
Revisão 



Silvestre 



 Vivem fixas ao substrato. 

 Com simetria radial ou assimétricos 

 Aneuromiários 

 São animais bastante simples 

 Não possuem tecidos, nem órgãos verdadeiros – 
Parazoários 





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 



Reprodução  
 Assexuada 

 Brotamento 

 Gemulação (dulcícolas) 

 Regeneração. 
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Possuem células características 
do celenterados – os cnidoblastos 
(células urticantes presentes nos 
tentáculos). 

Duas formas :  
 Móveis : medusas 
 Fixa : pólipo (anêmonas) 

Simetria Radial. 
Apresentam cavidade digestiva; 
Presença de células nervosas; 
Representantes: Hidras, 

medusas, anêmonas do mar e 
corais. 
 



 

 Apresentam duas formas; Pólipos e Medusas. 

 

 Os Pólipos têm forma cilíndrica, com boca localizada 
na extremidade superior. São animais sésseis, que 
vivem fixos ao substrato.  

 As Medusas são animais  livres capazes de nadar. Seu 
corpo tem formato semelhante a de   um guarda-
chuva, com boca localizada na parte inferior.  

 







 Antozoários: exclusivamente 

polipóides. Ex.: corais e 

anêmonas-do-mar. 



Os exoesqueletos dos corais acumula-se ao 
longo do tempo originando os belíssimos 
recifes. 

Grande barreira de corais 
australiana, cerca de 2400 
quilômetros de extensão. 



Reprodução 
 Existem processos sexuados e assexuados, 

variando conforme a classe estudada. 

 Processos assexuados: brotamento e 
estrobilização. 

 Processos sexuados: envolvendo produção de 
gametas, com fecundação interna ou externa; 
desenvolvimento geralmente indireto (larva 
plânula). 

 





Principais Características e Ciclos das 
Verminoses 
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Com exceção da Planária os 
demais seres são causadores de 

doenças - Verminoses 

Platelmintos Nematelmintos 

 Vermes de corpo  

alongado e achatado. 

Ex: Planária*, 
Esquistossomo,Tênia. 

 Vermes de corpo alongados e 
cilíndricos. 

Ex: Lombriga, 
Ancilóstomo,Oxiúro, Bicho-

geográfico, Filaria. 



 Nos países sub-desenvolvidos e emergente, a exemplo 
do Brasil , as verminoses são bastante freqüentes. 

 Principais causas: falta de saneamento básico, 
ausência de hábitos de higiene, moradias 

inadequadas, falta de educação sanitária, sistema de 
saúde precário, alto índice de pobreza... 



 
 
 
 

Tênia ou Solitária ( Teníase) 
Taenia solium - carne de porco contaminada 
Taenia saginata - carne de boi contaminada 

 



Esquistossomo( Esquistossomose ou Barriga d’água) 
Schistosoma mansoni 



Lombriga- Ascaris lumbricoides 
Ascaridíase 



Ancilostomose ou Amarelão 
Ancilóstomo -Ancylostoma duodenale 





Anelídeos 

 annelus = anel 

 Animais de corpo alongado e cilíndrico 

 1ºs animais da escala zoológica a apresentar corpo 
segmentado ou  metamerizado  

◦ do grego    meta   =  participação, sucessão  
  + meros   =  partes 

 Cada metâmero possui uma cópia dos principais 
órgãos, músculos, nervos e estruturas excretoras 



Anatomia e Fisiologia 

 Organização corporal: 

 revestimento do corpo: mucoso com cutícula fina e 
transparente secretada pela epiderme. 

 Presença do clitelo no corpo  

 local de formação do casulo onde ocorrerá a 
fecundação. 

 Cerdas utilizadas para locomoção: 

 corpo distendido - cerdas retraem 

 corpo contraído - cerdas eriçadas 



Sistemática 

 Apresenta 3 classes principais: 

 Oligochaeta 

 Polychaeta 

 Hirudinea 

 Principal característica para a classificação é a 
quantidade de cerdas (projeções do corpo constituídas 
de quitina, ajudam na locomoção) 



Sistemática 

minhoca 

terrestre 

européia 

(Oligochaetas) 

Sanguessuga, 

que vive em 

rios e lagos de 

água doce 

(Hirudinea) 

Poliqueto 

marinho 



Classe Oligochaeta 

 oligo = pouco + chaite = pelo, cerdas 

 animais que apresentam poucas cerdas 

Os representantes mais comuns da 
classe Oligochaeta são as minhocas 
terrestres 

Minhoca gigante, 
popularmente chamada 

minhocoçu 



Classe Oligochaeta 

 Habitat: terrestre úmido ou água doce 

 Exemplos: minhoca e minhocoçu 

 Importância das minhocas: 

 produção de húmus 

 aeração do solo ( fofa e retenção de água) 

 Alimentação 

 Fins medicinais 

 Lazer ( pesca) 



Classe Oligochaeta 

 Habitat: terrestre úmido ou água doce 

 Exemplos: minhoca e minhocoçu 

 Importância das minhocas: 

 produção de humus 

 aeração do solo 

Criação de minhocas para produção de 
húmus: terra misturada a detritos 
orgânicos e substâncias nitrogenadas 
produzidas pelos vermes. 



