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Introdução à Eumetazoa: grau 
triploblástico

Como visto no capítulo 3, os eumetazoários podem ser 
divididos em dois graus: diploblásticos e triploblásticos (Bi-
lateria). Neste capítulo vamos destacar o grau eumetazoa 
mais complexo, caracterizando a arquitetura bilateral de 
origem triploblástica. Ao estudarmos a arquitetura dos ver-
mes planos (Filo Platyhelminthes) e vermes nemertíneos 
(Filo Nemertea) destacaremos “novidades evolutivas” que 
estão relacionadas à simetria bilateral e ao surgimento da 
mesoderme, ao mesmo tempo em que, comparando estes 
dois vermes, distinguiremos avanços evolutivos importantes 
como o celoma, os sistemas circulatório e excretor. Por outro 
lado, estudando os vermes cilíndricos (Filo Nemata), deno-
taremos um padrão de corpo diferenciado pela persistência 
da blastocele embrionária, caracterizando os blastoceloma-
dos como resultado de convergência evolutiva.
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7.1 Como definir Bilateria?

No início do capítulo 6 verificamos que os eumetazoários têm 
uma ontogenia que passa por um processo de gastrulação que for-
ma os dois folhetos embrionários primordiais: ectoderme e en-
doderme (Figuras 6.1-C e 6.7). Os eumetazoários diploblásticos, 
todos com simetria radial, foram estudados naquele capítulo. Com 
estrutura mais complexa, Bilateria adiciona mais um passo onto-
genético importante: a formação da mesoderme como terceiro fo-
lheto embrionário e desenvolvido entre a ectoderme e a endoder-
me (figura 7.1). Por esta razão esses animais de simetria bilateral 
são considerados eumetazoários triploblásticos. A mesoderme 
e a simetria bilateral, como novidades evolutivas compartilhadas 
(sinapomorfias), sustentam Bilateria como grupo monofilético. 

Figura 7.1 – Desenho esquemático da gástrula. (A) Mesoderme se originando da 
endoderme. (B) Mesoderme formada.

Ectoderme

Mesoderme

Blastocele

Endoderme
Blastóporo

Mesoderme em 
formação

Endoderme

A B
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7.2 Quais arquiteturas básicas formam 
Bilateria?

Dois graus distintos de complexidade estrutural são definidos 
para os Bilateria: grau “Acoelomata” (acelomados) e grau Eucoelo-
mata (eucelomados).

Nos acelomados a mesoderme origina o mesênquima (ou pa-
rênquima) e a musculatura (figura 7.2 A), estados antigos compar-
tilhados (simplesiomorfias) que definem “Acoelomata” como gru-
po parafilético. O mesênquima é um tecido frouxo, com grande 
quantidade de líquido entre suas células, responsável pelo enchi-
mento e sustentação corporal. O Filo Platyhelminthes é o repre-
sentante mais autêntico deste grau “Acoelomata”. 

Figura 7.2 – Plano de corpo de Metazoa em corte transversal. (A) Plano “Acoelomata”. (B) 
Plano “Blastocoelomata”. (C) Plano Eucoelomata.

Apesar de terem uma cavidade de origem blastocélica (figura 
7.2 B), os vermes cilíndricos e demais blastocelomados não têm 
celoma verdadeiro e, por esta razão, podem ser também conside-
rados acelomados. A blastocele persistente caracteriza-se como 
um estado antigo compartilhado (simplesiomorfia) por todos os 
blastocelomados, definindo-os como um agrupamento artificial 
(grupo parafilético).

Grupos parafiléticos
Grupos definidos com 
base em simplesiomorfias 
são grupos incompletos, 
compostos por um 
ancestral e apenas parte 
dos descendentes, e são 
denominados grupos 
parafiléticos (capítulo 2).

Epiderme

Camada muscular

Peritônio

Celoma

Mesentério

Órgão interno

MesênquimaCamada
muscular

Blastoceloma

intestino

intestino

intestino

A

B C
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Num grau de complexidade ainda maior, está o desenvolvi-
mento de um celoma verdadeiro intimamente relacionado com 
a mesoderme (figura 7.3). Este celoma, como cavidade corporal 
interna, destaca-se como novidade evolutiva da maioria dos ani-
mais, característica que sustenta a hipótese de monofilia para os 
Eucoelomata. O significado biomecânico e evolutivo do celoma 
é evidenciado como um esqueleto hidrostático que, além da sus-
tentação, promove movimentos antagônicos entre a musculatura 
circular, longitudinal e diagonal. Além disto, muito cedo na onto-
genia, verifica-se a individualização de parte da cavidade celomá-
tica para formar o sistema circulatório, como pode ser observado 
no Filo Nemertea e demais animais que possuem este sistema de 
transporte. A mesoderme dos eucelomados, além de formar o ce-
loma e o sistema circulatório, dá origem à musculatura de forma 
semelhante aos acelomados. 

