função? 
Ajudam a proporcionar maior superfície de inserção para a musculatura, além de permitir um volume 
muscular maior. 

b) Em qual grupo está ausente?  
Não-amniota! Alguns tetrápodes têm buraco cartilaginoso e talvez seja precursor.  

c) Originaram a partir de que? 
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Provavelmente se originaram a partir da não-ossificação da parede craniana. 
d) Quais são os diferentes padrões de fenestração temporal craniana entre os Amniota? 

 
 

 
Anapsida 

Fenestras temporais estão ausentes!  
Presente em: em grupos filogeneticamente próximos aos Amniota e nos Sauropsida basais. 
Tartarugas: O crânio das tartarugas não apresenta fenestração temporais, o que faz com que sejam, 
tradicionalmente, consideradas Anapsida. Entretanto, evidências moleculares e fósseis sugerem 
fortemente que as tartarugas seriam Diapsida, o que significa que seu crânio evoluiu a condição 
Anapsida convergentemente. O que possivelmente aconteceu: perda de barra inferior e posterior 
constrição das fenestras pela ampliação do elementos circundantes. Jugal e parajugal se fecham e há 
perda da barra inferior. 
 
 
 
 

Sinapsida  
Uma fenestra temporal inferior! 

Pode variar em relação a relação à posição, tamanho e confluência com a órbita. Por exemplo, em 
humanos fica entre arco zigomático e parede lateral do crânio. Onde se encontra a mandíbula. Os 
mamíferos são sinapsidas. 

 
Euryapsida 

Uma única fenestra temporal superior! 
Hipótese: perdem a barra inferior. Possuem crânio derivado do padrão Diapsida e estão estão fortemente 
inseridos na radiação de Sauropsida (répteis do mesozóico e todos extintos).  
Exs: lagarto perde barra inferior e serpentes perdem as duas barras. 
Perda da barra inferior: associada à expansão e retração do jugal. 
Perda da barra superior: cinese craniana (podem mover o crânio devido a vários pontos de inserção).  
 

Diapsida 
Duas fenestras temporais, uma superior e uma inferior. 
 

Quem mantém a barra 
- Dos Lepidossauria atuais, somente as tuataras (Sphenodontia) mantêm as duas fenestras originais 

dos Diapsida.  
- Entre os Archosauria, as duas fenestras se mantêm nos Crocodylia. 
- A maioria dos dinossauros não-avianos também mantêm as duas fenestras, mas o crânio das aves 

não apresenta fenestras óbvias (pois há redução ou perda do pós-orbital, o que leva à fusão das 
fenestras com o as órbitas, enquanto que o esquamosal é incorporado à parede da caixa craniana. 
Jugal e parajugal se juntam) 
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10- Quais são as duas grandes linhagens de Amniota e quais são suas características? 
- Synapsida: que compartilham uma única abertura temporal; 
- Sauropsida: crânios do tipo Anapsida, Diapsida ou Euryapsida; osso central único; maxilar separado do 
quadrado-jugal; osso coronóide único na mandíbula. 
 
11- Os Reptiliomorpha (Antrachosauria, Seymouriamorpha e Diadectomorpha), são considerados 
proximamente relacionados aos Amniota. Discorra sobre as principais características destes grupos. 
 
Por que cada um desses grupos não são amniotas. 

Antrachosauria 
- Do Carbonífero inferior ao Triássico inferior. Crânio elevados e cinéticos. Pequenos, 
provavelmente insetívoros e terrestres, alguns secundariamente aquáticos. Não é amniota porque não tem 
astragalus e calcanus.  

Seymouriamorpha 
- Conhecidos apenas do Permiano. Adultos 
terrestres, larvas com linha lateral e brânquias. 
 

Diadectemorphia  
- Possuem várias características em comum com ao Amniota, e são provavelmente seu grupo irmão; 
-  Incluem os primeiros tetrápodes especializados para a herbivoria, e um dos únicos herbívoros não-

Amniota conhecidos. 
 
12- Quando os Amniotas surgiram e como era o ambiente? Escreva quando se diversificaram 
também. 

Os primeiros Amniota são conhecidos do Carbonífero Superior, e já incluíam membros das duas 
grandes linhagens. A maior parte da diversificação do grupo aconteceu a partir do Permiano, quando 
começaram a dominar os ecossistemas terrestres. 

Como era o cenário durante o Carbonífero Superior: os continentes estavam se consolidando na 
Pangéia; Grandes florestas de coníferas e pteridófitas, com uma grande radiação de insetos. 
 
13- Quais foram os primeiros Amniotas? 

Hylonomus e Westtlothiana – Carbonifero Superior (cerca de 330 m.a.) – plano corporal primitivo, 
pequenos insetívoros. 
 
14- Quem são os Mesosauridae? Por que eles são importantes? 
 São Sauropsida basais conhecidos do Permiano superior, inclusive do Brasil. Apresentam uma série 
de caracteres derivados, inclusive especializações aquáticas, fenestração temporal e viviparidade. 
 Por que são importantes: Sua distribuição é evidência da biogeografia do Permiano na Gondwana. 
Tem mesma espécie no Brasil e na África, o que confirma a deriva continental.  
 
15- No período do Permiano, o que aconteceu com os Amniotas?  

A partir do Permiano os Amniota começam a se irradiar extensivamente pelos ecossistemas 
terrestres, em particular os Synapsida. Alguns Sauropsidas basais também se irradiaram, a maioria 
pequena, insetívora e alguns herbívoros. 
 
16- Quem são os Parareptilia e Eureptilia? 
Parareptilia: alguns grupos de Sauropsida basais, cujas relações filogenéticas são ainda 
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mal compreendidas, também se irradiaram. No final do Permiano grande parte estavam extintos, embora 
alguns grupos chegaram a atingir grandes tamanhos. Ex: Os Pareiasauridae estavam entre os maiores 
vertebrados terrestres do período, e eram herbívoros que chegavam a 3 metros de comprimento. 
 
Eureptilia: incluem formas proximamente aparentadas com os Diapsida. 
 

Características de mamíferos 
1- Em relação ao coração tetracavitário dos mamíferos: 
a) É uma características exclusiva? 

Não! Répteis (mesmo que o septo do ventrículo seja incompleto), aves, etc.  
b) Como a estrutura é vantajosa? 
 Possui septo ventricular completo, formando quatro câmaras e impedindo a mistura do sangue rico 
em oxigênio com sangue pobre em oxigênio. É mais eficiente para troca gasosa, pois não mistura os 
sangues e o oxigênio não fica dissolvido.  
 
c) Cite uma diferença entre o arco aórtico de mamíferos e aves. 
 As aves perderam o arco aórtico esquerdo, portanto só possuem o direito. Diferentemente dos 
mamíferos que possuem o esquerdo! 
 
