
REINO ANIMAL OU METAZOA -Pluricelular –Eucarionte –Heterótrofo -sem parede celular

- PORÍFEROS – Esponjas

- CNIDÁRIOS – Águas vivas– corais–anêmonas- hidras

- PLATELMINTOS – Planária- solitárias-Schistosoma

- NEMATELMINTOS – Lombriga-amarelão-elefantíase

- ANELÍDIOS – Minhocas – poliquetos - sanguessugas

- MOLUSCOS – caracóis – lesmas – mariscos - polvos

- ARTRÓPODOS – Aranhas – escorpiões – insetos – camarões 

- EQUINODERMOS – Estrelas–do–mar – ouriço-do-mar

- CORDADOS – Peixes – AnfÍbios – Répteis - Aves – Mamíferos  
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PORÍFEROS - CORPO COM POROS



Características Gerais dos 
Poríferos

• Simetria

Radial ou ausente



Estrutura



Estrutura e função

 Revestimento – pinacócitos

 Nutrição – coanócitos (intracelular), amebócitos 
(distribuição)

 Circulação, Excreção e Respiração – difusão

 Sustentação – Espículas + espongina

 Reprodução

 Assexuada: Brotamento, regeneração e gemulação

 Sexuada: Fecundação





Estruturas de uma esponja



ESTRUTURA DAS ESPONJAS

TIPO SÍCON TIPO LÊUCONTIPO ÁSCON

ÓSCULO

PINACÓCITO

COANÓCITO

POROS

ESPÍCULAS

PORÓCITO

ÁTRIO  OU ESPONGIOCELE

Á

T

R

I

O

CANAIS 

SEMI

RADIAIS

ÓSCULO

COANÓCITO

POROS

CANAIS 

RADIAIS

ÓSCULO

MESÊNQUIMA



TIPOS DE REPRODUÇÃO ASSEXUADA

BROTAMENTO OU GEMIPARIDADE

CÉLULAS CAPAZES 
DE ORIGINAR 
NOVAS ESPONJAS

ESPÍCULAS

GEMULAÇÃO

REGENERAÇÃO



Reprodução sexuada



Habitat e diversidade
Aquático   



Habitat e diversidade



Habitat e diversidade



Cnidários

 O filo Cnidaria (do grego knidos, 
irritante, e do latim aria, sufixo plural) 
são os animais aquáticos conhecidos 
popularmente como celenterados ou 
cnidários, de que fazem parte as 
hidras de água doce, as medusas, ou 
águas-vivas, que são normalmente 
oceânicas, os corais e anêmonas-do-
mar.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxonomia_de_Lineu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aqu%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hydridae
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_doce
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Medusa_(biologia)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coral
http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mona-do-mar


Cnidários

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Anemone.bristol.750pix.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Anemone.bristol.750pix.jpg


Cnidários ou celenterados



Características

 Pluricelulares, enterozóarios (com cavidade 
gástrica), diblásticos - exclusivamente 
aquáticos; dotados de células urticantes 
(cnidoblastos); duas formas básicas; pólipo 
(fixo) e medusa (livre-natante); isolados ou 
coloniais; sistema nervoso difuso; pode 

apresentar reprodução por metagênese.

 Digestão ocorre nos meios intra e 
extracelular.





Cnidoblastos- células de 
defesa

 Os cnidoblastos, exclusivos dos 
celenterados, são células especiais, dotadas 
de uma cápsula - nematocisto - contendo 
toxinas e um filamento inoculador enovelado. 
Na superfície externa do cnidoblasto há um 
cnidocílio que, quando estimulado, provoca a 
abertura do nematocisto; o filamento 
inoculador é invertido, descarregando suas 
toxinas sobre a presa.



Cnidoblastos



Pólipo

 Pólipo: séssil, forma cilíndrica, base 
presa a substrato; boca superior, 
rodeada por tentáculos; vivem isolados 
ou formando grandes colônias 
(brotamento), unidos uns aos outros 
por seu exoesqueleto (corais).   



