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 Asteroidea Crinoidea Ophiuroidea Holothuroidea Echinoidea 

Madreporito Região aboral. Ausente.  Região oral. Interno.  Região aboral, é uma 
das placas genitais. 

Ventosa Presente. Depende 
se é escavadora ou 
não. 

Ausente . Ausente. Presente nos pés 
ventrais. 

Presente. 

Sulcos Abertos. Abertos. Fechados. Fechados.  Fechados. 

Endoesqueleto Os ossículos tem a 
forma de bastões, 
cruzes ou placas 
dispostas em uma 
rede e unidos por 
tecido conjuntivo. 
Encontram-se 
irregularmente 
perfurados, o que 
reduz o peso e 

Placas compostas 
fundidas no cálice e 
articuladas nas 
demais estruturas. 

Braços articulados e 
claramente distintos 
do disco central. 

Ossículos são 
separados e 
espalhados pela 
derme carnosa, 
nesse caso tem 
muitas camadas 
musculares 
presentes. Tem um 
conjunto de 
ossículos 

Carapaça ou testa. 
Placas esqueléticas 
unidas por uma 
matriz de colágeno e 
interdigitações. NÃO 
SE REGENERA. Só 
os espinhos ocos e 
em agulha que se 
regeneram, espinhos 
poligonais e sólidos 
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aumenta a força.  microscópicos.  não se regeneram. 

Sistema Vascular 
Aquífero 

A água entra pelo 
madreporito, 
percorre o canal 
pétreo e chega ao 
canal circular. Do 
canal circular o fluido 
percorre os canais 
radiais presentes em 
cada braço e chega 
aos canais laterais, 
que se ligam à pés 
ambulacrais 
(ampola+pódio+vent
osa), o fluido enche 
as ampolas e 
distende os pódios, 
permitindo o 
movimentos dos pés. 
No canal circular têm 
Vesícula de Poli (é 
um reservatório que 
controla a pressão 
corpórea) e 
Corpúsculo de 
Tiedemann 
(produzem 
celomócitos que 

O funcionamento é 
semelhante ao das 
estrelas, mas com 
algumas diferenças 
morfológicas: 
A água entra por 
poros localizados no 
cálice, esses poros 
levam à canais 
tegumentares e 
depois a cavidades 
perivisceral (celoma).  
Os pés ambulacrais 
são modificados 
(voltados para coluna 
d’ água) em tríades, 
ou seja, têm uma 
ampola e três pódios.  
Não têm Vesícula de 
Poli nem  Corpúsculo 
de Tiedemann. 

O funcionamento é 
semelhante ao das 
estrelas, mas com 
algumas diferenças 
morfológicas: 
Madreporito é uma 
placa maxilar 
modificada. O 
ambulacro é fechado, 
os pés ambulacrais 
(sem ampolas 
internas e ventosas) 
saem por poros, são 
digitiformes e 
secretam muco. O 
canal circular dá 
origem a 5 canais 
radiais que se 
estendem por cada 
braço (assim como 
nas estelas), mas se 
ramificam formando 
uma “guirlanda” de 
pés ambulacrais 
orais. 
Não têm Vesícula de 
Poli nem  Corpúsculo 

O funcionamento é 
semelhante ao das 
estrelas, mas com 
algumas diferenças 
morfológicas: 
Madreporito é 
interno, então a 
água entra pelo 
ânus.  
Têm Vesícula de 
poli(reservatório que 
controla a pressão 
corpórea), mas não 
têm Corpúsculo de 
Tiedemann. 
 

O funcionamento é 
semelhante ao das 
estrelas, mas com 
algumas diferenças 
morfológicas:  
Regulares: 
Comprimento do 
canal pétreo é 
longo,os pés estão 
dispostos ao redor do 
corpo do animal, em 
5 zonas ambulacrais. 
Irregulares: 
 Comprimento do 
canal pétreo é curto, 
os pés estão 
dispostos em duas 
regiões, Petalóides 
(áreas que contém 
pés lamelares com 
função exclusiva 
respiratória) e  
Filóides (áreas por 
onde saem pés 
ambulacrais que 
auxiliam no 
transporte de 
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atuam no sistema 
imunológico). 

de Tiedemann. 
 

alimento para a boca, 
na locomoção). 
Nenhum dos grupos 
dos Echinoidea têm 
Vesícula de Poli nem 
Corpúsculo de 
Tiedemann. 
 