2- A endotermia é uma sinapomorfia de mamíferos? Como o calor se mantém? 

Não! Mamíferos são endotérmicos, e dependem, em grande parte, da produção de calor metabólico 
para manter sua temperatura constante. Isto é diferente e homotermia que é manter a temperatura 
constante.  
 O calor metabólico é mantido, em grande parte, graças a mecanismos de isolamento térmico como 
pêlos e camadas de gordura. 
 
3- a) Explique a relação superfície volume e o controle de temperatura. 

Para objetos de mesma forma, o volume aumenta com o cubo das dimensões lineares, enquanto a 
área de superfície aumenta somente como o quadrado das dimensões lineares. 

As espécies maiores trocam energia com o ambiente menos rapidamente do que as espécies 
menores, simplesmente devido menor relação da razão superfície-volume. 
 
b) O que são ossos turbinais e sua relação com a variação de temperatura. 

Ossos turbinais são finas folhas ósseas ou cartilagens no interior das passagens nasais que são 
recobertas em vida com tecido úmido. 

Os mamíferos têm dois tipos de turbinais -  olfatório (dão suporte ao epitélio olfatório que contém as 
células sensoriais utilizadas para a olfação e estão acima e atrás das passagens nasais, fora do fluxo direto 
do ar) e respiratório (projetam-se diretamente para o interior da passagem principal do fluxo respiratório, e 
o ar passa sobre eles a cada aspiração e expiração) 
Como funciona: O ar inalado é aquecido e umidificado e ao sair  os turbinais são resfriados pela combinação 
do ar frio de fora e o efeito de resfriamento da evaporação do ar de sua superfície. Então o ar quente e 
úmido que sai dos pulmões é resfriado enquanto passa de novo pelos turbinais, e algum vapor de água 
condensa. O ar quente e a condensação de água reaquecem os turbinais, preparando-os para a próxima 
inalação. Assim, os turbinais reciclam tanto a água quanto o calor assim que o ar flui para dentro e para fora 
dos pulmões. Um sistema de reciclagem deste tipo provavelmente é essencial, porque sem ele a perda de 
calor e de água seria muito grande para que um endotérmico se mantivesse. 
 
4- a) Quais são as características dos dentes dos mamíferos? 
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Heterodontodia! Dentição de diferentes tipos de dentes: incisivos, caninos, pré-molares e molares. 
 
Os molares, em especial, são utilizados para processar o alimento através de uma superfície de contato 
chamada superfície oclusal. 
 

 
Imagem retirada de: http://www.drrosan.com.br/site/images/pdf/analise-oclusal.pdf 
 
b) Qual a sinapomorfia dos dentes relacionadas aos mamíferos?  
 Molares tribosfênicos. Estes molares são caracterizados pela presença de três cúspides principais. 
Em molares tribosfênicos mais derivados, há a adição de novas cúspides, cristas e outras características 
topográficas. 

 
Imagem retirada de: https://slideplayer.com.br/slide/3628644/ 

 
5- O que é difiodontia? 

A maioria dos mamíferos possui somente dois conjuntos dentários ao longo da vida, uma condição 
denominada difiodontia. A dentição decídua é composta de incisivos, caninos e pré-molares, enquanto que 
a dentição permanente é constituída de um segundo conjunto destes dentes com a adição dos molares. 
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6- Qual estrutura permite aos mamíferos o processamento do alimento enquanto respiram, bem 
como a capacidade de amamentar? 
 O palato secundário, que separada a parte nasal da bucal.  
 
7- Pelo o que as cavidades torácica e abdominal são separadas? Qual é sua função? 

Por um músculo denominado diafragma. O diafragma auxilia na expansão e contração da cavidade 
torácica durante a respiração. 
 
8- Quais são as principais glândulas existentes nos mamíferos? 
Glândulas sebáceas: produzem óleos lubrificantes e impermeabilizantes. 
Glândulas apócrinas: secretam substâncias muitas vezes utilizadas na comunicação química. 
Glândulas écrinas: secretam principalmente água e íons. 
 
9- Sobre os pêlos presentes nos mamíferos: 
a) De que são compostos e de onde se originam? 
 Compostas principalmente por queratina, que crescem a partir de uma invaginação denominada 
folículo piloso. 
b) Quais são suas principais funções? 
Isolante térmico, orientação (vibrissas), defesa, comunicação e camuflagem. 
c) Quais partes dos mamíferos normalmente não possuem pêlos, isto é, são glabras? 

O rinário, almofadas nas patas, além da presença de escamas dérmicas em algumas espécies. 
 
10- Responda verdadeiro ou falso sobre a sinapomorfia glândulas mamárias: 
(V) Os mamíferos são os únicos animais que possuem glândulas mamárias.  
(F) Glândulas mamárias não estão presentes em ambos os sexos. 
(V) Permitem alimentar o filhote independentemente da disponibilidade de alimento no ambiente. 
(V) O leite é importante para a nutrição e defesa imune do filhote.  
(V) As glândulas mamárias possivelmente evoluíram a partir de outras glândulas da pele dos mamíferos. 
(F) Todos os mamíferos possuem glândulas mamárias e mamas. 
 
11- Qual a sinapomorfia presente nos mamíferos referente ao ouvido médio? 
 Os mamíferos são os únicos animais que possuem o ouvido médio composto por três ossículos: o 
estribo, o martelo e a bigorna. Este arranjo contribui para a acuidade auditiva entre os mamíferos. Há um 
pavilhão auditivo externo (pinna). 
 
12- Quais são as características únicas envolvendo a mandíbula que DEFINEM o que é um mamífero? 

- DENTÁRIO: A mandíbula dos mamíferos é formada por um único osso, o dentário, em contraste com 
outros vertebrados que possuem vários ossos formando a mandíbula. 

- ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: é formada pela articulação entre os ossos dentário e 
esquamosal. Em outros Vertebrados, a articulação ocorre entre o osso articular e o quadrado. 
 

A EVOLUÇÃO DOS SYNAPSIDA  
 

● Os Synapsidas representam uma das radiações basais dos amniotas e os mamíferos são os últimos 
remanescentes dos Synapsidas. 