Pólipo



Medusa

 Medusa: livre-natante, forma 
semelhante a "guarda-chuva". A boca 
fica voltada para baixo e pode estar 
circulada por longos tentáculos onde se 
concentram numerosos cnidoblastos: 
células típicas desse filo, que "disparam 
e injetam" um líquido urticante e de 
efeito paralisante nos animais (funções 
de captura e defesa !). 



Medusa



Platelmintos

 Os platelmintos são vermes de corpo achatado 
dorso-ventralmente (platy= chato; helminto= 
verme), com simetria bilateral. Podem ser parasitas 
ou de vida livre, estes podendo ocorrer nos mares, 
água doce ou em ambientes terrestres úmidos. Como 
parasitas de seres humanos podemos citar a tênia e 
o Schistosoma mansoni, causador da 
esquistossomose. Outros animais também podem ser 
parasitados como o boi, o porco, os cachorros, gatos, 
etc. O corpo pode ou não possuir uma segmentação. 
A maioria das espécies são monóicas. Existem 
aproximadamente 20 mil espécies descritas de 
platelmintos.



Respiração

 Não possuem sistema respiratório, e as 
trocas gasosas são feitas pela 
epiderme, por difusão. Este tipo de 
respiração recebe o nome de 
tegumentar ou cutânea e ocorre nas 
espécies de vida livre, pois as parasitas 
fazem respiração anaeróbia.

http://www.infoescola.com/biologia/platelmintos-platyhelminthes/


Circulação

 Os platelmintos não possuem sistema 
circulatório. O alimento digerido é 
enviado para as células por difusão,
graças a um intestino bem ramificado, 
pois ele é gastrovascular.



Excreção

 São os primeiros animais a apresentar 
sistema excretor: o protonefrídio, que é 
formado por vários túbulos excretores 
com células-flama. As células-flama são 
fundamentais neste sistema excretor. 



Excreção



Classe Turbellaria

São animais de vida livre, possuem cílios para 
locomoção e um aspecto foliáceo. Um exemplo de 
representante desta classe é a planária.
São hermafroditas e fazem fecundação cruzada, a 
autofecundação é rara. Os dois indivíduos que 
estão acasalando ficam unidos pelos poros 
genitais. Cada um introduz o pênis na abertura 
genital do outro, trocam espermatozóides e se 
separam. Vários óvulos são fecundados e 
lançados para o exterior pelo poro genital. 



Planárias



 As planárias 

 Medindo cerca de 1,5 cm de comprimento, 
esses platelmintos podem ser encontrados 
em córregos, lagos e lugares úmidos. 
Locomovem-se com ajuda de cílios e 
alimentam-se de moluscos, de outros vermes 
e de cadáveres de animais maiores, entre 
outros exemplos.





Regeneração



Classe Trematoda

São endo ou ectoparasitas. Possuem 
ventosas para fixação, uma na região oral, 
outra ventral. Possuem cutícula protetora na 
epiderme e não possuem cílios. São 
hermafroditas, mas o S. mansoni é dióico. A 
fêmea vive numa cavidade do macho 
chamada canal ginecóforo. Fazem fecundação 
cruzada e interna. Como representante 
hermafrodita temos a Fasciola hepatica, 
que parasita o fígado de carneiros e 
eventualmente o ser humano.



S.Mansoni - dióico



Classe Cestoda

 São endoparasitas de corpo alongado, 
representados pelas tênias. Não possuem 
cílios, o corpo é metamerizado e não 
possuem tubo digestivo, alimentando-se por 
difusão dos nutrientes pré-digeridos pelo 
hospedeiro.





Tênias

 As tênias podem atingir até 8 metros de 
comprimento. O corpo delas é dividido em 
três partes: Cabeça ou escólex, que possui 
ventosas para a fixação no hospedeiro. A 
Taenia solium apresenta ganchos e 
ventosas; pescoço ou colo, região mais 
afilada e estróbilo, responsável pelo 
crescimento do organismo. Aí estão as 
proglótides, estruturas que possuem sistemas 
reprodutores feminino e masculino, ou seja, 
são hermafroditas. Após a fecundação as 
proglótides cheias de ovos se desprendem e 
são eliminadas com as fezes. 