Celoma em desenvolvimento

Blastóporo

B B
Mesoderme em
desenvolvimento

Primórdios do 
intestino

Blastocele

Ectoderme

Blastocele

Mesoderme

Ectoderme

Órgão interno Mesentério

Epiderme
(ectodérmica)

Celoma

Peritónio

Camada muscular
(mesodérmica)

Primórdios do intestino

Primórdios do intestino

Intestino

A B

C D E

Figura 7.3 – Formação do celoma esquizocélico. (A) Secção frontal da gástrula. (B) Corte transversal na gástrula no ní-
vel indicado em A. (A-C) Formação do celoma por fendilhamento (“schizo”) da mesoderme. (D) Desenvolvimento pos-
terior da mesoderme e do celoma. Observe que a blastocele vai reduzindo. (E) Corte transversal de uma forma adulta, 
mostrando o esquizoceloma totalmente formado. Observe o desaparecimento por completo da antiga blastocele.
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Outra característica marcante de Bilateria é a cefalização. 
Em animais mais complexos (artrópodes, moluscos, verte-
brados) a cefalização é visualizada facilmente pela formação 
de uma cabeça ou prossoma. Entretanto, a cefalização já está 
presente nos acelomados e pode ser observada desde os ani-
mais bilaterais mais simples como platelmintes (fi gura 7.4). 
Nestes animais, a cefalização é evidenciada pela formação de 
gânglios cerebroides. Nas planárias, também podemos ob-
servar a concentração de receptores na região anterior. Os 
ocelos (fotorreceptores) das planárias são os órgãos recepto-
res mais evidentes.

Existem dois padrões na posição dos cordões nervosos em 
Bilateria. Podem se posicionar ventralmente (hiponeuria), 
abaixo do tubo digestivo, ou dorsalmente (epineuria), acima do 
tubo digestivo. A hiponeuria é uma tendência dos Bilateria pro-
tostômios que são a maioria dos animais. A epineuria está restrita 
aos deuterostômios.

7.3 Grau “Acoelomata”

Animais acelomados são defi nidos pela ausência de um celo-
ma verdadeiro, isto é, uma cavidade de origem mesodérmica (ou 
mesentodérmica - a mesoderme se forma da endoderme). Como 
a ausência de celoma é um estado de caráter mais antigo, deve ser 
considerada uma plesiomorfi a. Portanto, o grau “Acoelomata” é 
parafi lético e não deve ser considerado um táxon. No grau ‘Acoe-
lomata encontramos os platelmintes e os blastocelomados.

7.3.1 Filo Platyhelminthes

Como podemos defi nir platelmintes?

Platyheminthes são vermes achatados dorso ventralmente. O 
fi lo inclui aproximadamente 20.000 espécies descritas destes ver-
mes de vida livre (aquáticos e terrícolas) e parasitas.

Os platelmintes são eumetazoários, consequentemente cons-
truídos sobre um embrião triploblásticos formando um corpo 

protostômios
Animais cuja boca tem 
origem no blastóporo ou 
próximo a ele.

Deuterostômios
Animais cuja boca se 
forma no lado oposto 
ao blastóporo.

Do grego 
platy = plano, achatado 
+ helminth = verme.

Manchas
ocelares

Cirro 
masculino

Gânglio
cerebroide

Tentáculo 

Cordão 
nervoso

Faringe 
plicada 

Figura 7.4 – Cefalização em 
planária. Observe os gânglios 
cerebroides e as manchas 
ocelares na região cefálica
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de simetria bilateral. A clivagem é espiral, são protostômios e a 
mesoderme tem origem do blastômero 4d (célula embrionária en-
dodérmica, próxima ao blastóporo). Por não possuir celoma, estes 
vermes planos pertencem ao grau “Acoelomata”. O corpo de um 
platelminte não é segmentado, exceto na Classe Cestoda, onde o 
crescimento se dá por estrobilação. O aparelho digestório é in-
completo, padrão similar aos cnidários e ctenóforos. Apesar de 
incompleto, o aparelho digestório dos platelmintes é relativamente 
complexo mas, está ausente na Classe Cestoda. Um avanço evolu-
tivo importante é marcado pela presença de um sistema nervoso 
centralizado, compreendendo um par de gânglios cerebroides an-
teriores e condões nervosos longitudinais. A concentração ante-
rior do sistema nervoso e órgãos sensitivos caracteriza a cefaliza-
ção. A cefalização é uma novidade evolutiva compartillhada com 
os demais eumetazoários. Outra novidade evolutiva compartilha-
da com muitos eumetazoários é o desenvolvimento de protonefrí-
dios que, nestes vermes planos, têm função osmorreguladora. Os 
platelmintes são hermafroditas com aparelhos reprodutivos com-
plexos. Com exceção de uma única espécie da Classe Trematoda 
– Schistosoma mansoni – todos os demais representantes deste filo 
são hermaforditas. 

Quem são os platelmintes?

Tradicionalmente, o Filo Platyhelminthes é dividido em três clas-
ses: Turbellaria, Trematoda e Cestoda. Porém, uma modificação da 
sistemática tem ganhado aceitação acadêmica: retirando-se a Or-
dem Monogenea de Trematoda, elevando-a à categoria de Classe. 
Neste novo sistema Platelmintes fica composto por quatro Classes: 
1. Turbellaria (planárias – figura 7.5); 2. Monogenea (figura 7.6-A 
e B); 3.Trematoda (figura 7.6 C, D e E); 4. Cestoda (figura 7.7).

