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Resumo Echinodermata  

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE CADA GRUPO DE        
ECHINODERMATA, FAVOR CONSULTAR A TABELA COMPARATIVA! 
 
 
1) Karl Grobben foi quem inventou os termos “protostômio” e deuterostômio”. Segundo 
essa percepção tradicional, quais são os os critérios que classificam os animais como um 
dos dois? 
 

- Destino do 
blastóporo 

Tipo de clivagem Formação do 
celoma 

Deuterostômio Ânus Radial Enterocelia 

Protostômio Boca Espiral Esquizocelia 

 
2) Diferencie: 

a) Clivagem radial e espiral. 

 

mailto:quintaneirojulia@gmail.com
mailto:gabimaiafer@gmail.com
http://www.potencialbiotico.wix.com/potencialbiotico


Júlia Quintaneiro 
quintaneirojulia@gmail.com 
Gabriela Maia 
gabimaiafer@gmail.com 

 
A =  radial. 
Divisões estritamente longitudinais e transversais. Assim, os blastômeros são organizados em           
fileiras paralelas ou perpendiculares ao eixo animal-vegetal. Blastômeros em padrão          
radialmente simétrico em vista polar.  
 
B = espiral. 
Cada célula dá origem a um indivíduo inteiro! As duas primeiras divisões são longitudinais,              
geralmente iguais. Porém, divisões subsequentes resultam no deslocamento dos blastômeros          
de tal modo que eles se posicionam nos sulcos entre um e outro. Planos de clivagem nem são                  
perfeitamente longitudinais, nem perfeitamente transversais.  
 

b) Esquizocelia e enterocelia. 
 
Esquizocelia: proliferação de um mesentoblasto, o qual forma massas de células entre as             
paredes do arquêntero (endoderme) e do corpo (ectoderme). Geralmente, esses pacotes           
sólidos de células são pareados nos organismos bilaterais e, ao longo do seu             
desenvolvimento, se expandem e se tornam ocos, criando um compartimento em seu            
interior(cavidade celômica). 
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Enterocelia: a parede do arquêntero (endoderme) produz bolsas ou um bloco de células que              
se desenvolverão como mesoderme. Quando essas bolsas ou blocos se destacam da parede do              
arquêntero, formase um espaço celômico fechado, totalmente circundado pela camada celular           
mesodérmica. 
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3) Como descobriram que os parâmetros tradicionais não serviam para determinar a            
diferença entre deuterostômios e protostômios?  

Análise de dados moleculares. A primeira filogenia utilizou o 18S e descobriu que os              
Lofoforados e Chaetognata não são deuterostômios. Podem ter mesmo desenvolvimento          
embrionário, mas em grupos diferentes por possuírem biologia molecular distinta. 

As sinapomorfias de deuterostômios não incluem características morfológicas únicas.         
Os grupos monofiléticos incluem Chordata, Hemichordata e Echinodermata. O suporte          
molecular são muito consistentes na classificação deste grupo. 

 
4) Quais são as características semelhantes entre Hemichordata e Echinodermata? 

- Alguns fósseis de Echinodermata tem fendas branquiais. Hemichordata também tem! 
- Estomocorda. É semelhante a notocorda dos Hemichordados. 
- As larvas são semelhantes! São bilateralmente simétricas e ciliadas. 

 
AMBULACRARIA 

Inclui: 
● Echinodermata: Asteroidea, Crinoidea 
● Hemichordata 

 
ECHINODERMATA 

Echinos = espinho; derma = pele. 
 
5) Verdadeiro ou falso.  

- Existem equinodermos de água doce. 
Falso. São apenas marinhos! Não possuem sistema excretor especializado e osmorregulatório,           
Este fator impede a conquista do meio terrestre. Além disso, só excretam amônia. 
 

- São animais segmentados. 
Falso. 
 

- Existem animais com grande variação de tamanho, como por exemplo, estrelas           
do mar de 1cm a 1m. 

