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- Porifera Cnidaria Ctenophora Placozoa 

Sinapomorfia Sistema 
aquífero. 

Cnida 
(organela). 

8 fileiras de 
ctenos de cílios. 
Coloblasto 
(=colócito). 

Esferas 
brilhantes 
regulares. 

Características 
gerais 

Sésseis, poros, 
multicelulares, 
filtradores, sem 
lâmina basal 
verdadeira 
(exceto 
Homoscleromor
pha). 

Digestão 
extracelular, 
sistema 
neuromuscular, 
lâmina basal, 
eixo oral-aboral, 
cavidade 
gastrovascular, 
simetria radial.  

Marinho ou 
estuarino, 
gelatinoso e 
translúcido, 
hermafrodita, 
grande variação 
de tamanho, 
simetria 
birradial, tem 
lâmina basal. 

Marinhos, 
maioria 
bentônicos, 
sem lâmina 
basal, sem 
simetria, grande 
capacidade de 
regeneração. 

Camadas Pinacoderme, 
meso-hilo, 
coanoderme. 
 

Epiderme, 
mesogleia, 
gastroderme. 

Epiderme, 
mesogleia 
espessa, 
gastroderme.  

Ectoderme, 
endoderme e 
mesoderme 
com tecido 
conjuntivo e 
rede sincicial 
com actina. 

Estruturas 
importantes 

Óstio, ósculo 
átrio, prósópila, 
apóprila, 
micrópila (nos 
esporos). 

Manúbrio, 
cavidade 
gastrovascular,
periderme (p), 
disco pedal (p), 
subumbruela 
(m) e 
exumbruela 
(m),  véu e 
velário (m), 
diferentes tipos 
de cnidas 
(espirocisto, 
piticocisto, 
nematocisto) 

Cavidade 
gastrovascular, 
faringe, 
estatocisto, 
estatólito, boca, 
poros anais, 
bainha 
tentacular, 
tentila, canal 
aboral, canal 
meridional, 
canal 
tentacular. 

 

Subdivisões  Asconoide, 
Siconoide, 
Leuconoide. 

 Bentônicos 
(rastejam pelo 
substrato, 
corpos ocapos 
e achatados, 
sem ctenos). 
Pelágico 
(corpos 
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globulosos e 
translúcidos, 
gelatinosos) 

Células 
importantes 

Arqueócito, 
espongiócito, 
miócito, lofócito, 
oócito, 
espermatócito, 
esclerócito. 

Célula 
epitéliomuscular
es 

Musculares e 
coloblastos. 

Células da 
superfície 
inferior e 
células da 
superfície 
superior. 

Locomoção Sésseis, mas 
larva ciliada. 

Se for pólipo: 
séssil. 
Medusa: 
tentáculos. 

Pelos ctenos 
(milhares de 
cílios longos e 
fundidos que 
atuam em 
sincronia)! 
Sentido oral > 
aboral; 
Transporte 
passivo por 
correntes 
marinhas  

Cílios. São 
móveis, mas 
sem polaridade 
de movimento, 
isto é, podem 
se deslocar 
para qualquer 
direção, mas 
não se viram. 

Alimentação Filtração de 
partículas em 
suspensão (ex: 
plâncton em 
suspensão). 

Maioria é 
carnívora. 

Carnívoros 
(crustáceos, 
cnidários, larva 
de 
invertebrados e 
peixes). 
Estratégia: 
através de 
tentáculos que 
possuem 
musculatura e 
são revestidos 
por coloblastos. 

Algas e outros 
materiais 
orgânicos no 
substrato. 
Estratégias: 
fagocitose, cria 
cavidade 
corpórea 
arqueando-se e 
solta enzimas 
digestivas. 

Digestão Intracelularment
e após a 
fagocitose 
(lembrar da 
diferença de 
acordo com o 
tamanho da 
partícula). 

Ocorre na 
cavidade 
gastrovascular 
(é dividida em 
septos para 
aumentar a 
área de 
absorção). *2  

Através da 
faringe. 
Alimento é 
conduzido da 
boca a faringe 
por ação ciliar. 

Extracelular. 

Excreções e 
trocas 
gasosas  

Difusão 
(maioria através 
da 
coanoderme). 

Difusão. Há 
circulação de 
nutrientes no 
interior da 

Resíduos 
eliminados pela 
boca e não pelo 
canal anal! Ele 

Difusão. 



Júlia Quintaneiro 
quintaneirojulia@gmail.com 

Excreção: 
arqueócito em 
canal exalante. 
Osmorregulaçã
o: vacúolos 
contráteis.  

cavidade 
gastrovascular 
realizado por 
gastroderme 
ciliada e 
contração 
muscular. 

serve para 
eliminar água 
da cavidade 
gastrovascular 
quando o 
alimento é 
ingerido. 
Trocas 
gasosas: por 
difusão através 
da cavidade 
gastrovascular. 

Esqueleto Colágeno, sílica 
ou calcárea 

Pólipo: 
periderme 
quitinosa, 
exoesqueleto 
calcário, 
endoesqueleto 
(espícula 
calcária e fibras 
orgânicas na 
mesogleia). 
 
Medusa: 
esqueleto 
hidrostático 
(associação 
com mesogleia 
+ cavidade 
gastrovascular 
+ músculo 
circular 

Não possui 
esqueleto 
rígido! 
Associação da 
espessa 
camada de 
mesogleia, 
musculatura e 
presença de 
H2O. 

 

Sistema 
nervoso 

Não há 
evidência 
conclusiva. Há 
estímulos que 
provocam 
contração. 

Difuso 
(multidirecional)
, dispostos em 
redes nervosas 
na epiderme e 
na base da 
gastroderme. 
Nas medusas, 
presença de 
estruturas que 
direcionam 
comportamento 
natatório 
(estatocistos, 
ocelos, ropálio) 

Bem 
desenvolvido. 
São redes 
nervosas não 
centralizadas 
associadas a 
mesogleia. 
Ficam ao redor 
da boca e 
tentáculos. 

Sem sistema 
nervoso. 

Reprodução Assexuada: Varia muito Sexuada: Sexuada não foi 
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fragmentação, 
brotamento e 
formação de 
gêmulas. Há 
sexuada. *1 

entre classes! 
Olhar cada uma 
delas. 

autofecundação
, pois são 
hermafroditas. 
Assexuada é 
mais incomum 
(fragmentação).
*3 

observada. 
Assexuada: 
brotamento e 
fissão. 

Classes Demospongiae, 
Calcarea, 
Hexactinellida, 
Homoscleromor
pha.  
 

Anthozoa, 
Myxozoa, 
Staurozoa, 
Cubozoa, 
Scyphozoa, 
Hydrozoa. 

Nuda e 
Tentaculata. 

 

 
*1: Espermatozoides são gerados por arqueócitos, liberados pelo ósculo, transportados pela 
água, coanócito torna-se ameboide (sem flagelos) e fagocita, transporta espermatozoide 
para óvulo, formação de zigoto, larva ciliada liberada com período livre natante. 
 
*2: Presa entra em contato com tentáculos; cnidas paralisam, ferem e se inicia digestão 
(com enzimas proteolíticas), manúbrio, cavidade gastrovascular (possuem enzimas e 
glândulas) e o material não digerível é espelido pela boca. 
 
*3: Gônadas se formam na parede dos canais meridionais, gametas liberados na água, 
fecundação externa, pode ter desenvolvimento direto ou indireto (com estágio larval). 
 


