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Características gerais 
Os representantes desse filo são chamados 

poríferos ou esponjas. 

São todos aquático, mais comuns em 
ambientes marinho. 

Cerca de 5 000 espécies, 300 espécies 
brasileiras. 

Existem indivíduos isolados ou 
coloniais. 
 



 Vivem fixas ao substrato. 

 Com simetria radial ou assimétricos 

 Aneuromiários 

 São animais bastante simples 

 Não possuem tecidos, nem órgãos verdadeiros – 
Parazoários 

 Produzem substâncias tóxicas 
 Antitumorais 

 Anti-inflamatórios 

 Antibióticos 

 Baiacú 

 



Organização corporal 
  Apresentam o corpo recoberto por pequenos poros, 

podendo apresentar forma de vaso, achatada ou 
globosa 

 Variação de tamanho 1mm até 2m 

 Filtram água de onde retiram alimento e faz trocas 
gasosas. 

 Cilindro oco – cavidade interna espongiocela e uma 
abertura relativamente grande no topo o ósculo 





Tipos de célula 
 Formado por basicamente quatro tipos de células: 

 Coanócitos 

 Amebócitos ou espongiana 

 Pinacócitos 

 Porócitos 



Coanócitos 
 Célula ovóide dotada de um flagelo, cuja base é 

circundada por projeções da membrana formando um 
funil 

 Nutrição 

 Fluxo de água 

 





Amebócitos 
 Células responsáveis pela digestão 





Pinacócitos 
 Células achatadas e bem unidas entre si, formam o 

corpo das esponjas  



Porócitos 
 Distribuídos entre os pinacócitos 

 Típicas de esponja 

 Canal central onde passa água 





 Meso-hilo: matriz gelatinosa onde se localizam os 
elementos de sustentação 



Sustentação esquelética 

Espículas minerais 

 

Fibras protéicas 



Espículas  
 São estruturas minerais microscópicas em forma de 

agulhas que podem ser silicosas (SiO2) ou calcárias 
(CaCO3)  

 Escleroblastos – produzem as espículas (amebócitos 
diferenciados) 





Fibras protéicas 
 Formadas por uma proteína: espongina 

 Espongiobástos (amebócitos diferenciados) 





Tipos de estrutura corporal 
 Asconóides – Ascon 

 

 Siconóides – Sycon 

 

 Leuconóides – Leucon 

 



Ascon 
 São as mais simples  

 Parede fina 

 Espongiocela completamente revestida por coanócitos 

 Movimentação dos flagelos forçam a expulsão da água 
pelo ósculo 

 





Sycon 
 Paredes mais espessas que as ascon com projeções 

laterais que contem os coanócitos 

 Espongiocela relativamente menor 





Leucon  
 A mais especializada 

 Praticamente não tem espongiocela  

 Pequenas câmaras onde se encontram os coanócitos 

 Costumam ser maiores que as anteriores 





Classificação 
 Calcárea 

 

 Desmospongie 

 

 Hexactinellida  



Calcárea 
 Todos marinhos 

 Apresentam basicamente espículas de carbonato de 
cálcio como sustentação 



Desmospongie 
 Em sua maioria marinha  

 Caracterizam-se por apresentar espículas silicosas 



Hexactinellida 
 Exclusivamente marinhas 

 Elementos de sustentação são espículas silicosas com 6 
raios 



Reprodução  
 Sexuada 

 Ausência de gônadas  

 Dióicas ou monóicas  

 Desenvolvimento indireto – Larva (planctônica) 
anfiblástula ou parenquímula. 

 Assexuada 

 Brotamento 

 Gemulação (dulcícolas) 

 Regeneração. 

 



Assexuada 
 Assexuada por brotamento nesse caso, surge um 

broto do corpo da esponja, que se solta e dá 
origem a um novo indivíduo (desenvolvimento 
direto). 

 





À esquerda, foto de uma esponja de água doce (gênero Drulia) na época da 
seca, com numerosas gêmulas (estruturas granulosas claras). À direita, 
desenho esquemático da gêmula de uma esponja do gênero Spongilla.  





Sexuada 
• Sexuada os gametas são lançados  para fora com 

a correnteza da  água e pode entrar no átrio de 
uma esponja. Após a fecundação forma-se o 
zigoto, este desenvolve-se em larva, que sai 
nadando pelo ósculo, fixa-se a  um substrato, 
cresce e transforma-se num adulto 
(desenvolvimento  indireto). 





Nova espécie 
 Ainda não está catalogada 