Verdadeiro. 
 

- A existência de cerca de 13.000 fósseis espécies deve-se a presença de um             
endoesqueleto calcário. 

Verdadeiro. 
 

- Todos os animais são de região bentônica. 
Falso! Há de região pelágica também! 
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6) Em quais regiões os equinodermos podem viver?  

Além da região pelágica, há a região bentônica. Nesse ambiente, há os: 
- Fundos não consolidados: terras podem se mover de acordo com a água. 
- Fundos consolidados: rochas. 
- Fundos lodosos de altas profundidades. 

 
7) Quais as formas do corpo eles podem assumir? 

- Estrelar: estrela, ofiuróide, crinoidea. 5 braços no mínimo, mas podem ter múltiplos            
de 5 também. Existem exceções como estrelas de 9 braços. 

- Circular: ouriços, bolachas.  
- Salsichiforme: holotúria. 

 
8) Sobre as sinapomorfias de Echinodermata: 
Cite-as. 

- Sistema vascular aquífero ou hidrovascular. 
- Simetria radial ou pentâmera. 
- Ossículo estereômicos calcários.  
- Tecidos conjuntivos mutável. 
a) Descreva o sistema vascular aquífero enfatizando cada uma de suas estruturas. 

 
É um sistema de canais internos, preenchida com fluido (água marinha + potássio +              
celomócitos + proteínas).  
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Constituição: As únicas partes duras são o canal pétreo e madreporito! O resto é muscular               
formado por mioepitélio revestido por sistema aquífero ciliado e se movimenta por contração. 
Sulcos: são fendas por onde os pés ambulacrais saem. Não há por todo corpo e sim em                 
regiões específicas. Função: locomoção, trocas gasosas, alimentação (traz para boca), fixação           
e recepção sensorial.  
 

b) Descreva a simetria radial pentâmera. 
A larva é bilateral e, ao sofrer metamorfose, os adultos possuem simetria            

radial pentâmera, isto é, 5 planos de divisão simétrica. As estrelas, ouriço e crinóide              
possuem essa característica. A holotúria é a única ter a simetria bilateral secundária,             
mas boca é pentâmera. 

Eixos: não se pode falar que é dorsal/ventral ou anterior/posterior (só           
holotúria).  

 Estrelas Echinoidea Crinóides Holotúria 

Aboral Ânus e 
madreporito. 

Regulares:ânu
s, 5 placas 
genitais (1 
delas é o 
madreporito), 
5 placas 
ocelalris.  
Irregulares: 
Petaloides, 
áreas por onde 
saem pés 
ambulacrais 
lamelares com 
função 
respiratória. 

Pedúnculo 
(Lírios-do-mar
). 
Cirros(penas-d
o-mar). 

Ânus. 

Oral Boca e sulcos 
ambulacrais.  

Regulares: 
Boca, zona 
ambulacral,brâ
nquias. 
Irregulares: 
Boca; filoides, 
região 
ambulacral. 

Boca, Ânus, 
braços, 
pínulas, pés 
ambulacrais. 

Boca, 
tentáculos, pés 
ambulacrais. 

Dorsal - -  Zona 
ambulacral. 

 
O ofiuróide não possui ânus.  

mailto:quintaneirojulia@gmail.com
mailto:gabimaiafer@gmail.com


Júlia Quintaneiro 
quintaneirojulia@gmail.com 
Gabriela Maia 
gabimaiafer@gmail.com 

Defina as áreas ambulacrais e interambulacrais.  

 
Braço oposto ao madreporito é o A, dali em diante coloca-se a letra em sentido anti-horário.  
Se há três fileiras de pés ambulacrais. Então é o trívio. Sempre em contato com o substrato.  

c) O que são os ossículos estereômicos calcários? 
Endoesqueleto calcário derivado da mesoderme composto de carbonato de cálcio com           
impregnação de carbonato de magnésio. É revestido de epiderme.  
 