● Os mais antigos registros de Synapsidas  datam no Carbonífero superior, eles foram a 1º linhagem 
de amniota a se irradiar amplamente no ambientes terrestres.  Eram o grupo de vertebrados 
terrestres no Permiano e no início do triássico, representaram 3 radiações sucessivas:  
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1º) PELYCOSSAURIA  

- Como foi a radiação? Foi uma radiação Parafilética dos Synapsida basais. 
- Como era a forma corpórea?  Eram amniotas generalizados, conservaram o padrão dos amniotas 

basais (corpo alongado, cauda longa, andava se rastejando). Mas, apresentavam de forma 
independente alongamento dos espinhos neurais. 

- Qual a possível função desse alongamento dos espinhos neurais? Possivelmente, tinham 
função na regulação da temperatura pois apresentavam uma grande superfície de contato e esses 
animais eram Ectotérmicos (animais cuja temperatura do corpo varia, de acordo com a temperatura 
do ambiente onde se  encontram), ou seja, uma maior superfície de contato impedia a perda rápida 
de calor.  

- Como eram os animais mais derivados desse grupo? Eram carnívoros. Tinham características 
como dente caniniforme bem diferenciado, expansão do dentário e palato arqueado, o qual foi o 
primeiro passo em direção ao desenvolvimento de uma separação entre as passagens nasal e bucal, 
observada em alguns terapsídeos e nos mamíferos. 

 
Imagem retirada do livro “Vida dos vertebrados” 
 

2º) THERAPSIDA 
- Quem foram eles? Foram a 2 radiação dos Synapsida, substituíram os Pelycosauria.  
- Porque acredita-se que a taxa metabólica desses animais era maior que dos Pelicossauros? 

Todos os terapsídeos possuem modificações que sugerem um aumento da taxa metabólica em 
relação aos pelicossauros mais primitivos; assim, eles geralmente são representados com pêlos. 
Todos eles tinham corpos grandes, com cabeças avantajadas e com pernas fortes. Além disso, a 
radiação de terapsídeos em climas mais frios e ao sul foi considerada como evidência que sugere 
uma taxa metabólica mais alta que a dos pelicossauros. 

- Houve alguma mudança na fenestra temporal? Se sim, porquê? Tiveram um aumento da 
fenestra temporal, pois houve um aumento da musculatura mastigatória e esta precisava passar e 
se sustentar pela fenestra. Além disso houve um aumento da caixa craniana.  

- Quais os tipos de alimentação? Havia animais herbívoros, carnívoros e insectívoros. 
- Como eram os dentes? Os dentes incisivos, caninos e pós-dentário, eram muito diferenciados e se 

associavam as diferentes funções exercidas (maceração de vegetação, corte de carne, escavação 
etc). Houve aumento do dentário. 
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- Como era o esqueleto pós-craniano? Tinha simplificações das cinturas pélvica e escapular e os 
membros de posicionavam sob o corpo, permitindo uma postura ereta.  

- Houve numerosas linhagens distintas de terapsídeos, como os Cynodontes (será abordado 
mais adiante)  e os Dicynodontes. Quem foram os Dicynodontes? Tinham especialização 
extrema do crânio para uma dieta herbívora. Na maioria das formas, todos os dentes marginais foram 
perdidos, exceto o canino superior, o qual foi retido como um par de presas caniniformes; a 
mandíbula era coberta por um bico córneo, como o das tartarugas, que deveria ter uma superfície 
cortadora afiada continuamente para cortar a vegetação. A estrutura da articulação da mandíbula 
dos dicinodontes permitiu um movimento amplo da mandíbula, para frente e para trás, despedaçando 
o alimento entre as duas placas cortantes. 

 
- O que houve com os Therapsidas? Eles eram os dominantes no Permiano Superior, mas no fim 

do Permiano ocorreu a maior extinção em massa (cerca de 90% das espécies).  

 
Imagem retirada do livro “Vida dos vertebrados” 
 

3º) CYNODONTES 
- Quem eram? Eram um grupo de dentro dos Therapsidas que sobreviveram à grande extinção do 

Permiano. Deram origem aos mamíferos. A evolução dos cinodontes foi em geral caracterizada 
pela redução do tamanho corpóreo. 

 
- Quais os principais caracteres em comum com os mamíferos? Os cinodontes apresentavam 

uma variedade de características derivadas, as quais os tornavam mais semelhantes aos mamíferos 
do que os demais terapsídeos: 

➢ molares multi-cuspidadas (ou seja, com pequenas cúspides acessórias, rostrais e caudais à 
cúspide principal).  

➢ Um forame infra-orbital aumentado - a cavidade sob o olho pelo qual os nervos sensoriais do 
focinho retomam ao cérebro, sustenta a noção de um focinho mais móvel, com lábios, 
vibrissas sensíveis  

➢  oclusão dentária  
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➢ fossas maxilares 

➢  eram endotérmicos 

➢ evidências de ossos turbinais (os quais aquecem o ar inspirado e ajudam a prevenir a perda 
respiratória de água) 

 
Imagem retirada do livro “Vida dos vertebrados” 

 
● Os grupos de Synapsida ao longo da história evolutiva tinham características típicas de mamíferos, 

como: 
a) Alargamento da fenestra temporal: Se projetavam para fora lateralmente, formando o que chamamos 

hoje de arco zigomático, esse aumento está associado ao aumento da musculatura mastigatória e 
da caixa craniana. Uma fenestra maior indica um maior volume de musculatura da mandíbula, o que, 
portanto, implica em mais alimento ingerido por dia. 

b) Desenvolvimento do palato secundário: Um palato secundário separa a passagem nasal da boca e 
permite, ao mesmo tempo, a respiração e a alimentação e também ajuda a prevenir o crânio contra 
os estresses causados pelo aumento da quantidade de alimento processado. Os Pelycossauria (1º 
radiação dos Synapsida) não tinham palato secundário, os Therapsida não-cinodntes tinham uma 
fenda como um sulco que só se fecha por completo, formando o palato secundário, nos  Therapsidas 
Cynodontes. 
 

c) Esqueleto Pós-craniano: Os membros posicionados mais sob o corpo (postura ereta) são reflexo de 
um nível mais alto de atividade. Os pelicossauros apresentam a postura de membros afastados do 
corpo, típica dos amniotas primitivos. Todos os terapsídeos apresentam algum grau de 
desenvolvimento de uma postura ereta. Esses animais tinham uma tendência progressiva ao 
posicionamento dos membros diretamente sob o corpo, isso reflete na inserção da musculatura e o 
arranjo das cinturas pélvica e escapular. Além disso, houve o encurtamento das falanges a medida 
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que os membros se posicionavam sob o corpo, permitindo a movimentação longitudinal através da 
articulação entre o astrágalo e a tíbia  e a fíbula. Finalmente, há a formação de uma projeção do 
calcâneo para a inserção da musculatura dos membros inferiores. Houve a redução das costelas 
lombares, o que poderia indicar a presença do diafragma. Houve a redução da cauda longa e pesada, 
que é uma condição primitiva e está presente nos pelicossauros. Isso indica que a locomoção era 
primariamente, por movimentos axiais. Uma cauda mais curta, como a da maioria dos terapsídeos e 
mamíferos, reflete uma postura mais ereta, na qual a propulsão dos membros é mais importante do 
que a flexão axial. 