Reprodução das minhocas 

 Monóicas (“fecundação” cruzada) 

 Desenvolvimento direto 

 Fecundação externa (casulo) 



Reprodução das minhocas 



Classe Polychaeta 

 Polys = muito 

 Apresentam numerosas cerdas implantadas nos 
parapódios (grego para = semelhante podos = pé, 
pata) 

 Habitat: maioria marinha 



Classe Polychaeta 



Classe Hirudinea 

 Não apresentam cerdas e nem parapódios 

 Corpo achatado 

 Hematófagos (ectoparasitas) 

 Apresentam substância anticoagulante 

 Habitat: aquático e terrestre 

 Exemplo: Hirudo medicinalis (sanguessuga) 

 utilizada antigamente em sangrias 
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Exoesqueleto 





 1. Vantagens do exoesqueleto: 
 1. Base para inserção da musculatura bem como asas. 

 2. Pode auxiliar na movimentação e força: alavancas para os 
músculos 

 3. Oferece proteção 

 4. Evita a desidratação 

 5. Serve como barreira para prevenir infecção 

 6. Repelente hídrico 



Articulação – vertebrado              Articulação – artrópode 



 Apêndices: O número, forma e localização variam 
muito entre as classes e ordens. 

 Cefálicos: peças bucais e as antenas 

 1. Antenas: órgãos sensoriais 

 1. Crustáceos: 4 antenas 

 2. Insetos e miriápodes: 2 antenas 

 3. Aracnídeos: substituídas por quelíceras 



 3. Torácicos: pernas e asas. Função locomotora 

 1. Insetos: hexápodes 

 2. Aracnídeos: octópodes 

 3. Miriápodos: vários pares de pernas 



 1. Apresenta estruturas que permitem um metabolismo 
mais eficiente e rápida movimentação. 

 2.   índices metabólicos    rápido transporte de 
oxigênio. Artrópodes tem órgãos que tem grande área 
de superfície para rapidamente adquirir oxigênio. 

Sistema Respiratório 





 1. Relativamente simples, a circulação é aberta. 

 2. O sangue não está envolvido com troca gasosa. 

 3. Composto por um coração (vaso dorsal), vasos e 
hemocele (espaço preenchido pela hemolinfa) 

 4. O coração varia em posição e  comprimentos nos 
diferentes artrópodes. 

Sistema Circulatório 



 5. O coração é um tubo muscular perfurado por pares 
de aberturas laterais denominadas de óstios (permitem 
que a hemolinfa flua para o interior do coração durante 
a diástole). 

 6. Após deixar o coração (sístole) a hemolinfa é 
bombeada para os tecidos corporais através das artérias   
interior dos seios que formam a hemocele. Estes seios 
coloca o sangue em contato com os tecidos. 

 7. O sangue então retorna por várias rotas até o seio 
pericárdio. 



 8. O sangue dos artrópodes tem vários tipos de células 
e em alguns há o pigmento respiratório: hemiocianina. 

 9. O sangue do artrópode também coagula. A 
coagulação é iniciada pelos hemócitos (células 
sanguíneas)   liberam uma enzima que converte o 
fibrinogênio proteíco sanguíneo em fibrina. 



Classificação 



 1. Possuem cefalotórax, tórax e abdômen 

 2. O cefalotórax e muitas vezes o abdômen é recoberto 
por uma carapaça 

 3. Carapaça: exoesqueleto impregnado com carbonato 
de cálcio 

Crustáceos 



 4. Possuem 2 pares de antenas: 
Primeiro par é homólogo aos 
dos insetos, o segundo par é 
particular dos crustáceos. 

 5. O segundo par de antenas 
tem várias funções: sensorial, 
locomoção, alimentação. 

 6. Tem um par de olhos 
medianos (estágio larval) e um 
par de olhos compostos. 

 7. Três pares de peças bucais: 1 
par de mandíbula e 2 pares de 
maxilas que são utilizadas para 
apreensão do alimento. 



 1. Centipedes = Centi significa centena, pede = patas, 
centenas de patas???? 

 2. Segmentado, corpo achatado e cada segmento apresenta 
um par de apêndices. 

 3. Predadores ativos, matam a presa com garras que tem 
veneno (patas modificadas do primeiro segmento) 

 4. Movem-se rapidamente 

Chilopoda 



 1. Milipedes = Mili significa milhares , pede = patas, 
milhares de patas???? 

 2. Segmentados, arredondados, há dois pares de patas 
por segmento 

 3. Move-se lentamente, alimenta-se de folhas no chão. 

Diplopoda 



 1. Compostos por escorpiões, aranhas, carrapatos e ácaros. 

 2. Peças bucais são denominadas de quelíceras, não possuem 
antenas. 

 3. Muitas espécies apresentam associado às quelíceras glândulas 
que contém veneno. Apresentam 4 pares de patas. 

 4. Respiração: pulmão laminado, traquéia ou ambos. 

 5. Entre as aranhas, o cefalotórax e o abdômen não apresentam 
segmentação externa. O abdômen está conectado ao cefalotórax 
por um estreito pedicelo. 

 6. Geralmente apresentam 8 olhos simples, que detectam 
movimento, são capazes de formar uma imagem rudimentar. 

Aracnídeos 



 1. O corpo é dividido em três partes: cabeça, tórax e 
abdome. 

 2. A cabeça tem um par de antenas, um par de olhos 
compostos e vários olhos simples (ocelos) 

 1. Olhos simples (ocelos)    percebem o grau de intensidade 
luminosa. 

 2. Olhos compostos: formados por estruturas chamadas omatídeos     
captação de imagens. 

 3. Peças bucais: um par de mandíbulas e dois pares de 
maxilas. 

 4. Peças bucais bem adaptadas segundo a função, o tipo de 
alimentação. 

Insetos 



 1. O torax é composto por 3 segmentos e cada um tem 
um par de pernas, os últimos dois segmentos também 
tem um par de asas. 

 2. As asas nos insetos são modificações do 
exoesqueleto. 

 3. Alguns insetos, como as pulgas, não possuem asas, 
outros somente adquirem asas na época da reprodução 
(formigas e cupins). 

 4. Abdômen não tem apêndices, a porção terminal 
alberga órgãos reprodutivos. 