Estereoma: estrutura básica dos ossículos. Parte inorgânica! 
Estroma: célula dérmica e fibras. Parte orgânica! Tecido vivo.  
 

Disposição em cada animal 
- Holotúrias: ossículos calcários dérmicos. Não se conectam ou se encostam!  
- Estrela: ossículos formando redes. Nos braços os ossículos são articulados. 
- Ouriços: ossículos fundidos em placas dérmicas.  

Tipos 
- Espinhos: proteção. Servem para proteção. Estrelas e ouriços.  
- Pedicelárias: defesa e limpeza na superfície do corpo. 

Formatos 
- Pinças: 2 ossículos conectados. Em estrelas. 
- Tesoura: ficam em volta do espinho. Em estrelas. 
- Globosa/ trigitada: em ouriços.  
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CAÇAR IMAGENS MELHORES 

d) Descreva o tecido conjuntivo mutável. 
- Varia em rigidez. É a concentração de cálcio que controla o estado da derme. 
- É reversível. Comando de nervos ligados à matriz extracelular do tecido conjuntivo. 

Eventos que exerce função 
- Evisceração: órgãos para fora quando ficam estressados. 
- Movimentação dos espinhos em ouriços. 
- Descarte de braços em ofiuróides. 
- Suporte estrutural em estrelas do mar para a caça (arqueiam o corpo). 

 
SISTEMAS DOS ORGANISMOS EM GERAL 

Sistema digestivo 
9) O sistema digestivo é completo ou incompleto? 

Completo com exceção dos ofiúros. Estes não têm ânus, comem e regurgitam.  
10) Qual o caminho do alimento? 
Boca > estômago > intestino > ânus. 
 
11) Qual o tipo de alimentação dos Equinodermos. 
Estrela: carnívora e predadora. 
Crinóides: plâncton e detritos.  
Ophiroidea: São carnívoros, consumidores de carniça, de depósitos ou filtradores. 
Ouriço: algas. 
Holotúrias: Sedimento, digerem só a matéria orgânica  eliminam o resto. 
 
Sistema excretor 
12) Como ocorre a excreção de resíduos? 

Excreção de resíduos nitrogenados dissolvidos, no caso, é a amônia. Acontece difusão 
pela superfície do corpo. 
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11) Quais estruturas específicas de cada grupo? 
Estrela: pés e pápulas 
Crinóide: Tentáculos.  
Ophiroides: Bursas  
Ouriços: tubo comprido.  
Holotúrias: Árvores respiratórias 
Sistema hemal 
13) Qual a função desse sistema? 
Suposição que seja para transporte de nutrientes. 
14) Cite pelo menos duas estruturas do sistema hemal. 

- Canais periemais: encerra o compartimento celômico. 
- Complexo axial: filtra líquidos vasculares sanguíneos. Por pressão. 

Sistema nervoso 
15) Quais são as características gerais desse sistema. Indique onde se localiza. 

- Não possui cérebro. 
- É difuso. 
- Oral: anel circum-oral. 
- Aboral: nervos radiais. 
- Percepção e interação com o ambiente de forma independente em cada um dos lados. 
- Ectoneural (Oral): Sensorial 
- Hiponeural(Oral): Motor 
- Entoneural(Aboral): Sensorial e motor 

Órgãos dos sentidos 
16) Quais são os tipos de receptores presentes nos Equinodermos? 

Receptores táteis e químicos (nos pés ambulacrais e tentáculos terminais).  
             Fotorreceptores (ocelos). 
Trocas gasosas 
17) De acordo com cada grupo de animais, cite quais estruturas são utilizadas. 

- Estrelas: Através das pápulas (brânquias dérmicas). Na superfície aboral, existem as 
paxilas (ossículos que protegem a pápula do atrito da areia. Só em escavadoras). 

- Crinoides:  Pés ambulacrais  
- Ofiuróides: bursas! A água entra no buraco e as trocas gasosas ocorrem nas bursas. 
- Echinoidea: Regulares - 5 brânquias respiratórias e pés; Irregulares - dos 

Petalóides(região) saem pés ambulacrais em lamelas com função exclusiva 
respiratória. 

