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ANELÍDEOS 
CARACTERÍSTICAS: 

 

 fazem parte deste grupo as minhocas, as sanguessugas, 

as minhocas do mar. 

vivem em solo úmido, na água doce e na água salgada. 

 alguns hermafroditas, mas também apresentam sexos 

separados 

 



ANELÍDEOS 

Folhetos embrionários: triploblásticos 

Celoma: celomados 

Simetria: bilateral 

Habitat: aquático ou terrestre 

Digestão: tubo completo 

Respiração: cutânea ou branquial 

Excreção: nefrídeos 

Circulação: fechada (dilatações da artéria formando 

pequenos “corações”) 

 



ANELÍDEOS 

Sistema nervoso: ganglionar 

Outras características:  

  - metamerização homomêra   

  - protostômios. 



ANELÍDEOS 

Faringe: possui glândulas que 

secretam o muco que lubrifica o 

alimento.  

 

Papo: onde o alimento fica 

armazenado. 

 

Moela: onde o alimento é ingerido 

e triturado. 

 

Intestino: onde a digestão se 

completa.  

 

Os resíduos não aproveitados 

são eliminados através do ânus. 



ANELÍDEOS 



ANELÍDEOS 

CLASSES: 

OLIGOQUETOS 

minhocas 

Possuem clitelo 

Poucas cerdas 

Respiração cutânea 

Habitat: terrestre 



ANELÍDEOS 

HIRUDÍNEOS 

 sanguessuga 

Hematófagos e ectoparasitas 

Sem cerdas 

Habitat: dulcícolas 

Hirudina 



ANELÍDEOS 
POLIQUETOS 

Minhoca-do-mar 

Muitas cerdas e parapódios 

Tubícolas 

Habitat: marinho 

 



MOLUSCO 
CARACTERÍSTICAS: 

 são animais de corpo mole, geralmente protegido por 

uma concha calcária ou valva. 

 se a concha apresentar uma peça é univalve, se apresentar 

duas peças é bivalve. 

  existem moluscos que não possuem conchas, como as 

lesmas e os polvos. 

grande parte dos moluscos vive no mar, como a lula, o 

polvo e a maioria dos moluscos. 

 alguns vivem na terra e outros na água doce. 



MOLUSCO 
CARACTERÍSTICAS: 

Polvos, lesmas, marsicos... 

Folhetos embrionário: tripoblástico 

Celoma: celomados 

Simetria: bilateral 

Habitat: aquático ou terrestre 

Digestão: tubo completo – rádula 

Respiração: pulmonar ou branquial 

 



MOLUSCO 
CARACTERÍSTICAS: 

Excreção: nefrídios 

Circulação: aberta (hemoceles e coração tricavitário) 

Sistema nervoso: ganglionar 

Reprodução: monoicos ou diócos. Alguns podem formar 

ootecas. 

 



MOLUSCOS 



MOLUSCO 
CLASSES: 

GÁSTROPODES 

Lesmas, caramujos 

Possuem: 

 concha univalve ou ausente 

Omátoforos – pedúnculo móvel que sustenta os olhos 

Hermafroditas 

Muco protetor 

 



MOLUSCO 
BIVALVOS 

mariscos 

Possuem: 

  concha bivalvas 

 Sifões 

Não apresentam rádula (parece uma língua com dentes) 

Respiração branquial 

 



MOLUSCO 
CEFALÓPODES 

  polvo (sem concha), lula (concha interna e vestigial), 

náutilos. 

Possuem: 

Cromatóforos 

Mimetismo 

Visão bem desenvolvida 

Bolsa com tinta 

Circulação fechada 

 


