
PRINCIPAIS FILOS 
DO REINO ANIMAL

(Reino Animalia ou Metazoa)



Animais são organismos pluricelulares, eucariontes e
 heterotrófcos  ue locomovem-se em alguma fase de sua vida. 

O Reino Animalia é dividido em diversos flos, 
dos  uais serão apresentados detalhadamente:

1.FILO PORIFERA (poríferos): esponjas.
2.FILO COELENTERATA (celenterados) ou CNIDARIA (cnidários): águas vivas, caravelas, corais, anêmonas, actnias, hidras...

3.FILO PLATHYHELMINTHES (platelmintos): vermes  achatados (tênia, es uistossomo, planária, fascíola...)

4.FILO NEMATODA (nematódeos): vermes cilíndricos (lombriga, ancilóstomo, flária...)

5.FILO ANNELIDA (anelídeos): vermes anelados (minhoca, sanguessuga e poli uetos).

6.FILO MOLLUSCA (moluscos): lesmas, caramujos, caracóis, lula, polvo, náutlus, mexilhão, ostras, mariscos...

7.FILO ARTHROPODA (artrópodes): insetos, aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos, lacraias, gongolos, siris, caranguejos, camarão, 
cracas, lagosta...

8.FILO ECHINODERMATA (E uinodermos): estrela-do-mar, ouriço-do-mar, ofiro, pepino-do-mar, bolacha-da-praia...

9.FILO CHORDATA (cordados): ascídias, anfoxo, peixes, anfbios, répteis, aves e mamíferos.

OBSERVAÇÕES:  1) Os flos do reino animal não serão apresentados em ordem evolutva.
       2) Demais flos serão citados de forma breve.



1) FILOS PORIFERA E 
CNIDARIA



Classe Demospongiae
Classe Hexactnellida

Quem são os poríferos?
São as esponjas; animais invertebrados 

a uátcos, sésseis e bem simples, 
com corpo coberto de poros  ue fltram a água. 

São assimétricos e sua 
digestão é intracelular.

Evolução a partr 
de protozoários 
coanofagelados

Não formam folhetos 
embrionários e 

portanto não possuem 
tecidos verdadeiros ou 
órgãos; apenas uma 

estrutura similar a uma 
blástula formada por 

diferentes tpos 
celulares (porócitos, 

coanócitos, pinacócitos 
espículas e amebócitos).

Não possuem uma 
cavidade específca para 

a digestão

A água entra pelos poros 
devido ao batmento dos 
fagelos dos coanócitos. 

Esse fuxo da água 
possibilita a nutrição, 
respiração, excreção e 

reprodução.

Fluxo da água numa esponja: poros  átrio  ósculo

Classe Calcarea



ESQUELETO DE ESPÍCULAS OU ESPONGINA

Um pouco mais sobre os poríferos
Reprodução 
assexuada

Gemulação

Brotamento

Reprodução sexuada:

Regeneração

Muitos princípios 
biologicamente atvos 
importantes têm sido 

encontrados em 
esponjas!



Diversidade de poríferos



Quem são os cnidários?
Os cnidários ou celenterados são animais 

invertebrados diblástcos, com simetria radial 
e  ue podem ser sésseis (pólipos) 

ou natantes (medusas).

Possuem uma boca rodeada, por tentáculos 
mas o seu sistema digestório é incompleto.

Sua digestão ocorre dentro da 
cavidade gastrovascular. 

Mesogléia  Ainda não é o 3º 
folheto embrionário; é o precursor da 

Mesoderme.

Simetria - radialPossuem celêntero: 
uma cavidade 

gastrovascular com 
apenas uma 

abertura, ou seja, 
têm boca mas não 
possuem orifcio de 

saída

Dois folhetos 
embrionários: 
endoderme e 
ectoderme

Nos tentáculos há 
cnidócitos (células 
especializadas na 

captura de alimentos) 
 ue  disparam 
substâncias 

paralisantes/urtcante
s



Diversidade de cnidários

Recifes de Coral são colônias de 
pólipos (fase fxa)  ue produzem 
um es ueleto calcáreo

Embora a maioria dos cnidários sejam marinhos, há também espécies de água doce. 



Fisiologia dos cnidários

Sistema 
nervoso (difuso)

Sistema digestório 
incompleto

Respiração, circulação e 
excreção

Organização corporal



Reprodução dos 
cnidários

Reprodução sexuada (através de metagênese ou 
alternância de gerações)

Reprodução assexuada

Brotamento

Estrobilização



Classifcação

 Hydrozoa (hidras e caravelas)

 Scyphozoa (águas-vivas)

 Cubozoa (cubomedusas )

 Anthozoa (anêmonas e corais)

 Staurozoa ()


	PRINCIPAIS FILOS DO REINO ANIMAL
	Slide 2
	Slide 3
	Quem são os poríferos?
	ESQUELETO DE ESPÍCULAS OU ESPONGINA
	Diversidade de poríferos
	Quem são os cnidários?
	Diversidade de cnidários
	Fisiologia dos cnidários
	Reprodução dos cnidários
	Classificação

