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Animalia: poríferos e cnidários 
 

Resumo 

 

Poríferos 

Os poríferos são popularmente conhecidos como esponjas, e são animais pluricelulares, eucariontes, 

heterótrofos, com simetria radial ou assimétricos. São animais que apresentam desenvolvimento 

embrionário apenas até a etapa de blástula. Ou seja, eles não formam nem tecidos embrionários, nem tecidos 

adultos, também não apresentando sistemas, e por conta disso são alocadas em um sub-reino Parazoa, 

dentro do Reino Animalia.  

Apesar disso, apresentam algumas células com funções específicas: 

• Coanócitos: Células flageladas que ajudam na circulação da água no interior do organismo e para 

captura de alimentos. 

• Porócitos: Células com poros, que permite a entrada de água no interior do organismo. 

• Pinacócito: Células de revestimento das esponjas. 

• Espículas: São estruturas de sustentação encontradas nas esponjas, e podem ser de calcário de cálcio, 

espongina ou sílica dependendo do grupo. 

 

Esquema de uma esponja e uma de suas células, os coanócitos. 

Seu corpo também pode ser dividido em: 

• Átrio: Cavidade no interior do corpo. 

• Ósculo: Orifício encontrado na parte superior do corpo do animal, por onde sai a água que entrou no 

organismo. 

 

Imagem de uma esponja, indicando o ósculo. 
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A maioria vive em ambiente marinho e todos são exclusivamente aquáticos, sendo que as larvas são móveis 

e os adultos são sésseis (fixos no substrato). A água, ao entrar pelos poros, circula no interior do corpo, 

sendo que os alimentos são apanhados pelos flagelos dos coanócitos e ingeridos por endocitose, havendo 

digestão intracelular. A respiração e a excreção ocorre por difusão.  

A reprodução dos poríferos pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução sexuada, ocorre a formação de 

gametas masculinos, que nadam até os gametas femininos, ocorrendo a fecundação e a formação do zigoto. 

Este, ao se desenvolver, forma à uma larva ciliada nadante, que quando se fixa em um substrato, se 

desenvolve no organismo adulto. 

 
Esquema da reprodução sexuada em esponjas. Disponível em: https://www.cienciasresumos.com.br/animais/poriferos-esponja-do-

mar/ 

 

A reprodução assexuada pode acontecer por três formas: 

• Brotamento: Há o surgimento de brotos laterais a partir de sucessivas mitoses. Quando o broto se solta 

do organismo original, tem-se indivíduos separados. Pode haver brotamentos que formam colônias, 

onde os brotos não se separam.  

• Regeneração: Quando parte do corpo é danificada ou destruída, ela consegue se regenerar em novos 

indivíduos. 

• Gemulação: Formam-se gêmulas, estruturas revestidas por uma camada de espículas resistentes, que 

apresentam células indiferenciadas em seu interior (arqueócitos). Isso ajuda o organismo a sobreviver 

e conseguir se reproduzir quando o ambiente, antes desfavorável, volta a ter boas condições ambientais.  

 
Esquema da reprodução por brotamento (A) e por regeneração (B). Disponível em: Vestibular UFSC/2000. 
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Cnidários ou Celenterados 

Os Cnidários são o grupo das águas-vivas e anêmonas, sendo animais pluricelulares, eucariontes, 

heterótrofos, com simetria radial, e exclusivamente aquáticos, com a maior parte das espécies vivendo em 

ambiente marinho. São animais que apresentam desenvolvimento embrionário apenas até a etapa de 

gástrula. Ou seja, eles formam apenas os tecidos de endoderma e ectoderma, sendo considerados animais 

diblásticos. Como o blastóporo forma a boca, são também protostomados. Podem se apresentar em forma 

livre (medusa) ou em forma séssil, fixa no substrato (pólipo), dependendo do estágio do ciclo reprodutivo ou 

do grupo taxonômico. 

 

Em (A) vemos uma água viva, e em (B) um esquema, mostrando suas estruturas. 

 

O sistema digestivo é incompleto, com o mesmo orifício tendo função de boca e ânus. O sistema nervoso é 

difuso e a respiração e excreção são feitas por difusão, sem sistema específico. Também não apresentam 

sistema circulatório.  

