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AFINAL
o que é um
ANIMAL?

Este seria o aspeto de um fóssil de Xistos de Burgess

Os ANIMAIS sempre 
cá ESTIVERAM?
O s animais vivem no nosso planeta há 

MUITO mais anos do que os humanos.
Apareceram na Terra há mais de 500 
milhões de anos. Os cientistas pensam 
que os primeiros animais eram criaturinhas
feiosas e nojentas, com o aspeto de 
verme ou de inseto, que viviam no 
mar. Lentamente, transformaram-se 
nos milhões de animais diferentes que 
hoje vemos à nossa volta.

Todos sabemos o que é um animal 
quando vemos um. Mas o que torna 
os animais  diferentes dos vegetais 
– isto é, das plantas – e de outras 
coisas como as rochas e os minerais?

Os animais e as plantas são todos 
seres vivos. Podem deslocar-se,  
crescer e sentir o que existe à sua 
volta. Mas, ao contrário das plantas, 
que se servem da luz do sol para 
crescer, os animais alimentam-se    
de comida – plantas ou outros        
animais. Os animais também se 
movem de um lado para o outro       
a correr, a voar, a nadar ou              
a rastejar, enquanto as plantas       
ficam no mesmo lugar.

Durante milhares de anos, as     
pessoas olharam para os animais      
à sua volta, e fizeram todo o tipo   
de perguntas sobre eles. Porque não 
podemos voar como os pássaros? 
Porque é que os animais não têm de 
lavar os dentes? Quando os animais 
ladram, cantam ou mugem, estão      
a falar uns com os outros? Para     
saberes as respostas, continua a ler!
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Uma família de bonobos

m grupo de rãs, artista desconhecido, c. 1851

Os humanos também são ANIMAIS?

Que TIPOS de animais existem?

Os animais podem ser divididos 
em dois grandes tipos ou grupos.

Os invertebrados são animais que 
não têm coluna vertebral, como os 
insetos e as aranhas, as lesmas, os 
polvos e as alforrecas. Os vertebrados 
têm coluna vertebral, e em geral 
também têm esqueleto. Incluem 
cinco grandes grupos de animais:
os peixes, os répteis (como as cobras 
e os crocodilos), os anfíbios (como 
as rãs e os sapos), as aves - a que 
geralmente chamamos pássaros - 
e os mamíferos.

Claro que sim. Os humanos têm 
coluna vertebral, e pertencem 

portanto ao grupo dos animais 
vertebrados. Somos mamíferos, tal 
como muitos dos animais que nos são 
mais familiares: cães e gatos, cavalos, 
golfinhos e elefantes. Os nossos parentes 
mais chegados, contudo, são animais
como os gorilas, os orangotangos 
e os chimpanzés. Observa as suas caras, 
mãos e pés, e vais ver como somos tão 
parecidos!
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Os humanos na realidade têm cauda! 
Habitualmente não a vemos. Mas se observares     
um esqueleto humano, verás uma parte parecida  
com uma cauda ao fundo da coluna vertebral. 
Chama-se cóccix. Se não usamos os nossos cóccix, 
para que servem eles? Estão lá porque os humanos 
evoluíram a partir de animais que tinham cauda.

Ao longo de muitas gerações, e milhões de anos, 
as espécies animais evoluíram ou 
transformaram-se muito lentamente.  
     

 

Porque É que
os HUMANOS 

não têm CAUDA?

utilizarias

a tua cauda,

se tivesses 

uma?

COMO

Os humanos evoluíram a partir        
de criaturas parecidas com 
macacos que viviam em árvores e 
usavam as suas caudas para os ajudar   
a trepar. Quando os nossos antepassados 
começaram a andar no chão, e as caudas 
se tornaram menos importantes para se 
agarrarem aos ramos, tornaram-se 
gradualmente mais pequenas.   
O cóccix humano é uma parte do corpo 
que «sobrou» e de que já não 
precisamos.

Gatos, ratos e macacos têm cauda 
– e TU não, porquê?
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Modelo de esqueleto, ieter van unst, segundo erard de airesse, 
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PORQUE
é que os 

TUBARÕES
têm 

DENTES 
TÃO 

AGUÇADOS? OLHA
como é grande 

e forte a boca 

do tubarão!

Todos os tubarões são predadores, o que significa 
que se alimentam de outros animais. Os animais        
que eles comem têm o nome de presas. Os predadores 
têm de caçar e apanhar a sua comida, por isso têm          
o corpo equipado com ferramentas para apanhar      
e matar a refeição seguinte. Podem ser grandes dentes, 
mandíbulas poderosas ou garras afiadas.

No caso dos tubarões, os dentes são parte importante 
do equipamento.

Este grande tubarão-branco tem 
um aspeto muito assustador, com 
aquelas fiadas de dentes FORTES 
e afiados como lâminas!

