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Anatomia comparada de vertebrados 

 

1- Introdução: Anatomia (do grego anatomé = incisão, dissecção) é a ciência que trata da forma e 

da estrutura dos seres organizados. Uma das formas de se estudar anatomia é de modo comparativo, 

ou seja, analisar a mesma estrutura em espécies diferentes. Isso permite considerar a estrutura dos 

organismos não só quanto à organização em si, mas também em função de suas semelhanças e 

diferenças em relação a outros grupos aparentados, ultrapassando o limite da simples descrição. Ao 

se comparar estruturas de animais pertencentes a grupos diferentes, raciocina-se sobre questões 

biológicas mais complexas, como a evolução das espécies. 

A filogenia da página 3 apresenta uma classificação possível
1
 para ordenar os animais cordados 

(Filo Chordata). Procure identificar quais grupos de animais estão classificados como vertebrados e 

quais são as principais características utilizadas para distingui-los. 

Nesta sequência de atividades, você irá analisar a anatomia/ morfologia de representantes de alguns 

grupos de vertebrados por meio de dissecações virtuais e a fresco. Durante o trabalho, somará suas 

observações aos conhecimentos que já possui sobre a fisiologia desses animais a partir de suas aulas 

do curso regular. Por fim, irá produzir um álbum fotográfico legendado a partir do estudo 

comparativo da anatomia e fisiologia desses animais. 

 

2- Preparação para as aulas: Esta sequência utilizará quatro aulas de nosso curso. Antes de cada 

aula, você deverá verificar nessa ficha qual o preparo necessário (p. ex., uso de avental, sala em que 

será realizada etc) e ler a sequência correspondente às atividades desse dia, de forma a poder 

realiza-las a contento. Você também deverá estar ciente sobre o trabalho específico a ser entregue 

no final de cada aula e sobre o trabalho final a ser entregue na última aula da sequência. 

Em todas as aulas você irá trabalhar em parceria com outro colega e a dupla deve ser a mesma 

durante toda a sequência. Portanto, você já deve unir-se a um colega antes do início da sequência e, 

a cada aula, já sentar na bancada junto com este colega a fim de agilizar os trabalhos. OBS: casos de 

falta de um aluno da dupla durante uma ou mais aulas da sequência serão pontualmente resolvidas 

pela professora no momento da ocorrência. 

                                            
1
 As classificações biológicas são continuamente revistas a partir da identificação de novas espécies, eventuais 

extinções de algumas espécies e análise de biologia molecular (estudo de genomas e proteomas). É por isso que foi dito 

que a árvore filogenética usada nessa ficha traz uma classificação possível. A fim de verificar a classificação mais 

atualizada, consulte a página dos cordados no projeto Tree of  life - http://tolweb.org/Chordata/2499 -, o qual está em 

contínua revisão e atualização por um consórcio de especialistas nos diversos grupos de seres vivos. 

                   Ficha 11  2º ano  Tatiana  ago/13 Biologia Eletiva 

Nome: Nº: Turma: 
 

http://tolweb.org/Chordata/2499
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Nas aulas que envolvem dissecação a fresco, cada grupo receberá um animal inteiro e material para 

dissecação (bandeja de plástico, bisturi, tesoura e pinça). Os seguintes procedimentos deverão ser 

seguidos no trabalho de dissecação: 

 O bisturi não é um brinquedo! Seu corte é muito afiado e pode realmente machucar. Use-o 

com responsabilidade! 

 O aluno da dupla que for realizar a dissecação deve usar luvas descartáveis e deixar o 

material de dissecação sempre dentro da bandeja de plástico fornecida. 

Cada dupla receberá também um ipad e os seguintes procedimentos deverão ser seguidos para uso 

deste recurso: 

 O ipad deve ser manuseado somente pelo aluno que não estiver fazendo a dissecação para 

não sujar ou danificar o aparelho. 

 A integridade do ipad é responsabilidade da dupla durante seu uso. Seja responsável e 

cuidadoso com o equipamento que pertence a todos os alunos. 