d) Mandíbula: Uma maior especialização na dentição reflete um aumento na ênfase sobre o 
processamento de alimento. Os dentes dos pelicossauros são homodontes; ou seja, todos eles têm 
virtualmente o mesmo tamanho e a mesma forma, sem evidências de regionalização de função. Em 
sinapsídeos mais derivados, os dentes se tomam, cada vez mais, heterodontes; ou seja, 
diferenciados quanto o tamanho, a forma e a função. Há um progressivo aumento do dentário e 
redução dos ossos pós dentários, esta tendência estava, provavelmente, relacionada com o 
aumento do volume do músculo adutor da mandíbula, o qual se inseria sobre o dentário. 

e) ouvido: Os ossículos do ouvido dos mamíferos são homólogos aos ossos da articulação 
temporomandibular primitiva (martelo=osso articular; bigorna=osso quadrado). 

f) Obs.: Alguns Cynodontes mais derivados tinham uma articulação mista, onde tanto o dentário quanto 
o articular participavam da articulação com o esquamosal e o quadrado. 
 

● No fim do Triássico os Synapsida não-mamíferos estavam virtualmente extintos e os grupos 
predominantes de vertebrados terrestres eram os Diapsidas. 
 

 

A EVOLUÇÃO DOS  MAMÍFEROS 
 

1. De qual grupo os mamíferos surgiram? Os mamíferos surgiram de dentro de um grupo que inclui 
uma série de ramificações Parafiléticas de Synapsida não-mamíferos, chamados de “répteis 
parecidos com mamíferos”. 

2. Como eram os primeiros mamíferos? Eram pequenos, insetívoros e noturnos. 
3. Como são definidos? 

-  aumento da capacidade craniana; 
-  aumento do complexo auditivo interno; 
- articulação temporomandibular composta predominantemente pelo dentário e o esquamosal; 
-  dentição heterodonte; 

4. Quem foram os Multituberculata e porque devemos estudá-los? Os Multituberculata foram um 
dos grupos mais longevos e importantes de mamíferos do Jurássico Superior. Foram um dos 1º 
mamíferos a evoluir especializações para a herbivoria, como molares multi cúspides (por isso o nome 
Multituberculata) e incisivos de crescimento contínuo. Além disso, eram muito diversos, incluindo 
formas arborícolas, terrestres e fossoriais. Aparentemente, o grupo não deu origem a nenhum ramo 
de mamíferos existente na atualidade, uma vez que são conhecidos apenas como fósseis. Alguns 
Multituberculados eram bem semelhantes a esquilos: a estrutura dos ossos de seus tornozelos 
demonstra que eles podiam girar seus pés para trás para descer as árvores de cabeça para baixo, 
como os esquilos, e suas vértebras caudais indicam uma cauda preênsil. 

5. Como ocorreu as radiação dos mamíferos?  
-  1º radiação ocorreu no Jurássico e Cretáceo inferior. 
-  2º ocorreu a partir do Cretáceo inferior e envolveu formas mais derivadas, incluindo os 

Multituberculata e os mais primitivos dos Eutheria (placentários) e Metatheria (marsupiais).  
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6. Qual é o fóssil mais antigo dos Eutheria e Metatheria? O fóssil mais antigo dos Metatheria são 
os Sinodelphys. E o fóssil mais antigo dos Eutheria são os Jumaia. Estes, não fazem parte do grupo 
coroa dos Marsupiais e Placentários. 

7. Houve alguma extinção em massa? Discorra. No fim do Cretáceo ocorreu outra extinção em 
massa (menos devastadora que a do permiano) que extinguiu a maioria dos Diapsida que 
dominavam os ecossistemas terrestres e grande parte da radiação de mamíferos mesozóicos.   

8. Após essa extinção do CRETÁCEO quem sobreviveu? Como foi a radiação? Marsupiais 
(metatheria) e Placentários (eutheria) atuais sobreviveram, bem como alguns outros grupos (como 
Multituberculata), mas não se sabe a data certa da radiação. Hipóteses para a radiação: 

- Pavio curto = surgiu no Cretáceo inferior e irradiou no médio: sustentado por datações 
moleculares, que usam relógio molecular 

-  Pavio Longo= surgiu no cretáceo e irradiou após o cretáceo: sustentado por evidências 
fósseis   

- Explosivo= surgiu no cretáceo e já irradiou: sustentado por evidências fósseis  

             

EVOLUÇÃO DOS MAMÍFEROS NO CENOZÓICO  
 

- No início do Cenozóico o clima era quente e as florestas iam até os Árticos, nessa época 
vários grupos de mamíferos arcaicos evoluíram. 

- O que houve no Oligoceno? No Oligoceno, o planeta resfriou, restringindo as florestas às 
regiões equatoriais e levando à formação das calotas polares. Houve o aumento da aridez e 
grandes planícies cobertas por gramíneas se espalharam. A maior parte da fauna arcaica de 
mamíferos se extingue e evolui uma fauna de aparência mais moderna. 

- Diversificação dos Mamíferos Sul-Americanos:  
➢ Durante a maior parte do Cenozóico a América do Sul era uma ilha, a fauna original 

incluía Marsupiais, Xenarthas.  

➢ No Eoceno surgem os primatas e roedores caviomorfos, que provavelmente 
dispersaram a partir da África.  

➢ No final do Mioceno, surgem grupos de afinidades holárticas, a partir da emersão do 
Istmo do Panamá.  

➢ A troca faunística entre América do Sul e do Norte é um dos mais importantes eventos 
do Cenozóico. 

 

         - A extinção do Quaternário 
➢ A partir do Quaternário, o planeta passou a entrar em um ciclo de glaciações. Durante a 

última, a maior parte da fauna de mamíferos de grande porte se extinguiu. 

➢ As razões para esta extinção são controversas e incluem epidemias, mudanças climáticas e 
ação antrópica. 
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➢ Imagem retirada do Livro “A vida dos vertebrados”. 

