• Possuem sistema circulatório. O sangue desloca-se por um sistema fechado de vasos e contém pigmentos
respiratórios dissolvidos no plasma.
• Na minhoca, o pigmento respiratório é a hemoglobina, responsável pelo transporte de 40% do oxigênio
utilizado pelo organismo;
• O corpo é revestido por um epitélio simples que secreta uma cutícula delicada, protegendo o organismo
contra a desidratação;
• O sistema digestório é completo, com boca e ânus;
• O sistema nervoso, já é capaz de organizar seus movimentos. Já possuí células tácteis, tato receptoras
e químio-receptoras
• Muitos têm respiração cutânea, isto é, as trocas gasosas entre o organismo e o meio são efetuadas através
da pele.
• Outros, que vivem em ambiente aquático, respiram através de brânquias, filamentos delicados dotados de
vasos sanguíneos que, por difusão, retiram O2 dissolvido na água;
• A excreção é realizada por estruturas denominadas nefrídeos, que eliminam os excretas através de poros que
se abrem na superfície do corpo.

Poliquetas = Poli - muitas, Quetas - cerdas.
•
Seus representantes são
1.
palolo ( Eunice viridis )
2. nereida ( Nereis sp),
•
Eles são animais marinhos,
•
Podem viver livremente enterrados na areia ou no interior de tubos de
calcários que secretam.
•
Os poliquetas de vida livre são errantes e predadores,
•
Com cabeça que exibe órgãos sensoriais representados por olhos e
tentáculos.
•
Suas cerdas são responsáveis por sua locomoção,
•
fecundação externa e desenvolvimento indireto,com larva
•
Sem clitelo
•
Dimorfismo sexual (diferenças entre os sexos)

Oligoquetas = Oli - poucas, Quetas - cerdas.
• Eles são representados pelas:
1. minhocas ( Lumbricus terrestris )
2. minhocoçu ( Glossoscolex giganteus )
• Elas vivem em ambientes terrestres,
• Tem fecundação cruzada e externa
• Desenvolvimento direto, sem a produção de larvas.
• A minhoca é um ótimo adubo, quero dizer as fezes dela, a minhoca é de hábito
noturno,
• A minhoca produz o húmus que é um ótimo adubo .
• As minhocas também são responsáveis pela boa oxigenação e drenagem do
solo.
• Nas minhocas, existe o pigmento respiratório que é representado pela
Hemoglobina, molécula de natureza protéica e portadora de ferro em sua
estrutura.

• O clitelo esta envolvido com a reprodução.
• O clitelo produz um casulo, dentro do qual são eliminados
os óvulos maduros.
• O casulo, então, desliga-se do clitelo e desloca-se; ali,
recebendo espermatozóides de outra, ocorre a fecundação
dos óvulos.
• Assim, apesar de hermafrodita, a minhoca realiza
fecundação cruzada.
• Após a fecundação, o casulo separa-se do corpo.
• Em seu interior, os óvulos fecundados se desenvolvem e
originam minhocas jovens sem estágio larval, o que
caracteriza o que se chama de desenvolvimento direto.

Aquetas = A - sem,Quetas - cerdas.
Eles podem ser também chamados de hirudíneos,
seus representantes são as sanguessugas,
vermes terrestres ou aquáticos
São hermafroditas
desenvolvimento direto.
As sanguessugas podem ser predadores de pequenos invertebrados
ou parasitas.
• As espécies parasitas fixam - se no hospedeiro através de ventosas,
então por meio de pequenos dentes,"raspam" a pele da vítima,
provocando hemorragia e sugando o sangue liberado.
São capazes de ingerir um volume de sangue correspondente a
várias vezes o seu próprio peso.
• E no passado, as sanguessugas ( Hirudo medicinalis ) foram muito
usadas para provocar sangrias em pessoas com pressão alta.
•
•
•
•
•
•

Reino
Grupos

Animal
moluscos

anelídeos

Caramujos, caracol, polvo,
lula, lesma

Minhoca, sanguessuga e
poliquetas

Filtração – mexilhão
Predadores – polvo, lulas
Raspam sedimentos
(rádulas) – alguns
caramujos, caracóis e
lesmas

Sanguessuga – sangue e
materiais em decomposição.
Minhocas e poliquetas –
podem ser herbívoros ou
carnívoros.

Habitat

Aquático (marinho ou doce)
ou terrestre úmido

Aquático (marinho ou doce)
ou terrestre úmido

Hábito de vida

Vida livre

Vida livre ou parasita

Novidades evolutivas

Sistemas digestório
completo e complexo,
excretor e reprodutor.

Sistema sanguíneos fechado
e em alguns casos com a
presença de hemoglobina.

Representantes

Obtenção de alimentos
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