 O ipad será usado nestas aulas para duas finalidades: acesso a aplicativos para dissecações 

virtuais e para produção das fotos que comporão o álbum fotográfico a ser entregue como 

trabalho final. 

 

3- Avaliação: O trabalho das três primeiras aulas será sintetizado em relatórios de prática referentes 

às dissecações realizadas em cada aula. As fichas destes relatórios estão no final deste caderno e 

deverão ser entregues um por dupla no final de cada aula correspondente. Cada relatório será 

pontuado como 10% da nota final da disciplina. A última aula da sequência será dedicada à 

elaboração do trabalho final a ser entregue no mesmo dia. Este trabalho será pontuado como 45% 

da nota final da disciplina. 

 

4- Materiais de consulta: Além dos materiais disponibilizados em cada aula (aplicativos no ipad + 

esquemas da anatomia dos animais em estudo ao longo desta ficha), a pasta “tema 10” localizada na 

página da disciplina no Móbile Virtual contém uma seleção de vídeos, animações e fotos de 

dissecações de vertebrados. Essa seleção pode ser consultada no período entre as aulas desta 

sequência e também durante a última aula, caso a dupla considere que possa ajudar na elaboração 

do trabalho final.  

 

 

 

 
Fonte – As figuras das páginas 5 a 14 e respectivas instruções para dissecação dos animais foram extraídas de: 

Elizabeth Höfling et al. Chordata: manual para um curso prático. São Paulo: Edusp, 1995.
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5- Aula 1 – 14/08 – Dissecação virtual de rã e rato 

 Local: T2 

 Preparação necessária:  

- organização em duplas; 

- leitura prévia dos itens 1, 2, 3, 4, 5, e 8 desta ficha. 

 Avaliação: relatório de prática 1 (página 17 desta ficha). 

 Descrição da atividade: Acesse o aplicativos “Frog dissection” e “Rat dissection” no ipad. 

Realize cada uma das dissecações virtuais seguindo as instruções dadas pelo programa.  

Ao longo de cada dissecação, observe: a morfologia externa do animal em estudo, a 

espessura da pele, a facilidade ou dificuldade em acessar os órgãos internos do animal (dica: 

observe o tipo de instrumento cirúrgico indicado para cada etapa), a distribuição dos órgãos 

no corpo do animal, o tamanho relativo dos órgãos neste animal.  

Após o término da dissecação, identifique os órgãos observados. Para isso, use as etiquetas e 

informações adicionais do aplicativo que podem ser acessadas clicando sob cada órgão. 

Adicionalmente, guie-se pelas figuras a seguir. 

 Registros: ao longo das dissecações, você pode fotografar as imagens de interesse que 

apareçam no aplicativo. Para isso, basta pressionar ao mesmo tempo o botão on/off (canto 

superior direito) e o botão redondo central (canto inferior). A imagem registrada entrará no 

rolo de câmera do ipad. Antes do término da aula, você deverá transferir todas as 

imagens de interesse para um arquivo no Keynote. As imagens que permanecerem no 

rolo de câmera não necessariamente estarão disponíveis na aula seguinte, pois o ipad será 

utilizado por outros alunos ao longo da semana. Somente serão preservadas as imagens que 

forem transferidas para um arquivo devidamente identificado no Keynote, ou seja, os 

arquivos que contiverem a turma + primeiro nome dos alunos na dupla (exemplo: 

B1_Joao_Maria). 

Para transferir as imagens do rolo de câmera para o Keynote, siga esses passos: 

- No rolo de câmera, clique sobre a imagem até que apareça a opção “copiar”. Em seguida, 

clique em “copiar” até que o balão mude de cinza para azul; 

- Vá para o Keynote e clique no símbolo “+” para criar uma apresentação. O aplicativo lhe 

oferecerá opções de tema. Após escolher o tema, clique sobre a imagem-modelo até que 

apareça o balão com as opções “cortar/copiar/colar/apagar/substituir/bloquear/animar”. 