 

ADAPTAÇÕES DOS MAMÍFEROS 
REPRODUÇÃO: 
1- É correto afirmar que todo mamífero possui cuidado maternal? 
 Sim! Afinal, todos eles amamentam após o nascimento.  
 
2- Qual a diferença entre um filhote altricial e um precoce? Quais grupos tem cada um? 

Altricial: São filhotes que dependem, para sua sobrevivência, de suas mães após o nascimento. 
Monotremados e marsupiais.  

Precoce: filhotes bem desenvolvidos e capazes de locomover-se logo após o nascimento ou a 
eclosão. Podem citar como exemplo os placentários.  
 
3-  Qual a diferença entre a placenta cório-vitelínica e a placenta cório-alantóidea? Em que grupos 
está presente? 
 
Placenta cório-vitelínica: o saco vitelínico se expande e se funde com o córion. Neste tipo de placenta, o 
córion nunca está em contato com o alantóide. Quem possui: Todos os marsupiais e alguns placentários.  
 
Placenta cório-alantóidea: o saco vitelínico permanece rudimentar, mas o alantóide se funde com o córion. 
O córion projeta as vilosidades coriônicas no endométrio que permite a transferência de nutrientes para o 
feto. Quem possui: placentários. Eles desenvolvem inicialmente uma placenta cório-vitelínica, que é depois 
suplantada pelo desenvolvimento 
da placenta cório-alantóidea. 
 
4- a) Explique a anatomia do sistema reprodutivo dos marsupiais. 

O sistema reprodutivo das fêmeas de marsupiais constitui de duas vaginas laterais unidas 
anteriormente. Essa vaginas são utilizadas unicamente para a passagem do esperma, e os machos 
possuem pênis bifurcado para complementar essa anatomia. O nascimento do filhote se dá por um canal 
medial, o canal pseudovaginal. 

Marsupiais possuem um pênis bífido e posicionado posteriormente ao escroto. Além disso, possuem 
ossos epipúbicos (em ambos os sexos!) 

 
b) Esta configuração dos marsupiais não ocorre nos placentários. Como é nos eutérios? 
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Todos os eutérios apresentam uma única vagina em posição sagital, mas poucos têm um único útero 
mediano, como o visto nos humanos. A maioria dos eutérios apresenta um útero bipartido em parte, ou por 
toda a sua extensão. 

O períneo separa o seio urogenital (seio urogenital é uma parte do corpo humano apenas 
presente no desenvolvimento dos órgãos do aparelho urinário e reprodutivos)  e o trato digestivo.  

 
5- O termo Marsupialia se refere à presença de uma bolsa abdominal, o marsúpio, onde os filhotes 
de marsupiais completam o seu desenvolvimento. Quais são as diferentes formas que o marsúpio 
pode estar posicionado? 

O marsúpio pode estar posicionado de diferentes formas, estando voltado ventralmente, 
posteriormente ou anteriormente.  
 
6- Todos os marsupiais possuem marsúpio? Cerca de 1/3 dos marsupiais, incluindo a maioria das 
espécies americanas, não possuem marsúpio. 
 
Tipos de placentação??? 
 
7- Qual a condição ancestral do trato reprodutivo que os monotremados também possuem?  

O trato reprodutivo dos monotremados retém a condição amniota ancestral, onde os ovidutos se 
fundem com a uretra e formam um seio urogenital que desembocam na cloaca.  
 
8- A quantidade de nutrientes presentes no ovo dos monotremados de casca coriácea não é o 
suficiente para sustentar o embrião até a eclosão. Qual é a alternativa? 

Os ovos dos monotremados, de casca coriácea, são retidos no útero onde são nutridos antes de 
serem depositados. 
 
9- O que é diapausa e qual é sua importância? Em qual grupo está presente? Dê um exemplo. 
 Diapausa é quando os organismos possuem a habilidade de manter em um estado suspenso do 
desenvolvimento embrionário.  
 Permite que o acasalamento e o nascimento do filhote se dêem nos momentos ótimos do ano, pois 
separa a hora da fertilização do início da gestação. 
 Um exemplo são os cangurus que possuem lactação assincrônica, podendo abrigar até três filhotes 
em diferentes estágios de desenvolvimento. 
 
10- Quais são as duas estratégias reprodutivas distintas dos marsupiais e placentários referentes 
aos filhotes? 

Placentários investem a maior parte da energia durante o desenvolvimento intra-uterinos, enquanto 
que marsupiais investem principalmente no período de aleitamento pós-gestacional. 

 
CÉREBRO: 
11- O que é quociente de encefalização? Como é este valor, em geral, nos mamíferos? Quociente de 
encefalização = A proporção entre o real tamanho do encéfalo de uma espécie e o tamanho esperado para 
seu encéfalo comparado com o tamanho de seu corpo, ou seja, massa real do encéfalo é dividida pela 
massa prevista.  
 
1: significa que o encéfalo é exatamente do tamanho esperado. 
<1: indica encéfalo menor do que o esperado. 
> 1: encéfalo maior que o esperado. 

Mamíferos possuem elevado quociente de encefalização. 
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VISÃO: 
12- Os mamíferos evoluíram como animais noturnos. Qual é mais importante para os mamíferos, ver 
com mais precisão (acuidade visual) ou ter sensibilidade visual? Que estrutura auxilia eles nisso? 
 Os olhos dos mamíferos geralmente são adaptados para captar luz com mais eficiência, mas 
normalmente não são capazes de formar imagens com grande precisão. O tapetum lucidum é uma 
membrana refletora atrás da retina que auxilia na captação de luz. 
 
OLFATO: 
13- - O olfato da maioria dos mamíferos é bem desenvolvido, em função das origens 
noturnas do grupo. Onde se encontram os receptores olfatórios? Existem animais que este sentido 
é mais reduzido? 
 Os receptores olfativos estão localizados em um epitélio especializado sobre os ossos turbinais no 
nariz. O sentido de olfato se encontra reduzido em vários mamíferos, como os primatas e as baleias. 
 
AUDIÇÃO: 
14- Sobre a audição dos mamíferos: 
a) Por que pode-se dizer que os mamíferos possuem maior acuidade auditiva? 
 O ouvido médio dos mamíferos é mais complexo do que dos outros vertebrados, com três ossículos 
ao invés de um único osso, resultando em maior acuidade auditiva. 
b) Relacione a morfologia da cóclea e a presença do pavilhão auditivo externo com maior eficiência 
na audição. 
 A cóclea enrolada dos mamíferos auxilia na discriminação de diferentes tons de som, e o pavilhão 
auditivo externo ajuda a determinar a direção do som. 
 
