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BIOLOGIA ANIMAL II

1ª AULA PRÁTICA

Sumário: Phyllum Mollusca, Classes Polyplacophora e 
Gastropoda. 
Observação da morfologia externa de exemplares dos géneros 
Chiton, Patella, Gibbula, Aplysia, Helix e Limax.
Observação microscópica da rádula de caracol.

Phyllum Mollusca 
 

- Corpo não segmentado (excepto nos Monoplacophora), com simetria 
bilateral e de formas variadas 
- Parede do corpo espessa e musculosa 
- Cabeça bem definida com órgãos sensoriais especializados  
- Parte ventral geralmente transformada em pé musculoso, que se
prolonga dorsalmente por 1 ou 2 pregas (manto) 
- Manto segrega a concha, geralmente presente, composta por 1, 2 ou 8 
peças 
- Manto delimita a cavidade paleal onde geralmente se encontram as 
brânquias (respiração) e onde abrem o ânus e os poros excretores e 
reprodutores 
- Tubo digestivo quase sempre com rádula (com dentes quitinosos 
diminutos) 
- Sexos geralmente separados (dióicos) 

8 classes de Moluscos:

• Caudofoveata (não são verdadeiros moluscos pois 
não apresentam todas as características gerais)
• Solenogastres
• Monoplacophora
• Polyplacophora
• Scaphopoda
• Gastropoda
• Bivalvia
• Cephalopoda

Classe Polyplacophora
Gén. Chiton
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Classe Polyplacophora 
 

- Corpo elíptico 
- Concha com 8 placas articuladas dorsais circundadas por
cintura carnosa (manto) 
- Pé grande e achatado 
- Cavidade paleal em forma de sulco, entre o pé e o bordo do
manto, rodeando completamente o corpo 
- 6 a 80 brânquias dispostas a circundar o pé 
- Marinhos, geralmente em águas costeiras  
 
Ex: Chiton, Quíton (morf. externa) 
 

Classe Gastropoda

Classe Gastropoda

- Corpo assimétrico
- Concha geralmente espiralada
- Cabeça distinta com olhos e tentáculos; boca com rádula
- Pé grande e achatado (fixação e rastejar)
- Torção dorsal da massa visceral (sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio) de 180º sobre a cabeça e pé (abertura da 
cavidade paleal anterior)
- Respiração por brânquias ou pulmão
- Geralmente dióicos; 1 gónada
- Marinhos, dulçaquícolas ou terrestres

Subclasse Prosobranchia
Gén. Gibbula
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Gén. Patella
Subclasse Prosobranchia

• Maioria marinhos, alguns dulçaquícolas e terrestres

• Concha desenvolvida e frequentemente com opérculo

• Torção evidente

• Cavidade paleal anterior (resultante da torção)

• Dióicos

Ex: Patella, Lapa (morf. externa, com e sem concha)

Gibbula, Burrié (morf. externa, com concha)

Subclasse 
Opistobranchia

Gén. Aplysia
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Subclasse Opistobranchia

• Quase todos marinhos    

• Concha reduzida ou ausente

• Torção pouco evidente devido a distorção parcial ou total 
(assimetria)

• Cavidade paleal lateral ou posterior

• Monóicos

Ex: Aplysia, Lebre-do-mar, Vinagreira (morf. externa)

Subclasse Pulmonata
Gén. Helix

Subclasse Pulmonata

• Terrestres, dulçaquícolas e poucos de ambientes salobros 
e marinhos

• Concha desenvolvida ou ausente

• Torção pouco evidente (distorção parcial)

• Cavidade paleal anterior

• Pulmão ou brânquias secundárias

• Monóicos

Ex: Helix, Caracol (morf. externa, com e sem concha;

preparação  microscópica de rádula)   

Limax, Lesma (morf. externa)
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2ª AULA PRÁTICA

Sumário: Phyllum Mollusca, Classes Bivalvia e 
Cephalopoda. 

Observação da morfologia externa de exemplares dos 
géneros Mytilus, Scrobicularia, Sepia, Loligo e Octopus. 
Observação da concha de Nautilus.

Lofoforados: Phylla Brachiopoda e Ectoprocta. Observação 
da morfologia externa de exemplares dos géneros Lingula e 
Bugula.

Classe Bivalvia
Gén. Mytilus

Classe Bivalvia

- Concha com 2 valvas laterais, articuladas dorsalmente

- 2 músculos retractores da concha

- Manto com 2 lobos, direito e esquerdo 

- Pé musculoso e em forma de lâmina (próprio para escavar)

- 2 sifões para entrada e saída de água (ausentes nas formas fixas)

- Palpos labiais carnosos junto da boca 

- 1 ou 2 pares de brânquias

- Sem cabeça, sem rádula

- Geralmente dióicos

Ex: Mytilus, Mexilhão (morf. externa, com e sem concha)

Scrobicularia, Lamejinha (morf. externa, com e sem concha)

Classe Cephalopoda
Gén. Sepia
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Classe Cephalopoda

- Corpo alongado segundo um eixo 2ário que alinha a cabeça e a 
massa visceral 

- Concha interna, externa ou ausente

- Cabeça diferenciada, com olhos complexos e cérebro protegido por 
cartilagem

- Boca com mandíbula e rádula

- 8, 10 ou muitos tentáculos à volta da boca (derivam da parte anterior 
do pé)

- 1 sifão (funil) para saída da água da cavidade paleal (deriva da parte 
posterior do pé)

- Dióicos; marinhos

Ex: Sepia (Choco), Loligo (Lula), Octopus (Polvo): morf. externa

Nautilus (Náutilo) 

Classe Cephalopoda
Gén. Octopus

Classe Cephalopoda
Gén. Nautilus
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LOFOFORADOS:  Phyllum Brachiopoda

Phyllum Ectoprocta

Phyllum Phoronida

Phyllum Brachiopoda
Gén. Lingula

Phyllum Brachiopoda

- Lofóforo grande, em ferradura

- Concha externa segregada pelo manto, com 2 valvas
(dorsal e ventral)

- Corpo ocupa a parte posterior das valvas

- Alguns com pedicélio musculoso que atravessa a valva
ventral

- Dióicos

- Marinhos

Ex: Lingula (morf. externa, com e sem concha)

Phyllum Brachiopoda
Gén. Lingula

Phyllum Ectoprocta
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Phyllum Ectoprocta

- Animais coloniais, microscópicos, aquáticos (maioria marinhos e sésseis)

- Zoécia (invólucro protector) segregada pela epiderme, de natureza 
gelatinosa, quitinosa ou calcária 

- Tubo digestivo em U diferenciado em faringe, estômago e intestino; ânus 
dorsal e exterior ao lofóforo

- Colónias polimórficas: autozoóides, zoóides que terminam no lofóforo; 
alimentação da colónia; funções reprodutoras

avicularia (defesa da colónia) 

vibracularia (limpeza da colónia)

- Reprodução assexuada por gemação e reprodução sexuada (maioria das 
espécies hermafroditas)

- Sistema reprodutor: na maioria com gónadas masculinas (várias em 
posição basal) e femininas (1 ou 2 em posição distal)

- Ovos (grandes e em pequeno número) numa câmara tegumentar externa -
ovicélula

Ex: Bugula (preparações microscópicas de fragmentos de colónia)

Phyllum Ectoprocta
Gén. Bugula


