


Cnidários 
 Este filo, que revela sua natureza urticante(knide = urtiga), inclui 

alguns dos organismos mais estranhos e mais belos do reino animal. 
Existem evidências fósseis da presença destes animais desde o 
Câmbriano , principalmente corais e  anêmonas. 

    Este filo surge da divisão em dois filos da antiga categoria dos 
Celenterados, que incluía igualmente os seres do filo Ctenophora, 
muitos semelhantes aos cnidários pois apresentam duas camadas de 
células (que formam tecidos verdadeiros) separadas  por uma 
mesogléia, bem como uma cavidade digestiva, ou gastrovascular, o 
único espaço interno. 

  



 Aristóteles, que os considerava meio animais, meio plantas, 
tal como as esponjas e os ctenóforos. 

    Apenas no século XVII a sua natureza animal foi 
reconhecida mas foram, ainda, colocados juntamente com 
os equinodermes, devido à sua simetria radiada e só em 
1888 “mereceram” o seu próprio filo.Todos esses animais 
são aquáticos e quase todos são marinhos.  

    Apesar de seu aspecto frágil, os cnidários são predadores 
formidáveis.    



         Cnidário                                            

 



Modo de vida 
    Os cnidários ou celenterados são animais 

exclusivamente aquáticos, em sua grande maioria, 
marinhos. Existem dois tipos morfológicos de indivíduos: 
os pólipos e as medusas. Os pólipos são sésseis, ou seja, 
vivem fixos a um substrato e as medusas são organismos 
livres e natantes. São diblásticos, protostômios e com 
simetria radial. Podem formar colônias como é o caso 
das caravelas e dos corais. 

 

   
 



 
 
 
 
 
 

 
    Pólipo                                              Medusa 



Tegumento 
   Possuem três camadas que constituem o 

corpo: epiderme (camada mais externa, com células 
sensoriais e cnidócitos), mesogléia  (camada 
gelatinosa que possui células nervosas formando um 
sistema nervoso difuso)e gastroderme  (revestimento 
da cavidade gastrovascular). A mesogléia é muito 
mais desenvolvida nas medusas, o que confere aspecto 
gelatinoso. 
 



 



Digestão 
 Os pólipos e as medusas apresentam boca, mas não 

possuem ânus. O alimento é parcialmente digerido na 
cavidade gastrovascular e a digestão é completada 
pelas células que revestem a cavidade. O que não é 
aproveitado é eliminado pela boca. A excreção e a 
respiração ocorrem por difusão. 

 





Defesa 
   Os cnidários possuem um tipo especial de células, 

os cnidócitos (cnidoblastos ou nematoblastos), 
células de ataque e defesa, em maior quantidade nos 
tentáculos. Quando o cnidocílio é estimulado, um 
filamento que fica dentro do nematocisto é disparado. 
Este filamento possui um líquido urticante que pode 
provocar desde queimaduras até a morte. 



 



Reprodução 
 Reprodução assexuada:Brotamento 
 Muitos pólipos podem se reproduzir assexuadamente por 

brotamento. Nesse processo a parede do corpo sofre uma 
evaginação, formando um broto que cresce e, após algum 

tempo, forma tentáculos e boca. Finalmente a base do 
broto se estrangula e o pequeno pólipo se destaca do 

genitor, tornando-se independente. 
Esse tipo de reprodução é comum em hidras de água doce e 

em certas anêmonas marinhas. 



 REPRODUÇÃO SEXUADA : 
 Todos os cnidários apresentam reprodução sexuada. Entretanto há 

espécies dióicas e monóicas. 
    Os espermatozóides e os óvulos se formam a partir das células 

intersticiais. Os espermatozóides são libertados na água e nadam à 
procura do óvulo. Este, em certas espécies, também é liberado na água; 
em outras, porém, fica aderido ao corpo da mãe. 

    A fecundação do óvulo por um espermatozóide origina o zigoto, que 
produz um embrião. Este se desenvolve e origina as formas adultas. 

 
 



 



Características     
 São invertebrados; 
 Aquáticos, também conhecidos como, celenterados; 
 Possuem o corpo como células urticantes; 
 Podem ser marinhos ou de água doce; 
 São simétricos radiais; 
 São sexuados e assexuados; 

 
 
 



As principais classes do Cnidários 
 Os Cnidários se dividem em três primeiras classes : 
    
 
    Hidrozoários, hidras e caravelas; 
    Cifozoários, águas-vivas; 
    Antozoários, anêmonas-do-mar  e corais. 



Hidras e Caravelas 
 A Hidra (género Hydra) é uma espécie de 

animal cnidário que tem o corpo cilíndrico e em forma 
de pólipo. Vive em água doce, preferencialmente em águas 
frias e limpas, presa por uma extremidade a um rocha ou 
à vegetação aquática. Tem cor verde, parda ou cinza. 
Algumas hidras podem se locomover dando "Carajota". 

 Na verdade uma única caravela que se vê é constituída por 
vários indivíduos, ou seja, trata-se de uma colônia. 

    São colônias formadas por pólipos transparentes que, como 
um todo fica flutuando sobre a água dos oceanos 



 
 
 
 
 
 
 

 





Águas-vivas 
 Seu corpo apresenta simetria radial, formado por duas camadas de 

células: a epiderme (exterior) e a gastroderme (interior); entre elas 
existe uma massa gelatinosa, denominada mesogleia e abertura para o 
exterior. O formato de seu corpo pode variar desde um disco achatado 
até uma campânula quase fechada; nos bordos livres desse disco, que 
pode ser fendida, lisa ou ondulada, esses animais possuem coroas de 
tentáculos formados por células urticantes, conhecidas por cnidócitos. 
Essas células podem injetar um espinho que contém uma toxina 
(nematocisto). A boca é encontrada em um tubo curto que pende do 
centro do corpo, sendo que as margens desse tubo dão origem a quatro 
projeções em cachos, denominados braços orais. 



 

























Anêmonas-do-mar 
 Têm o corpo em forma de pólipos. Possuem cores e 

tamanhos variados medindo de alguns milímetros até 
um metro ou mais de diâmetro. São fixos em rocha, 
madeira ou carapaças de animais.  





 



Corais 
 Coral ou recife de corais ou ainda antozoários são animais cnidários e uma 

das maravilhas do mundo submarino. Os corais constituem colônias coloridas e 
de formas espantosas que crescem nos mares e podem formar recifes de 
grandes dimensões que albergam um ecossistema com 
uma biodiversidade e produtividade extraordinárias. 

 Os corais são os membros da classe Anthozoa que constroem um 
"exoesqueletos" que pode ser de matéria orgânica ou de carbonato de cálcio. Os 
restantes membros desta classe que não formam exosqueleto são as anêmonas. 

 Quase todos os antozoários formam colônias, que podem chegar a tamanhos 
consideráveis (os recifes), mas existem muitas espécies em que 
os pólipos vivem solitários.  



 









Filo Celenterados 



 



 



 



 



Formas marinhas (98%) e 
apenas um grupo de água 
doce (2%). Sistemas nervoso 
primitivo e arranjado de 
forma irregular e 
homogênea. 



 

Forma medusa 



 



 



 



Medusa da espécie Atolla wyvillei, 
encontrada no fundo do mar do Japão  



medusas 
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