ECOLOCALIZAÇÃO: 
15- Sobre a ecolocalização: 
a) Quais partes do morcego participam da ecolocalização? 

A emissão de sinais ultrassônicos ocorre pela boca ou pelas narinas que são refletidos e captados 
pelas orelhas. 

 
b) O que é fossa nasal e qual a possível função dela na ecolocalização? 

São dobras de pele ao redor da boca e das narinas que acredita-se que possa auxiliar no controle 
do direcionamento e amplitude do sinal ecolocalizador. 
 
c) Nos cetáceos? Quais estruturas estão envolvidas? 
 O som produzido pelas vias aéreas é amplificado pelo órgão de espermacete (melão) e emitido, 
enquanto que o som que retorna é canalizado pelos corpos gordurosos mandibulares e conduzidos ao 
ouvido interno. 
 
LOCOMOÇÃO: 
16- Quais são as especializações referentes à locomoção? 
PLANTÍGRADAS:  apoiando toda superfície dos pés no solo! Ex: esquilo. 
CURSORIAIS/DIGITÍGRADOS:  apoiando-se nos dígitos! As porções metatarsais e 
metacarpais dos membros nunca se apóiam na superfície do solo. Podem apresentar 
redução no número de dedos e alongamento dos metacarpos e metatarsos. Ex: cão. 
UNGULÍGRADOS: é cursorial, mas mais extremo! Apoiando-se apenas na extremidade distal dos dígitos. 
Normalmente é protegido por cascos. Os elementos proximais dos membros são geralmente encurtados, 
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enquanto que os elementos distais são alongados, e a diminuição no número de dígitos é muito comum. Ex: 
veado. 
SALTATORIAIS:  locomoção se dá por saltos e os membros posteriores provêm a principal força propulsiva. 
Ex: Lagomorpha. 
GRAVIPORTAIS: estrutura dos membros adaptadas para suportar um grande peso, com patas colunares e 
dígitos espalhados para distribuir o peso. Ex: elefante.  
Outra estrutura modificada como órgão suplementar para a função locomotora é a cauda. 
 
ALIMENTAÇÃO: 
17- Sobre os dentes dos mamíferos: (582 pdf Pough) 
a) Quais são as partes constituintes, normalmente, de um dente de mamífero? 

 
 
Coroa: parte exposta do dente visível que protege o dente. 
Esmalte: recobre a coroa.  
Dentina: Abaixo do esmalte que não é tão dura quanto o esmalte.  
Cementum: normalmente reveste as raízes (um tecido conjuntivo mineralizado, avascular, que recobre a 
dentina radicular e tem como principal função a inserção de fibras do ligamento periodontal à raiz do dente). 
Polpa: parte interior do dente que constitui tecido vivo que alimenta e inerva o dente. 
Raízes inclusas na gengiva e na matriz óssea.  
 
b) E as funções gerais dos incisivos, caninos, pré-molares e molares? 
Incisivos: cortar o alimento. 
Caninos: para furar a presa.  
Pré-molares: perfuram e dilaceram o alimento (têm uma única cúspide). 
Molares: quebram a comida em finas partículas (três cúspides ou mais). 
 
c) Quais são os tipos? 
BRAQUIDONTE: dente com coroa baixa.  
HIPSODONTE: coroa alta! Ex: herbívoros devido ao fato de seus dentes estarem sujeitos a desgaste 
maior. Normalmente tem crescimento contínuo. 
 
BUNODONTE:  perfil quadrado, coroa braquidonte e cúspides arredondadas. Este tipo de dentição é 
comum em animais onívoros. 
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LOFODONTES: alongamento e fusão das cristas que conectam as cúspides, formando lofos. Comum 
em herbívoros > cristas criam superfície abrasiva que trituram a vegetação.  

 
 
SELENODONTES: um tipo especial de dentes conectados por lofos são os dentes selenodontes, 
onde as cúspides são alongadas em formato de lua crescente. 
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SECODONTE:  diminuição ou perda da superfície oclusal, tanto dos dentes superiores quanto dos 
inferiores, formando duas lâminas que deslizam uma sobre a outra, em um movimento de tesoura. É 
prevalente entre os mamíferos carnívoros. Quarto pré-molar de cima e primeiro molar de baixo. 

 
 
18- Quais são as modificações do crânio de acordo com a alimentação carnívora e  herbívora? 
Para fechar a mandíbula: músculos > masseter, temporal e pterigóideo. 
Para abrir: músculo digástrico (nos térios) 
 
CARNÍVORA: dentes carnassiais, pré-molares simples, caninos grandes, fossa temporal grande (porque m. 
temporal tem vantagem mecânica no início da abertura mandibular, em movimentos relativamente amplos 
para se utilizar caninos e incisivos), região occipital ampla, processo pós-glenóide (dá suporte a maxila 
inferior e evita que ela seja deslocada pelo m. temporal), articulação mandibular no mesmo nível da dentição, 
processo angular pequeno. 
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HERBÍVORA:  pré-molares molarizados, diastema (espaço que separa os incisivos dos molares) masseter 
tem força na parte caudal e move mandíbula de um lado para outro, canino inferior incisiforme, processo 
coronóide pequeno, região occipital pequena, articulação mandibular acima da dentição (permite que os 
dentes entrem em oclusão simultaneamente), ângulo grande com a mandíbula (onde masseter se insere), 
fossa temporal pequena,  processo angular grande. 
 
Frugívoro: dente robusto para comer a fruta.  
 
19- Nenhum animal multicelular é capaz de sintetizar celulase. Como os herbívoros fazem, afinal, eles 
consomem alimentos extremamente fibrosos. 
 Por meio de evoluções, independentes, de câmaras no trato digestório para abrigar os 
microrganismos simbiontes que convertem celulose e lignina.  
 
Monogástricos: fermentadores no intestino. Estômago simples, aumentam tamanho do cólon e o ceco. ex: 
cavalos, elefantes, bugios, nós. 
 
Ruminantes: fermentadores do estômago. Tem trato digestório não absorvente e dividido em três câmaras 
(armazenam e processam o alimento) e a quarta (digere). O bolo alimentar retorna a boca e são mastigados 
novamente.  
Processo: o alimento é retido inicialmente nas duas câmaras iniciais do estômago (rúmen e retículo). Os 
microorganismos quebram a celulose e os bolos alimentares regurgitados e re-mastigado. Passam pelo 
omaso e abomaso depois.  
 
Coprofagia: re-ingere as fezes iniciais, pois fermentam o alimento no ceco e não absorve tanto os nutrientes.  
 