7.3.2 Arquitetura dos platelmintes

A arquitetura platelminte pode ser melhor entendida pela ob-
servação de dois padrões. A arquitetura baseada na vida livre e 
a arquitetura baseada na vida simbionte. A estrutura básica de 
Turbellaria apresenta características relacionadas ao estilo de vida 
livre. Os parasitas (Monogenea, Trematoda e Cestoda) sofreram 

Estrobilação
A estrobilação em cestodes 

é caracterizada pelo 
brotamento sequencial 

de proglótides, formando 
uma série segmentada 
denominada estróbilo.
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muitas modificações no plano de corpo, decorrente das restrições 
de seu novo estilo. As restrições sofridas pela vida parasitária gera-
ram: 1) algumas simplificações estruturais; 2) adaptações especiais 
para viver dentro de hospedeiros e 3) o desenvolvimento de ciclos 
vitais complexos. 

Estrutura corporal

Há uma característica da epiderme que divide platelmintes em 
dois padrões de arquitetura: Turbellaria e Neodermata (Monoge-
nea, Trematoda e Cestoda). A epiderme de Turbellaria é um epi-
télio ciliado desde o embrião. A epiderme epitelial ciliada é uma 

Área adesiva

Netridióporo

Cordão
nervoso

Receptáculo
seminal

Útero

Vagina

A

B

C
D

E F

Figura 7.7 – Parte da diversidade 
de Cestoda, uma classe que 

perdeu o aparelho digestório. 
(A-E) Eucestoda, cestodes típicos, 
com estróbilo. (F) Cestodaria, um 

cestode sem estróbilo.



176 Zoologia de Invertebrados I

plesiomorfia, pois é compartilhada com muitos outros filos de ani-
mais. Já nos grupos parasitas Neodermata, o epitélio ciliado larval 
é perdido na metamorfose, sendo substituído por um tegumen-
to protetor secretado a partir do mesênquima. Este tegumento é 
uma novidade evolutiva compartilhada pelas três classes parasitas, 
sustentando Neodermata como grupo monofilético. Assim, des-
creveremos a arquitetura dos platelmintes para estes dois padrões: 
Turbellaria (epiderme ciliada) e Neodermata (tegumento).

Parede do corpo e Suporte

Turbellaria tem a parede do corpo laminada em três camadas 
(figura 7.8): epitélio ciliado de origem ectodérmica, musculatura 
e mesênquima de origem mesodérmicas. Na superfície ventral, o 
epitélio é mais colunar, pois tem células glandulares que secretam 
grande quantidade de muco para auxiliar na locomoção. O epité-
lio dorsal é menos colunar pois, secreta menos muco, apenas para 
proteção. O epitélio está assentado sobre uma lâmina basal que, 
apesar de estreita, contribui para a sustentação do corpo destes 
animais. Abaixo da membrana basal encontram-se células de mús-
culos lisos, organizadas em feixes circulares externos, diagonais 
médios e longitudinais internos. Entre a musculatura da parede do 
corpo e os órgãos internos encontra-se o mesênquima, composto 
de uma variedade de células fixas e soltas, fibras musculares dor-
soventrais, e tecido conectivo. 

ANT.

Corte
transversal

POST.

Cavidade
da probóscide Probóscide

Parênquima
mesodérmico

Músculos
circulares
externos

Músculos
longitutinais

internos

Dois conjuntos
de músculos
dosoventrais

Epiderme
ventral

Ramos do intestino

Epiderme dorsal
(com rabdóides)

Figura 7.8 – Corte transversal de uma planária (Turbellaria).
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Estruturas epidérmicas em forma de bastão, denominadas ra-
bdoides, são produzidas por células epiteliais e estocadas nesta 
camada superficial. Os rabdoides liberam grande quantidade de 
muco sobre o epitélio que pode auxiliar na proteção do animal 
contra o dessecamento ou defesa contra predadores. Rabdoides 
produzidos por células glandulares do mesênquima são chamados 
de rabditos. Os rabditos são acumulados também na epiderme e 
contribuem para a produção de muco. Os rabditos também são 
responsáveis pela liberação de substâncias tóxicas de defesa. 

Neodermata possui a camada superficial modificada. O epitélio 
larval é substituído por um tegumento (figuras 7.9 e 7.10) deixan-
do o adulto protegido contra defesas do hospedeiro. O tegumento 
é formado por extensões citoplasmáticas não ciliadas de células 
grandes cujo corpo celular está localizado no mesênquima. O te-
gumento, além de promover a proteção do verme parasita, é um 
sítio importante de trocas entre o meio interno e o ambiente. Esta 
neoderme ou tegumento, é um estado de caráter único, não sendo 
encontrado em nenhum outro animal. Este fato torna o tegumen-
to uma sinapomorfia que sustenta a monofilia de Neodermata, e 
alguns autores têm reunido num só táxon Monogenea, Trematoda 
e Cestoda.

Figura 7.9 – Tegumento de alguns neodermados. (A) Monogenea. (B) Trematoda.

Neo = nova + 
derme = pele.
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Na Classe Cestoda o tegumento é aumen-
tado por microtríquios (figura 7.10) Esta es-
trutura superficial se interdigita com as mi-
crovilosidades intestinais do hospedeiro. Os 
microtríquios funcionam como estrutura de 
fixação, ao mesmo tempo em que aumentam a 
superfície de contato, tornando a absorção de 
nutrientes mais eficiente. 

