
METAZOA
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Quem são?

• Todos os animais propriamente ditos

• Originaram-se de algum grupo de protistas
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Características gerais:

• São heterótrofos

• Pluricelulares

• Passam pelo estágio de blástula no seu 
desenvolvimento embrionário
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PORIFERA

4



Quem são?

• Esponjas

• Cerca de 8.000 espécies descritas

• Animais principalmente marinhos, mas com 
várias espécies de água doce
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Importância econômica
• Por milênios se explora as 

esponjas para banhos e 
etc., nesse caso se utiliza 
espécies sem esqueleto 
mineral, apenas com redes 
de colágenos fibroso. 
Representava uma grande 
indústria até meados do 
séc. XX, com o pico de 
atividade por volta de 1938 
com indústrias de pesca na 
Flórida, Bahamas e no 
Mediterrâneo, com uma 
extração anual de 
1.170ton.
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Importância econômica

• Fonte de substâncias 
com atividade biológica e 
potencialmente medicinal 

• Peça fundamental no 
equilíbrio ecológico de 
comunidades marinhas 

• Algumas espécies são 
capazes de erodir recifes 
de coral
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Características gerais:
• Metazoários sem tecidos verdadeiros.

• Adultos assimétricos ou com simetria 
radial.

• Células praticamente totipotentes.

• Possuem células flageladas únicas, os 
COANÓCITOS, que atuam no 
bombeamento de água atraves de canais e 
câmaras que constituem um SISTEMA 
AQUÍFERO
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Características gerais:

• São animais sésseis e filtradores.

• Possuem estágios larvais de vida livre.

• Geralmente possuem elementos 
esqueléticos compostos por carbonato de 
cálcio, dióxido de silício hidratado e/ou 
fibras de colágeno.
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Resumo sistemático
Symplasma

Hexactinellida       
Cellularia

Demospongiae       
      Homoscleromorpha       
       Tetractinomorpha       
      Ceractinomorpha       
Calcarea       
      Calcinea       
      Calcaronea       
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Symplasma 
Hexactinellida

Euplectella sp.
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Calcarea 
Calcinia
Clathrina aurea
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Calcarea
Calcaronia

Leucosolenia nautilia

13

Demospongiae
Homoscleromorpha

Plakortis angulospiculatus
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Demospongiae
Tetractinomorpha

Tethya aurantia
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Demospongiae
Ceractinomorpha

Tedania brasiliensis
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Morfologia

22



Graus de complexidade em poríferos
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Graus de complexidade em poríferos

24



ASCONÓIDE – achada em algumas esponjas calcárias 
com simetria radial na forma adulta e no estágio inicial 
(olinto) de desenvolvimento de todas as esponjas 
calcárias. Raramente excedem 10cm. 

SICONÓIDE – forma de várias espécies de esponjas 
calcárias. 

LEUCONÓIDE – forma de todas as Demospongiae e de 
várias Calcarea.
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Reprodução
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Assexuada:

• Fragmentação por reorganização celular

• Gêmulas, principalmente esponjas de água 
doce da família Spongillidae

• Brotamento
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Sexuada:
• Maioria hermafrodita, protândrica ou 

protógina

• Algumas espécies dióicas

• Espermatozóides formados a partir de 
coanócitos. As câmaras flageladas são 
convertidas em espermatogônias

• Óvulos formados a partir de coanócitos ou 
arqueócitos

• Fecundação mediada por coanócitos
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