DERIVADOS DO INTEGUMENTO:  
20- Garras, unhas e cascos são acúmulos de queratina que protegem as falanges terminais dos 
dígitos. Qual é a diferença entre eles? 
 

- Garras: consistem de duas camadas (unguis e subunguis) envolvendo a porção final da última 
falange; são retráteis em alguns mamíferos. 

- Cascos: são característicos dos “ungulados”, e constituem de uma unguis extremamente grossa e 
ampla, que envolve a subunguis, que por sua vez constitui a sola da pata. 

- Unhas: cobrem apenas a porção dorsal da falange, a unguis achatada e larga e a subunguis reduzida 
– normalmente associadas a maior sensibilidade manipulativa. 

21- Os chifres e cornos dos ungulados também são formados por aglomerações 
de queratina. São utilizados como armas para defesa e exibições sexuais. Quais são as diferenças 
entre cornos, chifres, ossicones? 
 

- Cornos: constituem de uma capa queratinizada que recobre uma matriz óssea. Os cornos dos 
rinocerontes são constituídos exclusivamente por filamentos queratinizados, que não são presos ao 
crânio e não possuem matriz óssea.Nunca é ramificado, está presente em machos e fêmeas. 

- Chifres: são ramificados (poucos casos não são) e compostos exclusivamente por osso. São 
efêmeros e presente quase que exclusivamente nos machos. São decíduos. 

- Ossicones: são compostos por osso, recobertos por pele, cresce de fora para dentro e se funde ao 
crânio. ex. Girafa  

 

DIVERSIDADE DOS MAMÍFEROS 
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Os mamíferos são originalmente divididos em Protheria e Theria. 

- Prototheria: MONOTREMADOS 
- Theria: MARSUPIAIS e PLACENTÁRIOS 

 

MONOTREMADOS 
 

1) Quem são eles? Equinas e ornitorrincos. 
2) Cite as principais diferenças em relação aos Therias.  

- botam ovos 
- adultos não tem dentes 
- maxilas são cobertas por pele nua e coriácea, tem função tátil e abriga eletrorreceptores 

(são capazes de detectar campos elétricos); 
- Os machos de todas as espécies têm esporões ocos nas patas inferiores; 
- tem costelas das vértebras cervicais (perdida nos Theria) ; 
- cintura escapular é mais similar à condição tipicamente réptil, eles retiveram os elementos 

ventrais da cintura escapular, os ossos coracóide e interclavícula; 
- o astrágalo é apenas parcialmente superposto ao calcâneo. 

 
3) Quais as principais linhagens? Equidnas e Ornitorrincos. 

 
 

EQUIDNAS  ORNITORRINCOS 

➔ São terrestres e semi-fossoriais. 
➔ Se alimentam de cupins, formigas, 

outros insetos e minhoca. 
➔ Têm pêlos muito duros e espinhos, 

usados para defesa. 

➔ São semi-aquáticos. 
➔ Se alimentam de invertebrados aquáticos. 
➔ Têm glândulas de veneno associada aos 

esporões. 
➔ O corpo é achatado dorso-ventralmente as 

patas são unidas por membranas 
interdigitais. 

 

  
 
 
 

THERIA 
Algumas características gerais:  



Gabriela Maia Fernandes  
(gabimaiafer@gmail.com) 
Júlia Quintaneiro Mota  
(quintaneirojlia@gmail.com)  
 

- apresentam mamas com mamilos, 
-  uma cóclea na orelha interna com ao menos duas voltas e meia,  
- uma orelha externa  
-  molares tribosfênicos. 
- perderam completamente as costelas das vértebras cervicais 
-  perderam os elementos ventrais da cintura escapular, os ossos coracóide e interclavícula, e 

expandiram a escápula com a adição de uma crista escapular. Esta crista é, na realidade, a antiga 
extremidade cranial da escápula, e a nova porção, nos térios, é a fossa supra escapular. A clavícula 
(o osso do colarinho) é retida na maioria dos térios, mas é perdida por muitos eutérios adaptados a 
corridas (p. ex., cães e cavalos). 

- Dividem-se em Marsupiais e Placentários. 
 

MARSUPIALIA 
 
Caraterísticas gerais: 

- o processo angular da mandíbula é voltado medialmente. 
- os ossos nasais têm formato hexagonal, são estreitos na ponta e alargam na base. 
- a fossa glenóide é composta pelo osso jugal e esquamosal. 
- a fórmula dentária é 5/5,1/1,3/3,4/4 
- São divididos em: Ameridelphia e Australidelphia 

 

1) AMERIDELPHIA 
- Não são monofiléticos. 
- Ordens: 

 
 

Didelphimorphia Paucituberculata 

➔ Gambás e Cuícas. 
➔ Têm características ancestrais 

conservadas, como a fórmula 
dentária, são poliprotodontes. 

➔ Têm cauda preênsil e hálux 
oponível, 

➔ São os musaranhos marsupiais. 
➔ Não tem marsúpio. 
➔ o tamanho é reduzido, são 

terrestres 
➔ comem insetos e sementes. 
➔ Fórmula dentária 4/3,1/1,3/3,4/4, 

são diprotodontes. 
➔ Têm vacuidade pré-orbital. 

 
 

2) AUSTRALIDELPHIA 
- As ordens Dasyuromorphia, Diprotodontia, Notoryctemorphia e Peramelemorphia formam um grupo 

monofilético restrito à Oceania. 
- As ordens são: 

 
 

Microbiotheria Dasyuromorphia Diprotodontia Notoryctermorphia Peramelemorphia 

- São os únicos a 
viver na América 

-Diabo da 
Tasmânia. 

- Cangurus, coalas 
- O nome de refere 

- Toupeiras 
marsupiais. 

- Bilbies, 
bandicoots. 
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do Sul, foram 
agrupados nesse 
grupo pois são 
mais próximos 
dos 
Australidelphia do 
que dos 
Ameridelphia. 
- São pequenos e 
insetívoros. 
- Fórmula dentária 
primitiva. 
- Têm bula 
timpânica. 
- Têm cloaca. 
 
 
 

- São carnívoros e 
insetívoros. 
- São 
poliprotodontes 
com incisivos 4/3. 

ao 1º par de 
incisivos inferiores 
que são 
aumentados e 
projetam-se 
anteriormente. 
- É a maior ordem 
de Marsupiais.  
- Incluem formas 
terrestres, 
arborícolas, 
planadoras e semi-
fossoriais.  
- São 
primariamente 
herbívoros com 
dentição que tende 
à Lofodontia. 
- São Sindáctilos, 
ou seja, têm o 2º e 
o 3º dígito 
fundidos. 