Sistema digestivo Completo. O 
estômago cardíaco é 
evertido para fazer 
digestão 
extracorpórea. Do 
estômago pilórico 
partem ductos 
pilóricos que se 
estendem para 
dentro de cada 
braço, esses ductos 
levam à glândulas 
digestivas pares 
(cecos pilóricos), e 
são grandes 
produtores de 
secreção enzimática.  

Possui tentáculos 
(pés ambulacrais 
sem ventosa para 
alimentação) com 
papilas secretoras de 
muco. 
Tentáculo primário 
longo distende > 
forma uma malha 
coletora de alimento 
> secundário 
semelhante ao 
primário > terciário 
raspa. 

Incompleto. É um 
saco de fundo cego 
restrito ao disco.  A 
epiderme do braço 
secreta muco ao qual 
adere material 
orgânico, os pés 
enrolam muco + 
alimento formando 
uma pelota. Perto 
das bases dos pés 
têm escama 
tentacular (curta), a 
pelota passa do 
pódio para a escama 
e assim por diante 
até chegar à boca. 
Estômago promove a 
digestão e absorção 
dos nutrientes. O que 

Completo.Usam os 
tentáculos para 
capturar os 
sedimentos e levar à 
boca. Aproveitam a 
matéria orgânica e 
eliminam o resto. O 
estômago termina 
em uma câmara 
chamada cloaca que 
se abre no orifício 
retal. 

Simples. Tubo 
comprido (o maior 
dentre os 
Echinodermatas) 
estendendo-se da 
boca ao ânus. 
Forma-se uma pelota 
alimentar na boca. 
Existem bactérias 
associadas para 
digerir a alga. 
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não é digerido é 
regurgitado.  

Nutrição Predador 
oportunista,comedor
a de carniça, 
algumas  se 
alimentam de 
material em 
suspensão (plâncton 
e detritos). 

Comedores passivos 
de material em 
suspensão (plâncton 
e detritos) 

São carnívoros, 
consumidores de 
carniça, de depósitos 
ou filtradores. 

Ingerem sedimento, 
mas aproveitam 
parte orgânica. 

Algas, partículas em 
suspensão, detritos e 
alguns são 
predadores. Usam a 
Lanterna de 
Aristóteles para 
raspar. Os ouriços 
cordiformes não tem. 

Sistema excretor A amônia é 
excretada por difusão 
e as partículas 
através dos 
celomócitos que 
eliminam esses 
resíduos pelos pés 
ambulacrais. 

A amônia é 
excretada por 
difusão. Os 
celomócitos 
depositam resíduos 
em bolsas ao longo 
dos sulcos 
ambulacrais. 

A amônia é excretada 
por difusão e as 
partículas através 
dos celomócitos que 
eliminam esses 
resíduos pelas 
bursas. 
 

A amônia é 
excretada por 
difusão e as 
partículas através 
dos celomócitos que 
eliminam esses 
resíduos pelas 
árvores 
respiratórias.  

A amônia é excretada 
por difusão e as 
partículas através 
dos celomócitos que 
eliminam esses 
resíduos pelas 
brânquias e pés 
ambulacrais 
lamelares. 