Taenia solium

 Também conhecida como tênia de porco, é a 
mais perigosa. Apresenta geralmente 3 a 4 
metros de comprimento. 



Taenia saginata adulta

 Também conhecida como tênia de boi, geralmente se 
apresenta bem maior que a T. solium chegando, às 
vezes, a medir mais de 12 metros. Seu escólex 

não apresenta ganchos.



Fasciola hepática

 Um carneiro sadio se contamina ao 
ingerir os cistos juntamente com a 
folhagem.



Esquistossomose ou barriga 
d’água 

 A contaminação do homem ocorre com a 
penetração de cercarias através da pele, 
quando o homem toma banho, bebe ou lava 
roupas em águas contaminadas, causando 
intensa coceira no local (lagoas de coceira). 
Após a penetração, as larvas perdem a cauda 
bifurcada ganham o sistema circulatório, 
passando a se chamar esquistossômulos. 



Schistosoma mansoni

 Macho de S.mansoni com uma fêmea alojada 
em seu canal ginecóforo.



Ciclo da esquistossomose

http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/filo-platelmintos/imagens/ciclo-da-esquistossomose.jpg
http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/filo-platelmintos/imagens/ciclo-da-esquistossomose.jpg


Cisticercose

 Os ovos apresentam-se com um embrião 
portador de 6 espinhos, a larva ONCOSFERA
ou EMBRIÃO HEXACANTO. A casca do ovo
sofre digestão, liberando a oncosfera. Essa 
perfura a parede intestinal, ganhando a 
corrente sangüínea, indo se fixar na 
musculatura. Ela perde os espinhos e se 
transforma em uma vesícula com o escólex 
invaginado, a larva CISTICERCO.



Ciclo da Cisticercose

http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/filo-platelmintos/imagens/ciclo-da-cisticercose.jpg
http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/filo-platelmintos/imagens/ciclo-da-cisticercose.jpg


Nematódeos

 Os nematódeos, ou nematelmintos, 
são vermes de corpo cilíndrico, afilado 
nas extremidades, semelhantes a um 
fio (nema = fio). São parasitas de seres 
humanos, animais e plantas.



Nematódeos



Digestão

 Os nematódeos são os primeiros animais a 
apresentarem sistema digestório completo, 
ou seja, possuem boca e ânus.
A boca possui lábios ao redor. Esses lábios 
possuem papilas sensoriais, dentes ou placas 
cortantes. Os parasitas alimentam-se de 
produtos pré-digeridos pelo hospedeiro, mas 
há também espécies carnívoras.



Digestão



Reprodução

 São animais dióicos, em sua grande 
maioria, possuem sexos separados. 
Apresentam dimorfismo sexual. Ou 
seja, a fêmea é diferente do macho. 
Normalmente os machos são menores e 
sua porção posterior é afilada e curva, 
para facilitar a cópula. A fecundação é 
cruzada e o desenvolvimento é indireto.



Reprodução  



Ascaris lumbricoides
 Ascaris lumbricoides: O macho (cerca de 15 cm) é um 

pouco menor que a fêmea e tem a extremidade posterior 
enrodilhada. Parasita do intestino delgado. Contágio direto 
pela ingestão de água e alimentos contaminados com ovos 
de verme. O parasita passa por um ciclo no organismo 
humano, durante o qual a larva atravessa a parede do 
intestino, cai na circulação, vai ao fígado e depois aos 
pulmões, onde evolui parcialmente. Depois, prossegue pelos 
bronquíolos, brônquios, traquéia, laringe, glote, faringe, 
esôfago, estômago e, finalmente, retorna ao intestino, onde 
termina a evolução. A ascaridose ou ascaridíase provoca 
distúrbios digestivos não muito acentuados e cólicas vagas; 
só quando o número de vermes se torna muito grande é que 
surge o grave perigo de obstrução intestinal por novelos de 
ascaris. 