Clique em “colar” para inserir sua imagem neste slide. Se desejar, já inclua uma legenda; 

- Clique no botão “+” no canto inferior esquerdo para adicionar novo slide para onde poderá 

transferir nova imagem; 

- Uma vez finalizado o arquivo, clique em “apresentações” no canto superior esquerdo. Sua 

apresentação entrará em primeiro lugar na lista de apresentações salvas. Você agora só 

precisa nomeá-la. Para isso, pressione o retângulo de sua apresentação ate que comece a 
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tremer. Quando isso acontecer, clique sobre o nome padrão da apresentação e o teclado 

aparecerá para que você possa inserir o nome conforme modelo solicitado. 
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Anotações auxiliares para o trabalho final: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

6- Aula 2 – 21/08 – Dissecação a fresco de peixe 

 Local: Laboratório de química 

 Preparação necessária:  

- organização em quartetos (cada dupla da semana anterior se juntará a outra dupla para 

dissecarem em conjunto o mesmo animal);  

- vir com avental, sapato fechado e cabelo preso e deixar o material volumoso (mochilas, 

fichários e livros) guardado no armário; 

- realizar a leitura prévia do item 6 desta ficha e assistir ao vídeo com instruções para 

dissecação de peixe disponibilizado no Móbile Virtual. 

 Avaliação: relatório de prática 2 (página 18 desta ficha). 

 Descrição da atividade: Junto com outra dupla, você e seu colega de trabalho irão dissecar 

um peixe. Dois alunos, um de cada dupla, utilizarão os materiais de dissecação 

disponibilizados para tal seguindo as orientações a seguir. Os outros dois alunos, também 

um de cada dupla, utilizarão o ipad para os registros fotográficos que poderão integrar o 

trabalho final e também farão as anotações pertinentes nesta ficha ou no caderno.   

Ao longo da dissecação, observe: a morfologia externa do animal, a espessura da pele e 

característica de seus anexos, a facilidade ou dificuldade em acessar os órgãos internos do 

animal, a distribuição dos órgãos no corpo do animal, o tamanho relativo dos órgãos neste 

animal. Após o término da dissecação, identifique os órgãos observados. Para isso, guie-se 

pelas figuras a seguir. 

Após observar a anatomia externa do animal, inicie o corte do peixe abrindo uma janela na 

lateral do mesmo. Para isso, utilize o bisturi para fazer as incisões a, b e c indicadas na 

primeira figura da sequência a seguir. Em seguida, levante a pele com uma pinça e descole-a 

a partir da linha mediana dorsal, cortando as ligações que existem entre a pele e a 

musculatura. Rebata o retângulo de pele em direção à região ventral do peixe, como indica a 

segunda figura. Então retire a pele da região ventral à frente da nadadeira peitoral e da face 

esquerda da cabeça seguindo, respectivamente, as incisões d e e mostradas na primeira 

figura. 
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Com o bisturi, faça a incisão a-b indicada na terceira figura. Retire, com o auxílio do bisturi 

e de pinças histológicas, os músculos epaxiais e hipo-axiais delimitados entre esta incisão e 

a linha mediana ventral do corpo. Entre os músculos hipo-axiais e a cavidade em que se 

alojam os órgão, há grupos musculares laminares cujas fibras dispõem-se transversalmente. 

Estes músculos sustentam ventralmente as vísceras. Nesse peixe, são bem finos e devem ser 

retirados junto com os músculos hipo-axiais para expor os órgãos internos. 

Faça ainda a incisão a-c indicada na terceira figura. Desse modo, as brânquias e a porção 

inicial do tubo digestório ficam visíveis. 

 Registros: consulte as informações descritas no item 5 desta ficha. 
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Anotações auxiliares para o trabalho final: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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7- Aula 3 – 28/08 – Dissecação a fresco de frango 

 Local: Laboratório de química 

 Preparação necessária:  

- organização em quartetos (preferencialmente manter o mesmo da semana anterior);  

- vir com avental, sapato fechado e cabelo preso e deixar o material volumoso (mochilas, 

fichários e livros) guardado no armário; 

- realizar a leitura prévia do item 7 desta ficha e assistir ao vídeo com instruções para 

dissecação de frango disponibilizado no Móbile Virtual. 

