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Arthropoda 

 do grego arthron=articulação; podós=perna 

• Características Gerais: 

1. Corpo metamerizado; 

2. Metâmeros fundem-se em tagmas na maioria das espécies; 

 



• Características Gerais: 

3. Exoesqueleto quitinoso com apêndices articulados; 



• Características Gerais: 

4. Apresentam simetria bilateral; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. São triblásticos, celomados e protostômios; 



• Características Gerais: 

4. Realizam muda ou ecdise. 

 

 

 

 

 

 

 





Os artrópodes apresentam a maior biodiversidade do planeta! 



Divisão 

• Crustacea (Crustáceos) 

• Chelicerata (Quelicerados) 

• Hexapoda (Hexápodes) 

• Myriapoda (Miriápodes) 

 



Filogenia 



Crustáceos 
(crusta = pele grossa ou crosta) 

• Dois pares de antena; 

• Corpo geralmente dividido 

em dois tagmas: cefalotórax e 

abdome; 

• Cerca de 40 mil espécies, 

maioria aquática. 

 

 



Crustáceos – Morfologia externa 



Crustáceos – Morfologia interna 



Crustáceos – Sistema Nervoso 



Crustáceos 
• Grande diversidade alimentar; 

• Maioria é dioica; 

• Fecundação “externa”; 

• Desenvolvimento: direto ou indireto a depender da espécie. 



A larva náuplio é o estágio larvar planctônico 

típico da maioria dos crustáceos aquáticos 



Crustáceos – Dismorfismo sexual 





Classificação: Malacostracac 

Decapodao: 



Isopodao 

Barata-da-praia e tatuzinho de jardim 



Cladocerao 

Daphnia – Pulga-d’água 



Copepodasc 



Cirripediac 

Craca 



Projeto Tamar, anzol cirgular e barata 

gigante do mar 

Vídeo: Jornal Hoje 

http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-hoje/t/edicoes/v/pesquisadores-encontram-peixes-estranhos-no-litoral-da-bahia/3875029/
http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-hoje/t/edicoes/v/pesquisadores-encontram-peixes-estranhos-no-litoral-da-bahia/3875029/


Quelicerados 



Quelicerados 
• Quatro pares de pernas e não apresentam antenas; 

• Um par de quelíceras: captura de alimento; 

• Corpo dividido em 2 tagmas: cefalotórax (prossoma) e abdome 
(opistossoma). 

• Há cerca de 65 mil espécies. 

• Maior grupo: Acnídeos (Arachnida), que reúne aranhas, escorpiões, 
carrapatos e ácaros. 

 









Aracnídeos – Anatomia da Aranha 

Vídeo: A teia do aranha 

https://www.youtube.com/watch?v=x14qTxU5jFA


Aracnídeos – Anatomia da Aranha 



Aracnídeos  

Vídeo: As 5 aranhas mais 

venenosas do mundo 

• Produzem peçonha: as aranhas injetam pelas quelíceras e os 

escorpiões pelo aguilhão caudal. 

https://www.youtube.com/watch?v=5kSTuPwQgIA


Aracnídeos  
• São dióicos; 

• Fecundação interna e os ovos são depositados no ovissaco; 

• Desenvolvimento direto. 

 



Aracnídeos Perigosos 

Aranha-marrom (Loxosceles sp.) 



Aranha-armadeira (Phoneutria sp.) 



Aranha de grama ou Tarântula (Lycosa sp.) 



Aranha Viúva-negra (Latrodectus sp.) 



Aranha Caranguejeira 



Escorpião amarelo (Tityus serrulatus) 



Escorpião marrom (Tityus bahiensis) 



Miriápodes 

• Divididos em quilópodes e diplópodes; 

• Corpo alongado, muitas pernas e um par de antenas. 



Quilópodes  

• Cerca de 3 mil espécies descritas que reúnem centopeias e lacraias; 

• 2 tagmas: cabeça e tronco (metâmeros torácicos e abdominais); 

• Cada metâmero (15 – 170) possui um par de pernas. 

 

 

 



Quilópodes  

• Forcípulas (primeiro par de apêndices  do tronco): produz peçonha 

que provoca dor intensa e é capaz de matar pequenas presas.  