As demais camadas corporais em Neoder-
mata seguem o padrão dos turbelários: mem-
brana basal, musculatura corporal e mesên-
quima. Em neodermados não são encontrados 
rabdoides.

Suporte, locomoção e estruturas de fixação

Turbellaria. As planárias se locomovem 
através do batimento ciliar do epitélio sobre 
um tapete de muco secretado sobre o substra-
to. Ondas de contrações peristálticas ventrais 
por contração da musculatura corporal e mesequimática auxiliam 
esta locomoção bentônica. Turbelários terrícolas utilizam este 
mesmo mecanismo para rastejar no solo de ambientes úmidos. As 
planárias aquáticas também podem nadar temporariamente, atra-
vés de ondulações corporais promovidas pela musculatura. Exis-
tem alguns turbelários (Ordem Temnocephalida) que são exclusi-
vamente ectocomensais, podendo tornar-se ectoparasita quando 
as populações do hospedeiro aumentam muito. Temnocefalídeos 
possuem órgãos de fixação na forma de um disco adesivo poste-
rior e tentáculos digitiformes na região anterior (figura 7.5 D).

Neodermata. Os parasitas dependem totalmente da muscula-
tura para se movimentarem. Contrações corporais podem movi-
mentar o animal dentro do hospedeiro. Estruturas de fixação como 
ventosas, ganchos e glândulas adesivas prendem estes parasitas no 
hospedeiro. 

A Classe Monogenea é caracterizada por um grande órgão 
adesivo posterior, o opisto-háptor (figura 7.6 A e B). Este órgão 
complexo é a fusão de vários tipos de estruturas de fixação, po-

Microtríquio

Membrana 
plasmática 
externa

Vesícula de 
pinocitose

Membrana 
plasmática 
interna

Membrana 
basal

Canal de
conexão

Mitocôndria

Aparelho de 
Golgi

Retículo 
endoplasmático

Núcleo

Bentônico
Hábito de vida sobre 
fundos aquáticos.

Ectocomensais
Ectocomensalismo (ecto = 
externo + comensalismo) é 
uma relação simbiótica sem 
prejuízo ao hospedeiro; o 
ectocomensal se alimenta 
de excesso de muco e restos 
alimentares.

Ectoparasita 
Ectoparasitismo é uma 
relação simbiótica externa 
que causa prejuízo ao 
hospedeiro.

Figura 7.10 – Tegumento de 
Cestoda.
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dendo ter elementos como ventosas, ganchos e glândulas adesivas 
modificadas. Como o nome sugere, o opisto-háptor é um órgão 
localizado na parte posterior do ventre. O opisto-háptor é uma si-
napomorfia de Monogenea, sustentando a monofilia deste grupo. 
Monogêneos também possuem órgão de adesão anterior denomi-
nado pró-háptor. Ventosa oral, ventosas pares ou glândulas adesi-
vas são os principais elementos que podem formar um pró-háptor. 

A Classe Trematoda é caracterizada pela presença de um ace-
tábulo ou ventosa ventral (figura 7.11 A). Este órgão único não é 
compartilhado com nenhum outro animal, portanto, uma sinapo-
morfia para a Classe Trematoda. Ventosa oral é comumente en-
contrada em trematodes mas também pode ser um dos tipos de 
pró-háptor de monogêneos. 

Espécimes adultos da Classe Cestoda têm pouca capacidade de 
locomoção dentro do hospedeiro mas, ondulações corporais po-
dem ser realizadas. A região anterior do corpo possui um escólex 
(figuras 7.12 e 7.13) com ventosas e/ou ganchos que são presos às 
paredes intestinais do hospedeiro. A anatomia do escólex é um im-
portante dado taxonômico que permite a identificação das ordens 
da Subclasse Eucestoda (grupo mais conhecido de cestodes onde 
se insere o Gênero Taenia). Os microtríquios (figura 7.10) pren-
dem várias partes do estróbilo às microvilosidades intestinais do 
hospedeiro. Existem alguns cestodes atípicos (Subclasse Cestoda-
ria – figura 7.7 F) que carecem de escólex e estróbilo e para se fixa-
rem ao hospedeiro utilizam um órgão adesivo anterior além dos 
microtríquios que também estão presentes na parede corporal.

Alimentação e digestão

O aparelho digestório dos platelmintes é incompleto como 
ocorre em cnidários e ctenóforos. Apresenta uma boca como úni-
ca abertura, não havendo ânus. Esta plesiomorfia, compartilhada 
com os animais radiados (capítulo 6) é uma restrição ao desenvol-
vimento de uma linha digestiva mais eficiente. Como o alimento 
tem que entrar e sair pela mesma abertura, não é possível haver 
uma especialização regional do intestino em áreas de digestão me-
cânica, enzimática, absorção, e consolidação de fezes, como ocorre 
nos demais eumetazoários.

Opisto = posterior + 
haptor = órgão de fixação.

Pro = anterior + háptor.
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Figura 7.11 – Trematoda. (A) Esquema da estrutura externa e interna de um trematode. (B) Detalhe 
esquemático da região do oótipo, mostrando a formação do ovo.
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Figura 7.12 – Três tipos diferentes de escólex de eucestodes (Classe Cestoda: Subclasse Eucestoda). (A) Taenia 
sp. (B) Myzophyllobothrium sp. (C) Acanthobothrium sp.