Os cnidários possuem tentáculos que atuam como um mecanismo de defesa. Quando há o contato com 

esses tentáculos, cnidócitos ou cnidoblastos) lançam o nematocisto para fora. O nematocisto é uma espécie 

de cápsula com substâncias urticantes que atua como defesa e auxilia na apreensão das presas. 
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A reprodução pode ser de maneira assexuada ou por metagênese. As hidras, grupo de cnidários sésseis, se 

reproduzem assexuadamente por brotamento. 

 

Reprodução de uma hidra por brotamento. 

 

A metagênese também é conhecida como alternância de gerações, sendo um ciclo que apresenta os dois 

tipos de reprodução em um mesmo ciclo reprodutivo. Nos cnidários, podemos ver as duas formas ocorrendo: 

a medusa realiza reprodução sexuada com a formação de gametas masculinos e femininos, que ao fecundar 

formam uma larva diplóide. Essa larva, ao se fixar em um substrato, forma o pólipo, que se desenvolve por 

mitose e realiza reprodução assexuada por fragmentação. Esses fragmentos se tornam medusas adultas 

que reiniciam o ciclo reprodutivo. 

 

Esquema do ciclo reprodutivo dos cnidários. Fonte: Merriam-Webster Inc. Disponível em: 
https://www.britannica.com/science/alternation-of-generations 
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Exercícios 

 

1. Qual das alternativas abaixo justifica a classificação das esponjas no sub-reino Parazoa? 

a) Ausência de epiderme. 

b) Ocorrência de fase larval. 

c) Inexistência de órgãos ou de tecidos bem definidos. 

d) Hábitat exclusivamente aquático. 

e) Reprodução unicamente assexuada. 
 
 

2. A reprodução dos poríferos pode ocorrer de maneira assexuada ou sexuada. Em um dos tipos da 

reprodução assexuada, ocorre a formação de uma expansão que dará origem à outra esponja, que 

poderá se desprender ou não. A esse tipo de reprodução damos o nome de: 

a) gemulação. 

b) brotamento. 

c) regeneração 

d) desenvolvimento direto. 

e) desenvolvimento indireto. 

 
 

3. Os cnidários são animais de estrutura corporal relativamente simples e de hábito predador. O 

cnidócito é a principal estrutura que reúne os organismos neste filo, e é utilizada no ataque e na defesa. 

Marque a alternativa que melhor define este tipo de célula. 

a) Célula com um tipo de rede que permite a filtração de partículas presentes na água. 

b) Célula capaz de disparar descargas elétricas nas presas. 

c) Célula que produz muco adesivo que permite a captura do alimento. 

d) Célula que contém uma cápsula cheia de líquido urticante e um filamento protáctil. 

e) Célula capaz de gerar calor que queima os tecidos da presa e permite a sua captura.  

 
 

4. A visão de uma medusa, um delicado domo transparente de cristal pulsando, sugeriu-me de forma 

irresistível que a vida é água organizada. Jacques Cousteau ("Vida Simples", outubro de 2003). 

A analogia proposta refere-se à grande proporção de água no corpo das medusas. 

No entanto, uma característica importante do filo ao qual pertencem é a presença de cnidócitos ou 

cnidoblastos, células que produzem substâncias urticantes. 

Dois animais que pertencem ao mesmo filo das medusas estão indicados em: 

a) hidra - craca. 

b) hidra - esponja. 

c) anêmona do mar - coral. 

d) anêmona do mar - esponja. 

e) esponja - anêmona. 
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5. Sobre os poríferos qual das afirmativas abaixo é verdadeira? 

a) São organismos invertebrados que possuem corpo com simetria bilateral e superfície porosa. 

b) São organismos invertebrados, com corpo sustentado somente por fibras de espongina, que 

possuem coanócitos como tipo celular característico. Vivem principalmente em ambiente 

marinho. 

c) São organismos conhecidos popularmente como esponjas, que possuem vida aquática, 

principalmente no mar, e se reproduzem exclusivamente de forma sexuada. 

d) São organismos conhecidos popularmente como esponjas, que possuem vida aquática, 

principalmente em água doce, e vivem fixados a um substrato. 

e) São organismos invertebrados, com corpo sustentado por espículas ou fibras que possuem 

coanócitos como tipo celular característico e vivem principalmente em ambiente marinho.. 