 Avaliação: relatório de prática 3 (página 19 desta ficha). 

 Descrição da atividade: Junto com outra dupla, você e seu colega de trabalho irão dissecar 

um frango. Dessa vez, os alunos trocarão de papeis: quem ficou responsável pelos registros 

na aula anterior irá trabalhar com o material cirúrgico e vice versa.  

Ao longo da dissecação, observe: a morfologia externa do animal, a espessura da pele e 

característica de seus anexos, a facilidade ou dificuldade em acessar os órgãos internos do 

animal, a distribuição dos órgãos no corpo do animal, o tamanho relativo dos órgãos neste 

animal. Após o término da dissecação, identifique os órgãos observados. Para isso, guie-se 

pelas figuras a seguir. 

Note que o frango já foi depenado, eliminando a primeira etapa que seria necessária no 

processo de dissecação. Note no frango depenado as regiões do corpo onde existiam penas 

(áreas pterilas) e aquelas nuas (áreas aptérias). 

Após observar a anatomia externa do animal, coloque o animal em decúbito dorsal e faça as 

incisões indicadas na primeira figura a seguir. Para isso, levante a pele com a pinça e faça 

um primeiro corte com tesoura de ponta fina e continue a incisão com tesoura ou bisturi, 

seguindo o padrão indicado pelas linhas tracejadas na figura. 

Não é necessário retirar a pele de todos os membros, bastando o de um anterior e um 

posterior. Para tanto, faça as incisões circulares indicadas na mesma figura a fim de isolar a 

pele que recobre os membros. Do mesmo modo, faça uma incisão circular ao redor das 

regiões uropigial e cloacal. Retire a pele descolando-a da região ventral do corpo e dos 

membros posteriores em direção à cabeça. 

Antes da retirada dos músculos peitorais que recobrem o osso esterno, é necessário afastar o 

papo para que este não seja seccionado junto. Isso deve ser feito com os dedos, pois pode-se 

sentir a resistência dessa parede e aplicar as forças e os movimentos que se fizerem 

necessários. A utilização de pinças histológicas ou de outros instrumentos não é 

recomendada para esta operação, pois a parede do papo é muito fina e delicada. 

Em seguida, remova os músculos peitoral e supracoracóideo. Todo cuidado deve ser tomado 

na região próxima da articulação da asa com a cintura escapular, pois ligados aos músculos 

citados encontram-se vasos sanguíneos que não devem ser seccionados. Após a retirada 
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desses músculos, a articulação coracóide-úmero fica exposta (seta escura da parte pequena 

da terceira figura). Desarticule esses ossos; desarticule e remova a fúrcula. 

Então seccione a musculatura abdominal em seu limite com o esterno (triângulos na mesma 

figura). Levante a parte inferior do esterno cuidadosamente e corte progressivamente as 

costelas esternais até poder removê-lo por completo. Por fim, seccione e rebata a 

musculatura abdominal, seguindo as linhas de corte indicadas na mesma figura. 

 Registros: consulte as informações descritas no item 5 desta ficha. 
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Anotações auxiliares para o trabalho final: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

8- Aula 4 – 04/09 – Elaboração do trabalho final 

 Local: T2 

 Preparação necessária:  

- organização nas duplas originais de trabalho; 

- leitura prévia dos itens 1, 2, 3, 4 e 8 desta ficha. 

 Avaliação: trabalho final sobre anatomia comparada de vertebrados. 
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 Descrição da atividade: Nesta aula, você trabalhará com sua dupla na produção do trabalho 

final sobre anatomia comparada dos vertebrados. Para isso, irá acessar o arquivo salvo no 

Keynote ao longo das três aulas anteriores e finalizar o álbum fotográfico a ser entregue 

como trabalho final referente a este tema. 