- Têm adaptações 
fossoriais, como 
garras dos membros 
anteriores muito 
desenvolvidas e em 
forma de pá. 
Redução dos olhos 
e do pavilhão 
auditivo externo e 
possuem um corpo 
fusiforme. 

- São terrestres e 
insetívoros. 
- Tem rostro longo. 
- Pata traseira é 
bem desenvolvida 
e há uma redução 
dos dígitos, são 
Sindáctilos. 
- São 
Poliprotodontes, a 
fórmula dentária é  
4-5/3,1/1,3/3,4/4, 
com incisivos 
achatados e 
quadrados. 

 
- Os marsupiais Australianos, provavelmente, derivam de um grupo de marsupiais Americanos e 

dispersaram para a Austrália pela Antártida. Devido ao isolamento da Austrália, esses marsupiais 
evoluíram várias características convergentes com placentários.  

 
PLACENTÁRIOS 

Dividem-se em: 
- Xenarthra 
- Afrotheria 
- Euarchantoglires 
- Laurasiatheria 

 

1. XENARTHRA 
- São um dos 1º a se diversificarem, sendo muito importantes na diversificação de mamíferos 

Sul-americanos; 
- O nome se refere a superfícies articulares adicionais presentes nas vértebras lombares 

(xenartroses); 
- Os dentes, quando presentes, são simples e não tem esmalte; 
- Dividem-se e1m: Cingulata (tatu) e Pilosa (preguiça, tamanduá); 

 
2. AFROTHERIA 
- São um dos grupos basais. 
- Dividem-se em: 

 

Afrosoricida Macroscelidea Tubulidentata Hyracoidea Sirenia Proboscidea 

- Toupeiras 
douradas 

- Musaranhos de 
elefante 

- Porco formigueiro 
- São grandes; 

- Hyrax 
- Herbívoros; 

- Dudongo, peixe 
boi 

- Elefantes 
- Herbívoros 



Gabriela Maia Fernandes  
(gabimaiafer@gmail.com) 
Júlia Quintaneiro Mota  
(quintaneirojlia@gmail.com)  
 

- Pequenos; 
 

- Pequenos; 
-Insetívoros; 
- Focinho alongado e 
móvel; 
- Têm adaptações 
cursoriais:  

1. alongamento 
dos ossos do 
corpo e do 
tarso; 

2. redução dos 
dígitos; 

- Têm fenestração 
palatais e caninas 
com raízes duplas; 

- Têm adaptações para 
alimentação 
mirmecófaga: 

1. Focinho 
alongado 

2. Língua longa e 
pegajosa 

3. simplificação 
dentária 

4. patas dianteira 
”próprias” para 
cavar  

- Molares são 
lofofodontes; 
- Crânio curto e 
alto; 
- Incisivo de 
crescimento 
contínuo e 
separados com 
esmalte só na 
parte anterior; 
- Digestão 
cecal; 
- Têm 
adaptações 
para escalar 
árvores e 
rochas: 

1. Corpo 
compac
to 

2.  Cauda 
curta 

3. Pés 
plantígr
ados e 
com 
unhas  

-  Grupo 
totalmente 
aquático e 
herbívoro; 
- Corpo roliço; 
- Não tem 
membros 
posteriores; 
- as mamas são 
axiais; 

- São os maiores 
mamíferos terrestres; 
- Tem 2 incisivos 
superiores que 
crescem 
continuamente 
formando presas; 
- têm molares 
Hipsodontes e 
lofofodontes; 
- O lábio superior e o 
nariz são fundidos 
formando uma tromba 
prensil; 
- têm membros 
graviportais e as patas 
têm 5 dedos 
terminados em um 
casco e uma almofada 
de gordura que ajuda 
a distribuir o peso; 
- Têm digestão cecal; 
 

 
3. EUARCHANTOGLIRES 

 

Rodentia  Lagomorpha Dermoptera Scandentia Primates 

- Não é monofilético; 
- maior ordem dentro dos 
mamíferos; 
- Tem 1 único incisivo 
(por quadrante) de 
crescimento contínuo e 
que possui esmalte 
apenas na parte anterior; 
- Variam muito o estilo de 
vida (habitat); 
- Dividem-se em: 

1. Sciuromorpha 
2. Hystricomorpha 
3. Myomorpha  

- Coelho, Lebres, 
Pika (“pikachu”) 
- Herbívoros  
- Tem 1 incisivo 
superiores (por 
quadrante); 
- Molares são 
Hipsodontes de 
crescimento contínuo; 
- Esqueleto com 
adaptações cursoriais 
e saltatórias; 
-Cauda é reduzida 

- Planadores; 
- Restritos ao 
sudeste asiático 
 

- Onívoros; 
- têm vários modos 
de vida: arborícola, 
escansoriais ou 
terrestres; 

- Maioria onívora, mas 
tendendo à herbivoria; 
- Primariamente arborícolas, 
mas a terrestrialidade evolui 
com o desenvolvimento 
desse grupo; 
- São plantígrados com 
polegares oponíveis e 
unhas nos dedos; 
- Têm tendência ao 
encurtamento do rostro; 
- Visão binocular e 
capacidade de ver cores; 
- Dividem-se em: 

1. Strepsirrhini 
(Lêmures, lorises 
e galagos) 

2. Halorrhini (Társios 
e Macacos) 

- Principal diferença entre 
eles é que os Strepsirrhini 
têm rinário. 

 
4. LAURASIATHERIA 

- São os mais diversos; 
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Lipotyphla Chiroptera Pholidota Carnivora Perissodactyla Artiodactyla Cetacea 

- Toupeiras, 
ouriços 
- Insetívoros; 
- Terrestres, 
fossoriais ou 
semi-
aquáticos; 

- Morcego 
- únicos a ter 
vôo ativo; 
- têm 
membros 
anteriores 
modificados 
em asas; 

- Adaptados 
para 
alimentação 
mirmecófaga: 

1. Crânio 
longo 
e 
tubular 

2. Não 
tem 
dentes 

3. Língua 
longa 
e 
viscos
a 

- Têm 
escamas de 
queratina que 
recobrem o 
corpo 
protegendo-os; 

- Muitos carnívoros; 
- Adaptados para 
alimentação predação: 

1. Têm dentes 
Carnassiais 

2. encurtamento 
craniano 

3.  redução 
dentária 
associada à 
perda de 
oclusão 
dentária  

- Dividem-se em: 
A.  Feliformia  
B.  Caniformia. 

-principal diferença é a 
presença de um septo 
dividindo a 
bula timpânica nos 
Feliformia; 
 

   

 
 

 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