 

 



Diplópodes: 
• Cerca de 10 mil espécies descritas que reúnem piolhos-de-cobra ou 

embuás; 

• 3 tagmas: cabeça, tronco e abdome; 

• Cada metâmero abdominal (25 – 100) possui dois pares de pernas.  

 

 



Fisiologia e Reprodução 

• Respiração: Traqueia; 

• Excreção: Túbulos de Malpighi; 

• Sistema circulatório: aberto; 

• Sistema Nervoso: ganglionar e 

ventral; 

• Sistema sensorial: ocelos e 

cerdas táteis; 

• Sexo: Dioicos; 

• Fecundação: interna através de 

espermatóforos; 

• Desenvolvimento: direto. 

 



Hexápodes 

• 3 pares de pernas e um par de antenas; 

• Maioria pertence ao grupo dos insetos (900 mil espécies descritas); 



O animal mais forte do planeta! 

Besouro-rinoceronte (Oryctes rhinoceros) 



Insetos 
• Dividido em 3 tagmas: cabeça, tórax e abdome; 

• 3 pares de pernas torácicas; 

• Um par de antenas; 

• Maioria apresenta um ou dois pares de asas. 

• Adaptados a terra firme, únicos invertebrados capazes de voar, colonização 
de todo o planeta. 



Movimento das asas 



Insetos - Reprodução 

• São dioicos; 

• Espermateca: estrutura de armazenamento temporário dos 

espermatozoides na fêmea. 



Insetos – Tipos de desenvolvimento 



Anatomia e Fisiologia dos Insetos 



Insetos - Digestão 

• Tubo digestório completo e digestão extracelular; 



Insetos – Partes e Tipos de aparelho bucal 



Insetos -Respiração 

• Respiração Traqueal 

• Espiráculos: orifícios pelos quais entra o ar. 



Circulação 
 

• Sistema circulatório aberto ou lacunar 

• Coração tubular dorsal  aorta  hemocelas  óstios. 

• Hemolinfa: sangue sem pigmentos.  

 



Excreção 
 

• Túbulos de Malpighi 

• Ácido úrico: principal excreta nitrogenado. 

 



Sistema Sensorial 
 

• Sistema nervoso: Gânglio cerebral, 

gânglios nervosos e cordão ventral 

duplo; 

• Olfato: antenas - tato e cheiro; 

• Audição: perna e abdome; 

• Paladar: aparelho bucal e pernas 

(borboletas). 

• Visão: olhos simples e compostos. 



Olhos compostos dos insetos 



Feromônios 

Substâncias odoríferas lançadas no ambiente que transmitem 

mensagens a outros indivíduos da mesma espécie. 



Diversidade dos Insetos 
Thysanurao 

(thúsanos = franja; oura = cauda) 

Traça 



Phthirapterao 

(phthirus = piolho; a = sem; pteros = asa) 

Phthirus pubis Pediculus humanus 



Odonatao 

(odón = dentes; gnathos = mandíbula) 

Libélula 



Orthopterao 

(orthos = reto; pteros = asa) 

Gafanhoto 



Mantodeao 

(mantis = profeta; eidos = forma) 

Louva-a-Deus 



Blattodeao 

(blatta = barata) 

Barata 



Phasmidao 

(phasma = espectro) 

Bicho-pau 



Isopterao 

(iso = igual; pteros = asa) 

Cupim 



Hemipterao 

(hemi = metade; pteros = asa) 

Percevejo, cigarra, pulgão 

 



Siphonapteraterao 

(siphon = tubo; a = sem; pteros = asa) 

Pulga 



Coleopterao 

(kóleos = estojo; pteros = asa) 

Besouros, vaga-lume, joaninha 



Hymenopterao 

(humén = membrana; pteros = asa) 

Formigas, vespas e abelhas 



Dipterao 

(di= dois; pteros = asa) 

Moscas e mosquitos 



Lepidopterao 

(lepis = escama; pteros = asa) 

Borboletas e mariposas 





Questões Profissionais 



Questões Profissionais 



Questões Profissionais 
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