Figura 7.13 – A conhecida tênia de porco, Taenia solium. Os detalhes ampliados mostram o escólex e secções do 
estróbilo mostrando uma proglótide matura, com os órgãos sexuais formados, e uma proglótide grávida, onde o 
útero, cheio de ovos, se expandiu ocupando todo espaço deste segmento corporal.
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Turbellaria. A maioria dos turbelários são carnívo-
ros, predando protistas, pequenos crustáceos, vermes, 
gastrópodes diminutos, entre outros pequenos ani-
mais. Poucas planárias são herbívoras, alimentando-se 
de microalgas, já outras são herbívoras quando jovens, 
tornando-se carnívoras quando amadurecem. Existem 
também espécies que são simbiontes com outros inver-
tebrados (Ordem Temnocephalida). Muitas destas es-
pécies simbiontes têm uma relação de comensalismo, 
mas algumas podem causar algum dano ao hospedeiro, 
tornando-se parasitas em situações populacionais ele-
vadas de hospedeiros.

O aparelho digestório das planárias pode ser de qua-
tro tipos (figura 7.14): 1) sem cavidade intestinal (cé-
lulas digestivas formam uma sólida massa sincicial); 2) 
intestino com cavidade simples; 3) intestino triloba-
do ou tricladido (três ramos intestinais); 4) intestino 
polilobado ou policladido (muitos ramos intestinais). 
Existem também quatro tipos de faringe, geralmente as-
sociadas a algum tipo de aparelho digestório: faringe 
simples, bulbosa, tubular e plicada. Na faringe sim-
ples, a boca se abre através de uma invaginação curta, 
logo desembocando na massa de células digestivas que 
compõe o aparelho digestório sem cavidade. A farin-
ge bulbosa é uma faringe curta, na forma de um bul-
bo muscular que pode ser evertido e invaginado rapi-
damente, possibilitando um efeito de sucção. Planárias 
com faringe bulbosa têm intestino com cavidade sim-
ples. A faringe tubular é formada por um tubo muscular 
eversível. Neste caso, esta faringe pode penetrar no cor-
po da presa para proceder a ingestão. A faringe plica-
da é formada por um tubo eversível muito largo que se 
torna pregueado a medida que vai sendo retraído, daí o 
nome de faringe plicada ou pregueada. Turbelários com 
intestino trilobado ou tricladido têm faringe tubular ou 
plicada. Planárias com intestino multilobado ou poli-
cladido têm faringe plicada.

Células nutritivas (sem cavidade intestinal)
Faringe
simples

Acoela

Intestino trilobado Faringe tubular
protrátil

Tricladida

Maioria das ordens

Faringe bulbosaIntestino sacular
simples

Intestino com
muitos lobos Faringe plicada

protátil

Polycladida

Figura 7.14 – Tipos de aparelho digestório de 
Turbellaria.
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Na maioria dos turbelários a digestão é extracelular no início 
através da ação de enzimas produzidas por células glandulares da 
faringe e intestino. O material, parcialmente digerido, é fagoci-
tado pelas células intestinais finalizando a digestão intracelular-
mente. Devido ao aparelho digestório ser incompleto, as planárias 
têm que expelir os materiais indigestos pela boca e isto é uma das 
maiores restrições deste tipo sistema digestório.

Neodermata. Monogêneos e trematodes se alimentam de flui-
dos e tecidos dos hospedeiros. Em alguns casos, podem se ali-
mentar na cavidade digestiva do hospedeiro. O alimento entra 
pela boca através do bombeamento realizado pelos movimentos 
rítmicos de uma faringe bulbosa muscular de estrutura similar 
àquela dos turbelários. Da faringe o alimento é levado a um esô-
fago curto que desemboca num par de cecos intestinais laterais 
(ocasionalmente pode haver um ceco único) que se estende até a 
parte posterior do corpo (figura 7.11). O epitélio intestinal inclui 
células glandulares enzimáticas e células absortivas. A digestão é 
parcialmente extracelular. Há casos onde enzimas secretadas pelo 
intestino são colocadas pela boca ou ventosa oral para digestão de 
tecidos do hospedeiro antes da ingestão. Fora do aparelho digestó-
rio, a absorção de algumas moléculas orgânicas pode ser realizada 
através do tegumento por pinocitose. 

Cestoda não possui nenhum vestígio de boca ou aparelho diges-
tório. Todos os nutrientes são absorvidos diretamente pelo tegu-
mento. Provavelmente, a tomada de alimento se dá por pinocitose 
e por difusão através do aumento da superfície de contato promo-
vida pelos microtríquios (figura 7.10). 

Circulação e trocas gasosas

Os platelmintes não possuem sistema circulatório nem aparelho 
respiratório. As ramificações do intestino (figura 7.14) facilitam 
a chegada do alimento às partes mais distantes, permitindo um 
aumento no tamanho corporal no comprimento e na largura da 
forma do corpo. No entanto, o achatamento dorso-ventral é uma 
restrição imposta pela ausência de aparelho respiratório e sistema 
circulatório, sendo a difusão o único meio para a realização de 
trocas gasosas.
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Platelmintes endoparasitas podem sobreviver 
em condições de ausência de oxigênio através de 
metabolismo anaeróbico. 