PORQUE OS PEIXES NAO SE AFOGAM_ARM_8-35.indd   28 29/09/17   03:51

29

Porque é 

que os animais 

não lavam 

os dentes?

ai  p g. 

m grande tubarão branco a apanhar uma foca

s tubarões não têm garras grandes 
ou pinças para apanhar pei es escorregadios 
ou focas que serpenteiam, e por isso usam os 
dentes para agarrar a sua presa. Os dentes 
do tubarão enterram se nela, e asseguram 
que não escapa. epois o tubarão mastiga a e 
engole a rapidamente. Nem todos os tubarões 
têm dentes grandes. m tubarão baleia não 
precisa de morder as suas presas. esloca se 
lentamente na gua, filtrando pequenos seres 
vivos através das suas guelras que parecem 
peneiras.
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E
ntão qual é o animal mais mortífero do mundo? A maioria 
dos especialistas está de acordo em que esse prémio vai para 

a água-viva, uma pequena alforreca quase transparente que vive 
nas águas quentes do oceano em volta da Austrália e do sudeste 
da Ásia. Quando esta alforreca pica, os seus tentáculos agarram-se 
à vítima, introduzindo nela uma grande quantidade de veneno. 
O veneno é tão forte que pode matar um humano em poucos 
minutos. No entanto, algumas vítimas sobrevivem se conseguirem 
ir a um hospital rapidamente.

NÃO TOQUES NISTO!

Uma água-viva e um mergulhador com luvas de proteção

A

PIO
R 

do 
MUNDO

picada
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NÃO TOQUES NISTO!

Uma rã-venenosa-dourada

A
nimais venenosos, como certas cobras, 
in etam uma subst ncia venenosa nas 

suas vítimas. as há outros animais, como 
esta rã de cor dourada, que são venenosos,    
mas não são maldosos. ont m um veneno   
que  mata ou faz mal a outros animais que 
tentam com -los. sta rã dourada tem um 
veneno superpotente na pele. e facto, 
é  venenosa que basta tocares-  
-lhe para cares muito doente, 
e até pode ser fatal. Fogo!

O
utro animal que nunca vais querer 
abraçar é o porco-espinho. stá coberto 

de picos super-aguçados, ou espinhos, cada 
um deles com uma ponta a ada virada   
para trás. e um desses espinhos te tocar, 
parte-se e ca espetado na tua pele. 

s porcos-espinhos usam-nos para lutar 
contra predadores esfomeados, atacando-os 
de costas. Alguns porcos-espinhos começam 
por abanar os espinhos, que batem uns nos 
outros com barulho, e isso serve de aviso.

O porco-espinho comum, artista desconhecido, c. 

TOQUE MORTAL
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P
enas é o que os pássaros têm em vez de pelos. 
São típicas dos pássaros, todos têm penas, 

e nenhum outro animal as tem. Servem para várias 
funções importantes. Macias e leves, junto à pele 
do pássaro, ajudam-no a manter-se quente. 
As penas exteriores dão-lhe proteção, e, no caso 
das aves marinhas, são uma camada à prova 
de água. E as penas longas das asas ajudam 
a dar forma às asas, e são ao mesmo tempo leves, 
deixando os pássaros voar. E, além de tudo isto, 
CU�EQTGU�FCU�RGPCU�HCEKNKVCO�C�ECOWƀCIGO��
ou são marcas coloridas para eles chamarem 
a atenção de parceiros para o acasalamento. 

S
e tocares numa cobra, talvez te 
surpreendas por sentires que não é 

PCFC�J¹OKFC�QW�XKUEQUC��#Q�EQPVT TKQ�
de outros animais escorregadios, como 
as minhocas e as lesmas, a pele da cobra 
é macia e seca ao toque. As cobras são 
répteis, e como todos os répteis têm 
o corpo coberto de escamas, que são 
pequenas placas ou porções de material 
duro, um pouco semelhantes a unhas.
As escamas protegem as cobras
G�CLWFCO�PCU�C�ſZCT�UG�CQ�UQNQ�
quando deslizam.

A pele deixada por uma cobra

Pavão. Ohara Koson, 1925-1936

AS cobras são VISCOSAS?!

PENAS SÓ os PÁSSAROS têm
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O
s rinocerontes têm um ou dois cornos 
no focinho, conforme a espécie. Segundo    

a crença popular, o corno de rinoceronte tem 
poderes mágicos ou medicinais, e é por isso que 
muitas vezes estes animais são caçados, para 
lhes retirarem os cornos. Mas o que são eles 
realmente? Não têm osso, ao contrário dos 
cornos dos outros animais. E não são formados 
apenas por pelos compactados, como 
pensávamos. O corno do rinoceronte é feito 
de queratina, a mesma substância que se 
encontra nos pelos e na pele – mas é mais duro, 
parecido com o casco de um boi ou o bico       
de um papagaio.

Gravura de um rinoceronte, Petrus Camper, c. 1750 
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