 
 

6. Assinale a alternativa que apresenta a função dos tipos celulares de Porífera. 

a) A digestão do alimento é realizada pelos coanócitos, e os nutrientes são distribuídos pelos 

pinacócitos. 

b) Os coanócitos são responsáveis pela fagocitose das partículas alimentares. 

c) Os amebócitos são responsáveis somente pela produção das espículas. 

d) Os porócitos são as células que circundam a abertura do ósculo, por onde entra a água para a 

espongiocele. 

e) Os pinacócitos formam o tecido presente entre a parede externa do corpo e a parede da 

espongiocele.. 

 
 

7. As esponjas são animais que vivem no ambiente marinho e na água doce, alimentando-se por filtração. 
A água, nesses seres, entra pelos poros presentes no seu corpo e saem pelo: 

a) ósculo. 

b) coanócito. 

c) porócito. 

d) pinacócito. 

e) cnidócito. 

 
 

8. Os cnidários são animais de estrutura corporal relativamente simples e de hábito predador. O 

cnidócito é a principal estrutura que reúne os organismos neste filo, e é utilizada no ataque e na defesa. 

Marque a alternativa que melhor define este tipo de célula. 

a) Célula com um tipo de rede que permite a filtração de partículas presentes na água. 

b) Célula capaz de disparar descargas elétricas nas presas. 

c) Célula que produz muco adesivo que permite a captura do alimento. 

d) Célula que contém uma cápsula cheia de líquido urticante e um filamento protáctil. 

e) Célula capaz de gerar calor que queima os tecidos da presa e permite a sua captura. 
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9. As esponjas (Poríferos), organismos primitivos na escala evolutiva, são insensíveis ao toque. Já as 

anêmonas e os corais (Cnidários) retraem-se quando os tocamos. A que você atribui esta diferença 

comportamental nos dois grupos de animais? 

a) O exoesqueleto rígido, de formação calcária, impede a movimentação dos Poríferos. 

b) Os sistemas nervoso e muscular, ainda que rudimentares, estão presentes somente nos Cnidários. 

c) Os Cnidários possuem cnidócitos, que são células sensoriais primitivas espalhadas de modo 

difuso na epiderme do animal. 

d) Os Cnidários são os primeiros animais a possuírem um cordão nervoso central conectado a 

neurônios epidérmicos, sensíveis a estímulos mecânicos, químicos e luminosos.  

e) O desenvolvimento embrionário até a fase de nêurula faz com que os cnidários tenham sistema 

muscular bem desenvolvido. 

 

 

10. A figura abaixo mostra o ciclo de um cnidário. 

 

A fase que ocorre logo após a reprodução sexuada é a representada em: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) IV. 

e) V. 
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Gabarito 

 

1. C 
Os poríferos não possuem tecidos verdadeiros. 
 

2. B 
A reprodução por brotamento caracteriza-se pelo surgimento de brotos no corpo do animal, que podem 
se desprender ou não. Quando não soltam do corpo, formam uma colônia. 

 
3. D 

O cnidócito é uma célula de defesa que possui uma cápsula em seu interior (nematocisto) com um 
líquido urticante. Quando a presa bate em um conócito, ele descarrega o nematocisto colocando para 
fora o tubo que penetra na presa injetando a toxina. 

 
4. C 

As medusas são do Filo Cnidaria, a craca é do Filo Artrópoda e a esponja é do Filo Porífera. 
 
5. E 

O filo Porifera possui representantes que se caracterizam por serem invertebrados sem tecidos 
verdadeiros, possuindo espículas que ajudam na sustentação do corpo e coanócutos para auxiliar na 
alimentação. 

 
6. B 

Os coanócitos são células dotadas de flagelos que, ao se movimentarem, permitem o deslocamento da 
água no interior do corpo do animal e permitem que o alimento seja capturado, havendo endocitose das 
partículas para digestão intracelular. 

 
7. A 

A água sai por uma abertura no topo do corpo do animal denominada de ósculo. 
 
8. D 

Os cnidócitos são células de defesa, onde ao ser tocado, uma cápsula (nematocisto) se abre, liberando 
um filamento com substâncias urticantes. 

 
9. B 

Apesar de pouco desenvolvidos, o sistema nervoso e muscular dos cnidários permite sua 
movimentação e reação a estímulos ambientais de maneira mais ativa que os poríferos. 

 
10. C 

A questão nos pede a fase que ocorre depois da reprodução sexuada. A única certa é a número III, onde 
mostra a larva sendo liberada após a fecundação. 

  