O álbum final deverá : 

1- conter as fotos produzidas pela dupla, sendo todas acompanhadas de legendas (curtos 

textos explicativos). À exceção da “capa” do álbum, nenhum outro slide poderá conter 

somente texto. A capa do álbum deve conter as seguintes informações: título do álbum 

fotográfico (escolhido pela dupla), nome completo de cada integrante da dupla, turma da 

eletiva à que pertence a dupla e aspecto(s) escolhido(s) para comparação (ver item 3 a 

seguir); 

2- ser composto por no mínimo 10 e no máximo 15 slides; 

3- apresentar uma estrutura narrativa, ou seja, os slides (com as imagens e legendas) se 

complementam para explicar algo a quem o vê. Neste caso, o objetivo principal é 

comparar a anatomia dos quatro grupos de animais estudados destacando suas 

semelhanças e, principalmente, suas diferenças. Para isso, a dupla escolherá no máximo 

dois aspectos para comparação. Por exemplo, como são os sistemas musculoesquelético e 

respiratório nesses animais? Os aspectos para comparação podem ser selecionados dentre 

os sistemas de nutrição estudados no primeiro semestre do curso regular (digestório, 

respiratório, cardiovascular e urinário) e os sistemas de relação estudados no primeiro 

semestre da eletiva (tegumentar e musculoesquelético).  

4- ser produzido no aplicativo Keynote. A dupla deverá salvar o arquivo no próprio Keynote 

da mesma forma que indicado no item 5 desta ficha. Ao final do trabalho, apenas um 

arquivo por dupla deve estar no ipad. Ou seja, o arquivo que vinha sendo trabalhado nas 

aulas anteriores, após as modificações nessa aula, será o arquivo final para avaliação. 

Caso o grupo tenha criado um novo arquivo especificamente para elaboração do trabalho 

final, o arquivo anterior deve ser deletado. 
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Relatório de prática 1 – Dissecação virtual de rã e rato 

(entregar um por dupla) 

Turma: _____ N
o
 do ipad utilizado: _____ Nome do arquivo no Keynote: ________________ 

Alunos: _________________________________________________________________________ 

 

1- Faça uma descrição do aspecto externo de cada um dos animais observados ressaltando o 

formato do corpo e o tipo de cobertura (escamas, penas, pelos, pele com ou sem glândulas etc). 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2- Quais diferenças principais você pode observar na configuração dos órgãos internos desses dois 

animais? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

3- Indique uma diferença anatômica observada que se relaciona ao tipo de termorregulação 

apresentado por estes animais. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________  
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Relatório de prática 2 – Dissecação a fresco de peixe 

(entregar um por dupla) 

Turma: _____ N
o
 do ipad utilizado: _____ Nome do arquivo no Keynote: ________________ 

Alunos: _________________________________________________________________________ 

 

1- Faça uma descrição do aspecto externo de cada um dos animais observados ressaltando o 

formato do corpo e o tipo de cobertura (escamas, penas, pelos, pele com ou sem glândulas etc). 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2- Quais diferenças principais você pode observar na configuração dos órgãos internos desse animal 

em relação aos outros analisados na aula anterior? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

3- Você conseguiu identificar o sexo do animal observado? Em caso negativo, explique por que. 

Em caso afirmativo, indique o sexo e descreva a diferença anatômica esperada num animal do sexo 

oposto. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________  
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Relatório de prática 3 – Dissecação a fresco de frango 

(entregar um por dupla) 

Turma: _____ N
o
 do ipad utilizado: _____ Nome do arquivo no Keynote: ________________ 

Alunos: _________________________________________________________________________ 

 

1- Faça uma descrição do aspecto externo de cada um dos animais observados ressaltando o 

formato do corpo e o tipo de cobertura (escamas, penas, pelos, pele com ou sem glândulas etc). 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2- Quais diferenças principais você pode observar na configuração dos órgãos internos desse animal 

em relação aos outros analisados na aula anterior? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

3- Você conseguiu identificar o sexo do animal observado? Em caso negativo, explique por que. 

Em caso afirmativo, indique o sexo e descreva a diferença anatômica esperada num animal do sexo 

oposto. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 