- Holotúrias: tentáculos e em animais maiores a árvore respiratória interna. 
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Locomoção 
18) Quais estruturas são utilizadas para a locomoção do grupo? 

- Pés ambulacrais (Asteroidea, Echinoidea, Holoturias bem pouco, pois elas rastejam e 
usam contração) 

- Espinhos (mais utilizado em Echinoidea) 
- Movimentação dos braços. (Crinoides, Ofiuróides) 
- Cirros (crinóide) 

19) Já que os ofiuróides e crinóides não utilizam os pés ambulacrais para se 
movimentar, qual é a função dessa estrutura nesses bichos? 
Alimentação! 
 
Reprodução 
20) Descreva a reprodução sexuada. 

Os indivíduos são dióicos (poucos são hermafroditas). Ocorre a fecundação externa, 
isto é, liberação de gametas femininos e masculinos na água. As larvas são planctônicas e se 
transformam em adultos bentônicos. 
 
21) Descreva a reprodução assexuada. 

- Fissão: Existem 18 espécies de estrela , 34 de ofiuróides e 18 holotúrias que fazem 
isso. O disco central se divide em 2 e cada metade forma um indivíduo completo por 
regeneração. 
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- Regeneração: mais frequentemente na presença do disco central. Linckia regenera um 
único braço. Ofiuróides, crinóides e estrelas: autotomizam (perda voluntária) de 
braços (inteiros ou fragmentos). TODOS regeneram! Mas, no caso dos Echinoides 
(ouriços e bolachas) eles não conseguem regenerar o corpo nem espinhos sólidos ou 
poligonais, apenas os espinhos ocos e em agulha. 

 
ASTEROIDEA 

22) Verdadeiro ou falso: 
a) Todas as estrelas do mar possuem 5 braços. 

Falso! Podem ter 5, múltiplos de 5 (como Crossaster papposus que tem 40 braços) ou               
exceções como 9 braços.  

b) As estrelas têm um diâmetro de em média 12 a 24 cm sempre. 
Falso. Existem estrelas gigantes como  Pycnopodia helianthoides (1m de diâmetro) 
 
c) Uma das diferenças entre estrelas e ofiuróides é que nas estrelas os braços não               
possuem articulações nítidas como disco central. 
Verdadeiro. 
 
d) Possuem ampla distribuição como ambientes consolidados e fundos moles. 
Verdadeiro. 
 
e) São errantes. 
Verdadeiro.  
 
23) O que há na face aboral e oral da estrela? 
Oral: pés ambulacrais de 2 a 4 fileiras. PARTE MOTORA E SENSORIAL. 
Aboral: madreporito e ânus. NERVO RADIAL: HIPONEURAL (MOTORA) E         
ECTONEURAL (SENSORIAL). Pedicelárias, pápulas, paxilas (somente nas cavadoras),        
espinhos. 
 
24) Descreva seu endoesqueleto. 
Ossículos formando rede articulada conectadas por ligamentos formando uma malha.          
Estereoma: não é 100 sólido e assim reduz o , aumenta a força e previne fratura. 
Estroma: espaço labiríntico entre ossículos, preenchido de tecido vivo.  
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25) Quais são as características de estrelas que escavam/enterram? 

- Possuem paxilas (ossículos articulados compostos). Servem de proteção das pápulas e           
algumas no madreporito. Os cílios epidérmicos servem de circulação de H2O. 

- Espinhos na lateral.  
- Placas marginais.  

 
26) O que são pedicelárias? 
Ossículos compostos móveis (tesoura ou pinça). A pinça serve de captura de presas pequenas              
(como o peixe). 
 