Excreção e osmorregulação

Outro avanço evolutivo de Bilateria em re-
lação aos animais diploblásticos, é o sistema 
protonefridial. A base deste sistema é o proto-
nefrídio (figura 7.15) composto por uma célula 
capuz biflagelada (ou célula flama) que se inter-
digita com uma célula tubular. O batimento dos 
flagelos cria uma pressão negativa fazendo com 
que a água penetre no sistema protonefridial. No 
ponto de contato entre estas duas células, ficam 
diminutas fendas (fenestras) por onde flui água 
oriunda do mesênquima para a luz da célula tu-
bular. Cada protonefrídio está conectado a uma 
rede de tubos (rede protonefridial) que drena a 
água bombeada, desembocando em um ou mais 
nefridióporos abertos para o meio externo. Ge-
ralmente, os nefridióporos dos turbelários são 
laterais. O sistema protonefridial dos neoderma-
dos normalmente é drenado para um reservató-
rio posterior que se comunica com o exterior por 
uma cloaca.

A função do sistema protonefridial é primariamente a osmorre-
gulação. A excreção, que ocorre por difusão, pode ser facilitada pela 
água bombeada que carrega passivamente os restos nitrogenados.

Sistema nervoso, órgãos dos sentidos

Turbellaria tem o sistema nervoso variado (figura 7.16). As 
planárias diminutas possuem uma rede neural simples com pe-
quenas concentrações de neurônios na região cefálica. Já as planá-
rias maiores possuem dois gânglios cerebroides anteriores e pares 
de condões nervosos longitudinais. Tanto os gânglios cerebroides 
quanto os cordões nervosos são ligados por comissuras transver-
sais. Gânglios menores são encontrados nas conexões da rede ner-

Fenestrações

Célula tubular

Interdigitação de
duas células

Núcleo

Núcleo

Nefridióporos

Rede
protonefridial

Célula capuz

Dois flagelos
da “flama” da
célula capuz

Figura 7.15 – Sistema 
protonefridial mostrando 
em detalhe a célula capuz 
(célula flama) conectada 
com uma célula tubular. A 
água é bombeada por ação 
ciliar para o tubo, passando 
pelas fenestrações. A rede 
protonefridial é formada 
pela reunião de tubos e pode 
desembocar em muitos poros 
laterais em Turbellaria.
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vosa, espalhados pelo corpo inteiro. Grande quantidade de nervos 
se irradia dos gânglios cerebroides, conectando-os aos órgãos sen-
sitivos cefálicos. Dos cordões nervosos partem nervos para os ór-
gãos sensitivos espalhados pelo corpo e para as placas motoras em 
toda musculatura. Observa-se uma tendência à hiponeuria pois, 
os cordões nervosos ventrais são mais desenvolvidos e os cordões 
laterais e dorsais tendem a ser reduzidos em muitas planárias.

A evolução do sistema nervoso e órgãos dos sentidos em turbe-
lários está associada ao desenvolvimento de uma simetria bilateral 
e movimento unidirecional. O resultado disto está na concentra-
ção de órgãos dos sentidos e gânglios cerebroides na região ce-
fálica. Esta cefalização, compartilhada com Bilateria, é uma ten-
dência evolutiva importante. Dela resultou a complexificação do 
sistema nervoso e órgãos dos sentidos com o consequente melho-
ramento do processamento da informação, tornando o indivíduo 
capaz de responder aos estímulos ambientais com mais eficiência. 
Isto só foi possível pois, as redes neuronais, que têm origem na ec-
toderme, se conectaram com tecidos musculares (mesodérmicos) 
e órgãos internos (endodérmicos).

A B C

Estatocisto

Ocelo

“Cérebro”

Figura 7.16 – Sistema nervoso de Turbellaria. O sistema é mais simples nas planárias 
diminutas da Ordem Acoela (A). Planárias maiores possuem uma rede nervosa mais 
complexa como na Ordem Polycladida (B) e Tricladida (C).
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O epitélio dos turbelários possui grande quantidade de termi-
nações nervosas sensitivas, especialmente na região anterior do 
corpo. Fotorreceptores (figura 7.17) na forma de ocelos, mecanor-
receptores e quimiorreceptores, tornaram as planárias predadoras 
eficientes. Georreceptores (estatocistos – figura 7.16) e fotorrecep-
tores orientam as planárias terresteres a evitarem ambientes muito 
luminosos e secos, evitando assim o dessecamento. Os georrecep-
tores podem também manter  as planárias aquáticas orientadas em 
águas turvas e/ou turbulentas. Os quimiorreceptores são órgãos de 
grande importância para a localização de alimento.

Tricladida terrestre

Tricladida de água doce

Cabeça de um Catenulida

Fosseta ciliada

“Cérebro”
Célula retiniana

Células pigmentares

Córnea

Bulbo retiniano

Célula pigmentar

Nervos

Figura 7.17 – A cefalização em Turbellaria pode ser observada pela posição 
dos ocelos. A figura mostra também, detalhes dos ocelos.



