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CARACTERÍSTICAS GERAIS
Principais filos:

PROTOCORDADOS

ARTRÓPODES

MOLUSCOS

CNIDÁRIOS

PORÍFEROS

PROTISTAS

NEMATÓDEOS

PLATELMINTOS

ANELÍDEOS

EQUINODERMOS

VERTEBRADOS



Filo Porifera
1) Introdução

Os poríferos são animais que vivem em ambiente aquático (dulcícola ou
marinho), são sésseis (vivem fixos ao substrato) e apresentam o corpo perfurado
por inúmeros poros, daí o nome do grupo.
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2) Características gerais

 Parazoários: não apresentam tecidos nem órgãos verdadeiros

 Ausência de segmentos

 Assimétricos (maioria)

 São animais filtradores

 Modo de vida: Séssil (fixo)

 São aquáticos (maioria vive no mar)

 Grande variação de formas, tamanhos e cores

 Diversas espécies produzem substâncias tóxicas

 Distribuição ampla (mais abundantes nas zonas tropicais)



2) Características gerais

 As esponjas têm no ápice do corpo uma abertura denominada ósculo ou
atrióporo e internamente uma cavidade chamada espongiocela ou átrio.
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2) Características gerais

 Os poríferos são animais
filtradores: a água e os
alimentos entram pelos
poros, circulam pelo átrio ou
espongiocela, e pelo ósculo
são eliminados juntamente
com água os restos não
aproveitáveis.

 Na entrada são filtrados O2 ,
gametas e alimento, na saída
são eliminados excrementos,
CO2 e gametas.
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3) Característica corporal

a) Pinacócito: revestimento e proteção
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3) Característica corporal

b) Porócito: regula a abertura e fechamento do poro
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3) Característica corporal

c) Espículas: sustentação esquelética (Obs: Não são células)
 Originadas a partir dos escleroblastos
 Podem ser de sílica ou carbonato
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3) Característica corporal

d) Amebócito: célula totipotente que pode originar qualquer célula do porífero
 Formação de gametas
 Nutrição e distribuição dos nutrientes
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3) Característica corporal

e) Coanócito: obtenção de partículas orgânicas e nutrição
 Célula ovoide dotada de um flagelo para

revestir a espongiocela ou átrio
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3) Característica corporal
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3) Característica corporal
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A água que 
entra contém
alimentos

A água que sai 
contém resíduos

A água que 
entra contém
oxigênio
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4) Fisiologia das esponjas

 Respiração, excreção e circulação: difusão

 Alimentação por filtração

 Digestão: intracelular (coanócitos e amebócitos)

 Sustentação mecânica: Espículas + Espongina

 Presença de Espículas

Sílica e/ou Cálcio

Obs: As espículas são produzidas por células 

especiais chamadas escleroblastos

 Proteína resistente à tração chamada Espongina

Obs: A proteína espogina é produzida por células 

especiais chamadas espongioblastos

Retiram os nutrientes orgânicos da 
água que passa pelo seu corpo 
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4) Fisiologia das esponjas

 Para se alimentarem, as esponjas movimentam os flagelos dos

coanócitos, fazendo o fluxo de água entrar pelos minúsculos poros do corpo

e sair pela abertura superior – o ósculo.

 Desse modo, filtram a água, dela retirando seu alimento – o plâncton.

 A digestão é intracelular.
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4) Fisiologia das esponjas

 Reprodução
 Assexuada
I. Brotamento (Expansões corpóreas que crescem do corpo do indivíduo

podendo ou não ocorrer separação entre ambos)

II. Regeneração (Pequenos fragmentos de uma esponja podem dar origem a
novos indivíduos, pois as esponjas possuem um grande poder de regeneração)

Broto

Nova esponja
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4) Fisiologia das esponjas

 Reprodução
 Assexuada
III. Gemulação

- Ocorre em espécies de água doce. Formam-se gêmulas, estruturas de
resistência que se formam no interior do corpo da esponja.

- São compostas por células indiferenciadas e protegidas por um
envoltório rígido.

- As gêmulas são capazes de resistir à falta de água durante uma estação
de seca prolongada.
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4) Fisiologia das esponjas

 Reprodução
 Sexuada

 Há espécies dioicas (masculino/feminino) ou monoicas (maioria)

 Produção de células sexuais (gametas)

 Espermatozoides liberados na água / óvulos fixos no corpo da esponja

 Desenvolvimento direto (Blástula Organismo semelhante)

 Desenvolvimento indireto (Larvas Parenquímula ou Anfiblástula)

Planctônicas
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4) Fisiologia das esponjas
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4) Fisiologia das esponjas

 Reprodução
 Sexuada



5) Tipos de estrutura corporal

 Asconoide parede fina e átrio grande
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5) Tipos de estrutura corporal

 Siconoide  parede mais espessa, mais superfície, mais
coanócitos e menor cavidade do átrio
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5) Tipos de estrutura corporal

 Leuconoide  espaço do átrio muito pequeno e grande
quantidade de coanócitos, tornando a filtração mais eficiente
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5) Tipos de estrutura corporal

átrio

asconoide siconoide leuconoide