27) Qual a função dessas estruturas relacionadas ao Sistema vascular aquífero: 

a)  Vesículas de Poli. 
Reservatório de água que ajuda a regular a pressão. 

b) Corpúsculo de Tiedemann. 
Produção de celomócitos  (defesa e excreção) e defesa imunológica. 
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c) Pé ambulacral. 
Possui fibras circulares de tecido conjuntivo mutável. Ampola espreme e pé estica            
para alimentação, locomoção… 
 

28) Quais são as principais funções do Sistema Vascular Aquífero? 
Alimentação, locomoção e trocas gasosas. Algumas espécies realizam trocas de          

nutrientes. 
 
29) Como ocorrem as trocas gasosas? 

Diretamente ligado ao líquido celomático. As pápulas e os pés ambulacrais são a             
principal superfície de trocas gasosas, o peritônio ciliado que forma o revestimento interno             
dos pés e das pápulas cria uma corrente interna de fluido celômico. 

 
30) Quais são as características do sistema nervoso? 

Sem cérebro, difuso, anel circum-oral, nervos radiais, percepção e interação de forma            
independente. Porção oral! 
 
31) O que há na ponta de cada braço?  

Tentáculo sensorial, mancha ocelar (pé ambulacral fotossensível) e pés ambulacrais.  
 

32) Sobre o sistema digestivo das estrelas: 
a) Qual caminho da comida? 
Boca > esôfago > estômago cardíaco eversível e pilórico (com cecos pilóricos) > intestino              
(ceco retal) > ânus. 
Cecos: produção de enzimas. 
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b) Qual tipo de alimentação das estrelas? 

Predadoras, necrófagas, suspensívoras (plâncton ou detrito orgânico). Emerge o         
estômago cardíaco. O pilórico serve para absorção. 
c) Como ocorre a excreção? 
A amônia que se difunde através de áreas finas da parede do corpo. Material nitrogenado               
precipitado e outros resíduos particulados são fagocitados por celomócitos e então           
descartados pelos pés ambulacrais.  
 
33) Como ocorre a reprodução? 
Assexuada = cissiparidade. Podem liberar gametas na água (Leptasterias), incubar ovos no            
substrato (espécies de água fria ou profunda. Ambientes perigosos!), no interior do estômago             
pilórico ou em gônadas, entre espinhos na base dos braços. 
 
Desenvolvimento direto ou indireto!  
 
 

CRINOIDEA 
34) O grupo é considerado o que mais possui caracteres primitivos. Por que? 

- Simetria pentâmera 
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- Hábito suspensívoro séssil.  
35) Estabeleça uma relação entre profundidade de água e possuir pedúnculo. 

- Pedunculados: águas profundas. Exemplo: lírio do mar. 
- Não pedunculados: águas rasas e possuem cirros. Ex: pena do mar.  

36) Verdadeiro ou falso: 
a) Todos os crinóides são sésseis. 

Falso. Existem os semi-sésseis que em sua maioria são fixos pelos cirros. 
b) A boca fica voltada para cima. 

Verdadeiro. 
c) Os pés ambulacrais são utilizados para locomoção. 

Falso. Para alimentação! 
d) São filtradores. 

Verdadeiro. 
 
 
COLOCAR IMAGEM SOBRE MORFOLOGIA 

 
37) Descreva o cálice e o tégmen. 
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É altamente calcificado e contém vísceras. Formando de tecido conjuntivo mutável +            
ossículo. Junto com o tégmen, é a única parte fundida, portanto não se regenera. 

O tégmen é uma membrana fracamente calcificada.  
38) Por que o cone anal é mais alto que a boca? 

Para que o animal não se alimente de seus restos.  
39) Descreva os pés ambulacrais desse grupo. 

Únicos com pés ambulacrais trífidos, sulco é aberto.  
40) Descreva a parede do corpo. 

Fundidos com o cálice formada por placas compostas e articuladas nas demais            
estruturas. 
41) Como é a locomoção? 

Músculos associados aos braços. Lírio rasteja, as penas nadam. Os cirros aborais tem             
fixação temporária.  
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