187Introdução à Eumetazoa: grau triploblástico

Neodermata. O sistema nervoso de Monogenea e Trematoda é 
semelhante a muitos turbelários. Gânglios cerebroides e cordões 
nervosos longitudinais são encontrados nestes animais. As comis-
suras transversais ligando estes gânglios entre si e os cordões ner-
vosos longitudinais entre si, também estão presentes. As ventosas 
destes animais ostentam mecanorreceptores na forma de cerdas 
e pequenos espinhos. Há redução de quimiorreceptores. Fotor-
receptores são ausentes em Trematoda e Cestoda. Porém, quase 
todos os monogêneos possuem um par de ocelos rudimentares, 
dorsalmente aos gânglios cerebroides, evidenciando o padrão de 
evolução degenerativa relacionado ao hábito parasitário.

Em Cestoda há um gânglio cerebroide na forma de um anel 
nervoso complexo no interior do escólex. Este anel nervoso porta 
expansões ganglionares que se ramificam em numerosos nervos. 
Dos três pares de cordões nervosos que se estendem pelo estróbi-
lo, o par lateral é o mais desenvolvido. As comissuras transversais, 
ligando os cordões nervosos, também estão presentes. 

Reprodução e Desenvolvimento

A reprodução assexuada é comum em turbelários terrestres e 
dulcícolas e ocorre através de fissão transversal do corpo. Frag-
mentação corporal ocorre em poucos casos onde cada fragmento 
formará um cisto que se desenvolverá posteriormente num adulto. 
A alta capacidade de regeneração de Turbellaria é fato notório e 
muitos experimentos de laboratório têm criado formas bizarras, 
como planárias de muitas cabeças. Entretanto, as células de planá-
rias não são totipotentes como nos poríferos. O que existe é uma 
alta capacidade de regeneração, especialmente nas células da re-
gião cefálica e caudal. O centro do corpo tem menor capacidade de 
regeneração. Assim, se uma planária for cortada transversalmente 
exatamente na metade do corpo, ela terá dificuldade de regenerar 
a metade ausente. A reprodução assexuada tem se mostrado im-
portante no ciclo de vida dos monogêneos e trematodes, especial-
mente quando um parasita invade sozinho um hospedeiro.

Reprodução sexuada. Os platelmintes são quase exclusivamen-
te hermafroditas. Uma única exceção é encontrada em Trematoda, 
no gênero Schistosoma.
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O aparelho reprodutor dos platelmintes é complexo e apresen-
ta dois padrões: “archoophora” e “neophora”. A diferença entre 
estes dois padrões pode ser observada nos órgãos sexuais femi-
ninos. Em vermes planos arcoóforos, o ovário é um germovitelá-
rio que produz tanto óvulos quanto vitelo numa mesma unidade 
estrutural. Os neóforos possuem um ovário-germinário (apenas 
produtor de óvulos) e um conjunto de glândulas vitelínicas (vite-
lário) que produzem vitelo separadamente. Consequentemente, 
os neóforos têm germinário separado de vitelário, possibilitando 
a fecundação do óvulo antes da deposição de vitelo. Desta forma, 
os neóforos produzem um ovo que pode ser envolto em vitelo, 
após o que, glândulas produtoras de casca secretam um envol-
tório rígido, aumentando sua proteção. Na figura 7.18 podemos 
ver um esquema simplificado destes dois padrões em Turbellaria. 
Independente do padrão, os ovários são ligados a um gonóporo 
feminino através de um par de ovidutos. Aparelhos arcoóforos 
são encontrados apenas em Turbellaria. Já aparelhos neóforos são 
encontrados tanto em turbelários quanto em Neodermata. Parece 
que o padrão neóforo confere uma vantagem para a estratégia re-
produtiva dos parasitas. Isto se dá através da produção de um ovo 
muito protegido, capaz de resistir melhor às condições adversas 
encontradas na passagem de um hospedeiro para outro, durante 
o ciclo vital.

O aparelho reprodutor masculino não apresenta diferença en-
tre arcoóforos e neóforos. De dois a muitos testículos podem estar 
presentes. Um par de ductos deferentes coleta os espermatozoides 
dos testículos, encaminhando-os para uma vesícula seminal onde 
são armazenados até a cópula.

A reprodução sexuada em platelmintes ocorre por fecundação 
cruzada. Os órgãos copuladores, geralmente na forma de cirros 
eversíveis, são introduzidos no gonóporo feminino do parceiro, 
onde os espermatozoides são depositados. 

Nos turbelários, os cirros podem ser armados com um estilete. 
Em algumas planárias marinhas a fecundação é feita por impreg-
nação hipodérmica, onde cada indivíduo fura o epitélio do outro, 
injetando o espermatozoide diretamente no mesênquima.
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Testículos
Ovário

Ovário-germinário

A

A

B
Vitelário

Vaso deferente

Órgão intromitor

Gonóporo

Oviduto

“Cabeça”
NeoophoraArchoophora
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Células da glândula
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Figura 7.18 – Aparelho reprodutor 
de Turbellaria. Dois padrões: 

“Arcoophora” e “Neophora” são 
apresentados. (A) Detalhe do 

ovário-germinário. (B) Detalhe do 
testículo e um espermatozoide 

biflagelado.