Sistema hemal O transporte é feito 
principalmente pelos 
fluidos do celoma 
perivisceral. Além do 
sistema Hemal 
(consiste em um anel 
Hemal oral e outro 
aboral, com 

O transporte é feito 
principalmente pelos 
fluidos do celoma 
perivisceral. Além do 
sistema Hemal muito 
mais desenvolvido 
formando plexos 
reticulados, que corre 

O transporte é feito 
principalmente pelos 
fluidos do celoma 
perivisceral. Além do 
sistema Hemal 
(consiste em um anel 
Hemal oral e outro 
aboral, com 

O transporte é feito 
principalmente pelos 
fluidos do celoma 
perivisceral. Além do 
sistema Hemal muito 
mais desenvolvido 
que está organizado 
bilateralmente e 

O transporte é feito 
principalmente pelos 
fluidos do celoma 
perivisceral. Além do 
sistema Hemal 
(consiste em um anel 
Hemal oral e outro 
aboral, com 
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extensões radiais 
abrigadas no seio 
hiponeural, as 
estrelas tem ainda 
um 3° anel Hemal 
gástrico associado 
ao sist. digestório) 
que está arranjado 
radialmente  corre 
paralelo ao sistema 
hidrovascular.  

paralelo ao sistema 
hidrovascular.  

extensões radiais 
abrigadas no seio 
hiponeural) que está 
arranjado radialmente 
corre paralelo ao 
sistema 
hidrovascular.  
  

corre paralelo ao 
sistema 
hidrovascular.  

extensões radiais 
abrigadas no seio 
hiponeural) que está 
arranjado radialmente 
corre paralelo ao 
sistema 
hidrovascular. . 
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Sistema nervoso Difuso, mas tem um 
centro nervoso que é 
o Anel Nervoso 
Circum-oral (fica 
abaixo do epitélio 
oral e circunda o 
esôfago), dele 
partem nervos radiais 
para cada braço, os 
componentes aborais 
foram “produzidos” a 
partir dos cordões 
radiais.  
Ectoneural (oral) é 
sensorial. 
Hiponeural (oral) é 
motor. 
Entoneural (aboral) é 
sensorial e motor. 

Difuso, mas tem um 
centro nervoso que é 
o Anel Nervoso 
Circum-oral(que 
circunda o esôfago), 
dele partem nervos 
radiais para cada 
braço.  

Difuso, mas tem um 
centro nervoso que é 
o Anel Nervoso 
Circum-oral (que 
circunda o esôfago), 
dele partem nervos 
radiais para cada 
braço.  
Parecido com o das 
estrelas, porém sem 
órgãos 
especializados na 
região aboral, uma 
vez que eles são 
muito achatados.  

Difuso, mas tem um 
centro nervoso que 
é o Anel Nervoso 
Circum-oral(que 
circunda o esôfago), 
dele partem nervos 
radiais para cada 
braço. Parecido com 
o das estrelas, 
porém sem órgãos 
especializados na 
região aboral, uma 
vez que eles são 
muito achatados.  

Parecido com o das 
estrelas. Principal 
diferença = 
esferídios: corpos 
esféricos que 
abrigam estatocistos 
(para orientação 
gravitacional).  

Órgãos sensoriais  Tentáculos 
sensoriais na ponta 
dos braços. 
Ocelos na ponta de 
cada braço que 
percebem luz. 

As estruturas 
sensoriais são, tal 
como nos outros 
equinodermes, 
essencialmente 
receptores isolados, 
espalhados por todo 
o corpo dos crinóides 
e os pés 

Não tem, mas a 
maioria dos 
ofiuróides é 
negativamente 
fototrópica e também 
capaz de detectar 
alimento sem o 
contato. 

As estruturas 
sensoriais são, tal 
como nos outros 
equinodermes, 
essencialmente 
receptores isolados, 
espalhados por todo 
o corpo e os 
tentáculos. 

Placa ocelaris que 
sentem a presença 
de luz. 
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ambulacrários. 

Locomoção Pés ambulacrais. Músculos associadas 
aos braços. Lírio 
(pedunculado) 
rasteja e Penas (não 
pedunculado) 
nadam. São sésseis 
ou semi-sésseis e os 
cirros são para 
fixação temporária. 
USAM OS PÉS 
AMBULACRAIS 
PARA SE 
ALIMENTAR E NÃO 
PARA 
MOVIMENTAR. 

Os braços são 
flexíveis então fazem 
movimentos laterais 
de rastejar e agarrar. 
A mobilidade dos pés 
ambulacrais levam a 
capacidade de 
escavar sedimento 
macio. 
OS PÉS 
AMBULACRAIS 
PARA SE 
ALIMENTAR E NÃO 
PARA 
MOVIMENTAR. 