Lombriga
 As larvas da lombriga podem trazer graves problemas respiratórios, 

coceira no nariz e na garganta . Já o verme quando adulto causa outras 
doenças como vômitos, cólicas e convulsões . Mas, quando o número 
de vermes é grande, leva à obstrução intestinal, podendo causar a 
morte. Nas crianças, às vezes, também aparecem outros sintomas 
como a asfixia, pois se acumulam na laringe e na faringe,durante o 
excesso de vômitos. 

http://www.algosobre.com.br/images/stories/biologia/nematelmintos_lombriga.gif
http://www.algosobre.com.br/images/stories/biologia/nematelmintos_lombriga.gif


Ancylostoma duodenale e 
Necator americanus

 Ancylostoma duodenale e Necator americanus: São 
dois vermes muitos parecidos (cerca de 1,5 cm). Os 
ancilóstomos possuem uma espécie de boca com dentes 
que servem para "morder" a mucosa intestinal, fazendo-a 
sangrar. Esses parasitas alimentam-se de sangue. O 
Necator não possui dentes, mas lâminas cortantes na 
boca, que são usadas com a mesma finalidade. Isso 
provoca uma constante perda sanguínea no doente, que 
vai ficando anêmico e enfraquecido. É isso que justifica o 
nome popular de "amarelão" ou "opilação" que é dado à 
ancilostomose e à necatorose. Os ovos desses vermes são 
eliminados nas fezes e contaminam o solo, onde liberam 
larvas. Essas larvas têm a capacidade de penetrar pela 
pele das pessoas que andam descalças, sendo essa a 
principal via de propagação da doença. O uso de calçados 
constitui-se no melhor meio de profilaxia da 
ancilostomose



Ancilostomose ou Amarelão
 Ao contrair Amarelão ou Ancilostomose, a 

pessoa contaminada se enfraquece e pode ter 
anemia, pois ocorre hemorragia nas feridas da 
parede intestinal. 

http://www.algosobre.com.br/images/stories/biologia/nematelmintos.gif
http://www.algosobre.com.br/images/stories/biologia/nematelmintos.gif


Ancylostoma caninum

 Ancylostoma caninum: . É um parasita 
muito comum de cães. Todavia, sua larva 
pode penetrar na pele humana, onde cava 
túneis e provoca sensações de ardência e 
coceira extremamente incômodas. O contágio 
ocorre freqüentemente na areia das praias, 
onde os cães portadores da verminose 
defecam, ali deixando os ovos embrionados 
do parasita. A larva desse verme é conhecida 
como larva mígrans, o bicho geográfico. 



Enterobius vermicularis

 Enterobius (Oxyurus) vermicularis: É um 
dos vermes de maior disseminação entre 
crianças, embora também ocorra em adultos. 
Pequenino e numerosíssimo, o oxiúro 
prolifera nas porções baixas do intestino 
grosso, de onde migra para o reto, nas 
imediações do ânus, principalmente à noite. A 
intensa movimentação dos vermes ocasiona 
uma irritante coceira no ânus, que identifica 
logo a oxiuríase. 



