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CARACTERÍSTICAS GERAIS
Principais filos:

PROTOCORDADOS

ARTRÓPODES

MOLUSCOS

CNIDÁRIOS

PORÍFEROS

PROTISTAS

NEMATÓDEOS

PLATELMINTOS

ANELÍDEOS

EQUINODERMOS

VERTEBRADOS



Filo Cnidaria
1) Introdução

São animais geralmente de corpo mole e gelatinoso que vivem em ambientes
aquáticos e cujos principais representantes são as águas vivas, as anêmonas e os
corais.



2) Características gerais

 Diblásticos (Ectoderma e Endoderma)

 Exclusivamente aquáticos (dulcícolas/marinhos)

 Simetria radial (maioria)

 Ausência de metâmeros (segmentos)

 Tubo digestório incompleto (apenas boca)

 Modos de vida:
- Sésseis (fixos): Anêmonas-do-mar e corais

- Natantes (móveis): Águas-vivas (ativas) e caravelas (flutuam)

 Primeiros a apresentar cavidade corporal: Gastrovascular (Parte da digestão)

Filo Cnidaria



2) Características gerais

 Ectoderma Epiderme

 Endoderma Gastroderme (reveste a cavidade gastrovascular)

 Possuem Tecido Nervoso

 Mesogleia:
Massa gelatinosa presente entre a
epiderme e a gastroderme

OBS: A cavidade gastrovascular 

(formada pela gastroderme)  faz 

a digestão dos alimentos, além de 

distribuir nutrientes e oxigênio para as células
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2) Características gerais

 Células especiais: Cnidoblastos (Propriedades urticantes)

 Estrutura especial dentro do cnidoblasto: Nematocisto
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2) Características gerais
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3) Formas

cavidade
gastrovascular

boca

tentáculo

boca

tentáculo

cavidade
gastrovascular

PÓLIPO
MEDUSA

Sésseis (imóveis)
Bentônicos (vivem nos fundos oceânicos)

Móveis (jato propulsão)
São planctônicos (Flutuantes)
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3) Formas



4) Principais tipos de células
- Cnidoblastos ou cnidócitos: apresentam uma substância urticante.

- Células mioepiteliais epidérmicas: revestimento e contração.

- Células intersticiais: originam qualquer tipo celular (regeneração).

- Células sensoriais: captação e transmissão de estímulos.

- Células glandulares: secretam muco para lubrificar o corpo e liberam 

enzimas digestivas  para digestão extracelular.

- Células mioepiteliais digestórias: movimentação do conteúdo da cavidade 

gastrovascular e digestão intracelular.
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4) Principais tipos de células
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5) Fisiologia

 Sistema digestório: incompleto (sem ânus)

 Restos não digeridos são regurgitados pela boca

 Presença de tentáculos ao redor da boca para capturar o alimento

 São carnívoros (Ex: Larvas, peixes, crustáceos, ... )

 Digestão extracelular (Cavidade Gastrovascular) e depois intracelular

 Excreção, circulação e respiração: difusão

 Sistema nervoso: Difuso (rede nervosa espalhada por todo o corpo)

 Sistema muscular: presente (primeiros animais a apresentar movimentos)
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5) Fisiologia
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Deslocamento do tipo 
“cambalhota”, observado 
em alguns tipos de 
pólipos (Hydra sp.)

Deslocamento por jatopropulsão: as
bordas do corpo se contraem e a água
acumulada na face oral é expulsa em
jato, provocando o deslocamento do
animal no sentido oposto.



5) Fisiologia

 Sistema de defesa: Cnidoblastos contendo nematocistos
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5) Fisiologia

 Reprodução:
Assexuada

I. Brotamento (Pode formar colônias)

II. Regeneração
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5) Fisiologia

 Reprodução:
Assexuada

I. Brotamento (Pode formar colônias)

II. Regeneração

III. Estrobilização (Forma medusas)
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5) Fisiologia

 Reprodução:
Sexuada

I. Há espécies monoicas e dioicas

II. Gametas formam-se a partir das células intersticiais

III. Fecundação externa (gametas liberados na água, onde ocorre a
fecundação)

IV. Fecundação interna (fecundação dentro do corpo da fêmea,
geralmente na cavidade gastrovascular)

V. Desenvolvimento direto (não há estágios larvais)

VI. Desenvolvimento indireto (há estágios larvais – Plânula –)
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5) Fisiologia

 Reprodução:
Sexuada

VII. Pode apresentar Metagênese ou
Alternância de gerações Planctônica
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5) Fisiologia

 Reprodução Sexuada (Sem alternância de gerações)

zigoto

casca quitinosa

embrião se desprende

surge nova hidra

testículo

óvulo

fecundação

testículo

espermatozóides

Ciclo vital Hydra sp.
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5) Fisiologia

 Reprodução Sexuada (com alternância de gerações ou metagênese)

Ciclo vital Obellia sp.

colônia fixa

FASE ASSEXUADA

óvuloespermatozóide

medusas livres

FASE SEXUADA

fecundação
zigoto

blástula

larva
plânula

pólipo jovem



Filo Cnidaria
5) Fisiologia

 Reprodução Sexuada (com alternância de gerações ou metagênese)

Ciclo vital Aurelia sp
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6) Classificação

• Hydrozoa (hidrozoários) – Ex: Hidras e Caravelas
- Maioria marinhos 
- Forma predominante no ciclo de vida: Polipoide
- Caravela (Physalia sp.) – Colônia flutuante de vários pólipos
- Hidra (Hydra sp.) – Pólipo solitário de água doce e sem fase medusoide

Obelia

CaravelaHidra
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6) Classificação

• Scyphozoa (cifozoários) – Ex: Maioria das águas-vivas
- Forma predominante no ciclo de vida: Medusoide
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6) Classificação

• Anthozoa (antozóários) – Ex: Anêmonas e Corais
- Apresentam apenas forma polipoide 
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6) Classificação

• Cubozoa (cubozoários) – Ex: Vespa-do-pacífico 
- Forma predominante no ciclo de vida: Medusoide
- Relativamente compactos e com substâncias tóxicas poderosas
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7) Importância dos cnidários

 Caravela: colônias formadas por cnidários que constantemente causam
queimaduras em pescadores e banhistas no litoral.

 Recifes de coral: colônia formada por cnidários em associação mutualística
com algas zooxantelas, onde existe uma enorme biodiversidade e produtividade
biológica.

CaravelaRecife de coral
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7) Importância dos cnidários

 Muitos cnidários vivem associados a algas unicelulares fotossintetizantes

 As cores dos corais não são próprias. O que os tornam tão bonitos é a simbiose

com as algas citadas acima.

Obs: Impacto Ambiental x Branqueamento de corais

 Em regiões mais quentes, estas algas começam a produzir substâncias químicas

tóxicas ao coral

 Como defesa, o coral expulsa estas algas

 O aumento da temperatura global, causada pelo efeito estufa, tem sido o

principal responsável pela destruição de grandes áreas de recifes e a extinção de

várias espécies de coral (Desequilíbrio ambiental)

Zooxantelas
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7) Importância dos cnidários

Obs: Impacto Ambiental x Branqueamento de corais