Movem-se como 
lesmas, cavam lodo 
ou areia deixando 
somente as 
extremidades do 
corpo expostas.Se 
locomovem em um 
único sentido, 
guiado pelos 
tentáculos, isso 
permite dizer que 
elas têm parte 
anterior e parte 
posterior. Na parte 
em contato com o 
substrato elas tem 3 
fileiras de pés 
ambulacrais, aquela 
região é o trívio 
(ventralmente) e na 
parte “dorsal” tem 2 
fileiras de pés 
reduzidos(com 
função tátil e 
respiratória), logo é 
o bívio.  

Pés e espinhos 
(afastam a região oral 
do substrato). Cavam 
com a lanterna de 
Aristóteles.  
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Trocas gasosas Pés ambulacrais e 
pápulas são as 
principais superfícies 
de trocas gasosas, o 
peritônio ciliado que 
forma o revestimento 
interno das pápulas e 
dos pés, cria uma 
corrente interna de 
fluido celômico. 
Pápulas são 
brânquias dérmicas 
protegidas pelas 
paxilas (ossículo com 
espinhos em cima, 
mas só existe em 
escavadoras). 

Através das partes 
finas expostas na 
parede do corpo. 
Especialmente pés 
ambulacrais, devido 
à ampla superfície 
gerada pelos braços 
e pínulas. 

Bursas: invaginações 
localizadas na 
superfície oral (10. 
duas na base de 
cada espaço). Água 
entra > banha > sai 
do outro lado. Há 
cílios, então eles 
criam correntes.  

Pelos pés 
ambulacrais dorsais 
e ocorre difusão (em 
animais pequenos). 
Em animais 
grandes, é através 
da árvore 
respiratória. 
ÚNICOS ANIMAIS A 
TEREM ESSA 
ESTRUTURA. 

Regulares: 5 pares 
de brânquias 
peristomiais presas 
na membrana 
peristomial. 
Irregulares: 
petalóides=áreas por 
onde saem os pés 
ambulacrais 
lamelares, com 
função exclusiva de 
trocas gasosas. 
 

Reprodução Assexuada: 
Fissiparidade 
(divisão do disco 
central em 2 partes, 
sendo que cada 
metade irá regenerar 
a perdida). 
Sexuada: Dióica, 
fecundação externa 
(assim como a 
maioria dos 

- Fecundação 
externa (maioria). 
- Pínulas basais 
reprodutoras se 
transformam em 
férteis. Ovos saem 
através de ruptura e 
os espermatozóides 
pelos poros e são 
liberados na água.as 
se desenvolvem nos 

Assexuada: 
fissiparidade. 
Desenvolvimento 
indireto: fase larval 
ofioplúteo. Algumas 
espécies são 
incubadoras, larvas 
vitelárias ou 
apresentam 
desenvolvimento 
direto.  

Únicos a possuírem 
uma gônada (outros 
organismos 
possuem 5 ou 
múltiplo de cinco). A 
maioria é dióico. 
Gonóporo dorsal. 
Desenvolvimento 
indireto! 

Não conseguem 
realizar reprodução 
assexuada devido à 
testa\carapaça 
calcária.Têm 
múltiplas gônadas, a 
fecundação é 
externa.  
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Echinodermata).  
Algumas espécies 
incubam seus ovos 
no substrato, entre 
os espinhos, no 
estômago pilórico 
etc.  
Desenvolvimento 
indireto: Fase larval. 
  

tecidos das pínulas. 
- Sem gônadas. 
- Dióicos. 
- Larva vitelária 
assenta no substrato 
(depressão adesiva), 
acontece 
metamorfose da 
larva em pequeno 
crinóide 
pedunculado. 

Face aboral Ânus.  
Madreporito. 
Pápulas. 
Paxilas(apenas nas 
estrelas que 
escavam). 
Pedicelárias. 
Espinhos. 