http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://glittergurl2789.tripod.com/image009.jpg&imgrefurl=http://glittergurl2789.tripod.com/&h=279&w=314&sz=10&tbnid=BRxbqCbSwba40M::&tbnh=104&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3DEnterobius%2Bvermiculares&hl=pt-BR&usg=__YUpaKJmxPM61aiPMpxQuqv-sLYI=&ei=qAEYSq-QEY3htgelhoT4DA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://glittergurl2789.tripod.com/image009.jpg&imgrefurl=http://glittergurl2789.tripod.com/&h=279&w=314&sz=10&tbnid=BRxbqCbSwba40M::&tbnh=104&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3DEnterobius%2Bvermiculares&hl=pt-BR&usg=__YUpaKJmxPM61aiPMpxQuqv-sLYI=&ei=qAEYSq-QEY3htgelhoT4DA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.comciencia.br/reportagens/arqueologia/img/araujo_enterobius.jpg&imgrefurl=http://www.comciencia.br/reportagens/arqueologia/arq14.shtml&h=221&w=300&sz=4&tbnid=DUFeNrjUgJpqOM::&tbnh=85&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DEnterobius%2Bvermiculares&hl=pt-BR&usg=__3L-fyiQ0yRrkQoSAm1frYxuFMFk=&ei=qAEYSq-QEY3htgelhoT4DA&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.comciencia.br/reportagens/arqueologia/img/araujo_enterobius.jpg&imgrefurl=http://www.comciencia.br/reportagens/arqueologia/arq14.shtml&h=221&w=300&sz=4&tbnid=DUFeNrjUgJpqOM::&tbnh=85&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DEnterobius%2Bvermiculares&hl=pt-BR&usg=__3L-fyiQ0yRrkQoSAm1frYxuFMFk=&ei=qAEYSq-QEY3htgelhoT4DA&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ufrgs.br/para-site/Imagensatlas/Animalia/Imagens/evermi3.jpg&imgrefurl=http://www.mtgsalvador.com/mevba_new/index.php%3Foption%3Dcom_fireboard%26Itemid%3D26%26func%3Dview%26id%3D164%26catid%3D12&h=198&w=300&sz=12&tbnid=ohwNg03zPfXemM::&tbnh=77&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DEnterobius%2Bvermiculares&hl=pt-BR&usg=__n0dJ1xowSzdLND2e6_9OMOqoPeM=&ei=qAEYSq-QEY3htgelhoT4DA&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ufrgs.br/para-site/Imagensatlas/Animalia/Imagens/evermi3.jpg&imgrefurl=http://www.mtgsalvador.com/mevba_new/index.php%3Foption%3Dcom_fireboard%26Itemid%3D26%26func%3Dview%26id%3D164%26catid%3D12&h=198&w=300&sz=12&tbnid=ohwNg03zPfXemM::&tbnh=77&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DEnterobius%2Bvermiculares&hl=pt-BR&usg=__n0dJ1xowSzdLND2e6_9OMOqoPeM=&ei=qAEYSq-QEY3htgelhoT4DA&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image


Wuchereria bancrofti
 Wuchereria bancrofti: Também conhecida como filária 

de Bancroft, é um verme extra-intestinal, pois se localiza 
nos vasos linfáticos. A fêmea é maior que o macho, 
podendo alcançar 10 cm de comprimento. A presença do 
verme nos vaso linfáticos ocasiona a dificuldade circulatória 
da linfa, isto é, estase linfática. Há derramem de líquidos 
para os tecidos vizinhos, com aparecimento de edema 
(inchação) progressivo, que pode levar aquela parte do 
corpo a dimensões desproporcionais. Partes do corpo como 
mamas, bolsa escrotal e pernas assumem proporções 
chocantes. Essa doença tornou-se conhecida popularmente 
como "elefantíase". Cientificamente, é a filariose ou 
wuquererose. O contágio é indireto, exigindo a participação 
de um transmissor ou vetor — o mosquito Culex fatigan. A 
larva desse verme é chamada microfilária e é mais 
facilmente encontrada no sangue do doente quando colhido 
à noite. Durante o dia, essas larvas se recolhem à 
circulação profunda dos grandes vasos. 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://wpcontent.answers.com/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Wuchereria_bancrofti_1_DPDX.JPG/250px-Wuchereria_bancrofti_1_DPDX.JPG&imgrefurl=http://www.answers.com/topic/wuchereria-bancrofti&h=190&w=250&sz=14&tbnid=nEBBAM7Vd0xl2M::&tbnh=84&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3DWuchereria%2Bbancrofti&hl=pt-BR&usg=__PRo3bjW4rpIIWd6F0YHJ_clYEfg=&ei=GAMYSqW_O6qxtgew_4H9DA&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://wpcontent.answers.com/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Wuchereria_bancrofti_1_DPDX.JPG/250px-Wuchereria_bancrofti_1_DPDX.JPG&imgrefurl=http://www.answers.com/topic/wuchereria-bancrofti&h=190&w=250&sz=14&tbnid=nEBBAM7Vd0xl2M::&tbnh=84&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3DWuchereria%2Bbancrofti&hl=pt-BR&usg=__PRo3bjW4rpIIWd6F0YHJ_clYEfg=&ei=GAMYSqW_O6qxtgew_4H9DA&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image