Pedúnculo 
(lírios-do-mar). 
Cirros 
(penas-do-mar). 

Espinhos. Ânus. Regulares: 5 placas 
genitais 
(interambúlacros) 
com um poro genital 
em cada, o 
madreporito é uma 
dessas placa, mas 
tem aspecto poroso. 
5 placas ocelaris 
(ambúlacros). Placa 
periprocto que 
circunda o ânus, nos 
ouriços o ânus é 
aboral. 
Irregulares: o ânus 
tem a migrar para a 
região lateral do 
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corpo. Tem 
Petalóides(áreas por 
onde saem os pés 
ambulacrais 
lamelares, com 
função exclusiva de 
trocas gasosas). 

Face oral Boca. 
Ossículo ambulacral. 
Pés ambulacrais.  
 

Boca. 
Cálice (muito 
calcificado, têm as 
vísceras). Tégmen 
(membranoso, 
recobre o cálice em 
cima). 
Braço (canal radial). 
Pínulas (são 
projeções dos 
braços, são o canal 
lateral) 
Pés ambulacrais 
(dispostos em 
tríades, sem ventosa 
e  tem papilas 
secretoras de muco). 
 

Escudos orais 
formam cinco 
mandíbulas 
inter-radiais, uma 
dessas mandíbulas é 
o madreporito. 
Presença de dentes 
ou papilas. 
Poro ambulacral e 
Pés- ambulacrais. 
 

Boca. 
Tentáculos. 
Gonóporo. 
Pés ambulacrais. 

Boca no centro, 5 
dentes da Lanterna 
de Aristóteles, 
membrana 
peristomial, pés 
ambulacrais orais, 
pedicelária, 10 pares 
de brânquias (para 
nutrir a necessidade 
de O2) da lanterna. 
Irregulares: lanterna 
de aristóteles não é 
protrátil, têm filóides 
que é a região 
ambulacral com pés 
que auxiliam no 
transporte de 
alimentos. 

Parede do corpo Têm pedicelárias na 
região aboral, com a 

Já foi apresentado 
anteriormente. 

Cada “segmento” do 
braço contém um 

Têm simetria radial 
associada à região 

Regulares (ouriço): 
as pedicelárias são 
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função de limpeza 
corpórea, proteção, 
captura de presas. A 
estrelas possuem 2 
tipos principais de 
pedicelárias, em 
forma de tesoura e 
em forma de coroa. 
As paxilas são 
exclusivas das 
estrelas que se 
enterram, são 
formadas por 
ossículo mais 
espinhos em cima, 
elas criam um 
espaço protetor 
acima das pápulas, 
permitindo que as 
correntes 
respiratórias fluam 
sem que haja 
deposição de 
sedimento. 

ossículo esquelético 
central chamado 
vértebra e os 
celomas dos braços 
são reduzidos a 
pequenos canais. 
Não tem pedicelária, 
nem pápula. 

dos tentáculos e 
simetria bilateral 
associada ao corpo.  
Usam da coloração 
aposemática para 
alertar os 
predadores de 
possível veneno. Ao 
serem estressados 
ou atacados, liberam 
Túbulos de Cuvier 
pelo ânus, essa 
estrutura fica 
associada às 
árvores 
respiratórias, mas 
não tem função 
nesse sistema. Os 
túbulos são 
pegajosos e contém 
toxinas. Holutúrias 
realizam 
evisceração(liberam 
todos os órgãos pelo 
ânus) em resposta a 
predadores e outros 
fatores. 
 

formadas por 3 
peças. Os espinhos 
não são lisos, tem 
escamas, são móveis 
e tem cobertura 
epidérmica, alguns 
são venenosos pois 
tem uma bolsa de 
veneno na ponta.  
Irregulares(bolacha): 
os espinhos e a 
Lanterna de 
aristóteles são 
reduzidos. Têm 
lúnulas (furos que 
permitem a 
estabilidade em 
correntes 
fortes,facilitando  a 
escavação). Têm 
petalóides e filóides. 
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Imagens com as estruturas 
Inspiração: livro Brusca. 

Asteroidea 
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