Neodermata produzem grande quantidade de óvulos. Estes são 
transportados pelo oviduto até uma região chamada oótipo (re-
gião da glândula de Mehlis) (figura 7.11B). O oótipo é cercado pela 
glândula de Mehlis. No oótipo há a confluência dos ductos vitelí-
nicos (que trazem vitelo), do receptáculo seminal (que armazena 
espermatozoides) e do útero. No oótipo, os ovos são fecundados, 
envoltos em vitelo e uma casca é adicionada por secreções da glân-
dula de Mehlis. Os ovos são acumulados no útero até o momento 
certo para serem liberados. Em Cestoda, a formação do estróbilo 
amplia ainda mais a capacidade reprodutiva, formando uma série 
de unidades reprodutivas que, após a fecundação, tornam-se úte-
ros cheios de ovos.
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Verme adulto
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Larva (oncomiracídio)
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Figura 7.19 – Esquema representando o ciclo vital generalizado da Classe Monogenea.
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Figura 7.20 – Esquema representando o ciclo vital generalizado da Classe Trematoda.
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A autofecundação pode ocorrer, especialmente em neoderma-
dos quando invadem sozinhos um hospedeiro.

O entendimento dos ciclos vitais (figuras 7.19; 7.20; 7.21) de ne-
odermados é a chave para o combate de muitas zoonoses que são 
problemas de saúde pública mundial e atingem, especialmente, as 
populações mais carentes. Monogêneos têm um ciclo mais simples 
com um único tipo de hospedeiro. Já trematodes e cestodes têm 
um ciclo de vida mais complexo, com dois tipos de hospedeiros: 
primário ou definitivo e secundário ou intermediário. O controle 
de muitas destas doenças é facilitado pelo controle do vetor que é 
um hospedeiro intermediário.

Hospedeiro primário

Verme adulto

Intestino Proglótides
grávidas

1o Hospedeiro secundário

2o Hospedeiro secundário

PlerocercoideLarva Procercoide

Larva Cisticercoide

Larva Cisticerco

Ingestão

Oncosfera Coracídio

ovos

Figura 7.21 - Esquema representando o ciclo vital generalizado da Classe Cestoda. Oncosfera e 
coracídio são larvas livre natantes. A oncosfera pode originar cisticercoide ou cisticerco. Cisticercoide  
possui uma vesícula anterior com escólex invaginado e uma cauda posterior com ganchos larvais, 
enquanto que o cisticerco possui uma vesícula com um escólex invaginado. Coracídio origina larva 
procercoide, fusiforme, com ganchos posteriores e sem escólex formado. O procercoide quando passa 
para o segundo hospedeiro secundário forma o plerocercoide, perde os ganchos larvais e desenvolve 
o escólex.
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O desenvolvimento embrionário de turbelários arcoóforos é 
diferenciado dos neóforos por causa da posição do vitelo. O ovo 
endolécito de arcoóforos sofre uma clivagem espiral mais típica, 
formando embriões protostômios. Uma estéreoblástula pode ser 
observada. A gastrulação é por epibolia. A mesoderme é tipica-
mente uma mesentoderme derivada do blastômero 4d. Já, os tur-
belários neóforos têm o desenvolvimento altamente modificado, 
devido à deposição de vitelo na superfície dos ovos telolécitos. 
Nestes casos, a clivagem é tão distorcida que é difícil compará-la 
com o padrão espiral típico.

7.3.3 Diversidade e filogenia

Quem são os platelmintes?

Tradicionalmente, o Filo Platyhelminthes é dividido em três 
classes: Turbellaria (planárias), Trematoda e Cestoda. Atualmente 
há uma quarta classe sendo incorporada ao sistema de classifica-
ção: Monogenea (antiga ordem de trematodes).

Classe Turbellaria. Platelmintes geralmente de vida livre. São 
conhecidos popularmente com o nome de planárias. Muitos estu-
diosos tem argumentado que Turbellaria não é um grupo natural. 
O epitélio ciliar, que os diferencia de Neodermata, é um estado de 
caráter amplamente espalhado entre os animais. Não são encon-
trados estados de caráter exclusivos de turbelários, isto é, não há 
sinapomorfias para o grupo. Todos os caracteres levantados estão 
em estado plesiomórfico (epitélio ciliar, rabditos, ocelos, protone-
frídios...). Os sitemas de classificação tendem a reconhecer apenas 
as Ordens de turbelários sem agrupá-las numa classe.

A Classe Monogenea é formada por platelmintes simbiontes e 
parasitas que possuem somente um tipo de hospedeiro (ciclo vital 
monogenético). Como caráter diagnóstico externo há um grande 
órgão adesivo ventral posterior, o opisto-háptor (figura 7.6 A e 
B), formado pela fusão de vários órgãos adesivos como ventosas, 
ganchos e glândulas adesivas. O opisto-háptor é uma estrutura ex-
clusiva do grupo, portanto uma sinapomorfia que sustenta uma 
hipótese de monofilia.
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A Classe Trematoda é formada por platelmintes parasitas com 
ciclo vital digenético, isto é, possuem dois tipos de hospedeiro (pri-
mário ou definitivo e secundário ou intermediário). Este estado é 
compartilhado com Cestoda e pode ser uma convergência. Como 
diagnóstico, encontramos uma ventosa ventral ou acetábulo (fi-
gura 7.11A). Esta última é a novidade evolutiva compartilhada dos 
trematodes que sustenta sua monofilia.

A classe Cestoda é composta por platelmintes parasitas digené-
ticos que têm várias sinapomorfias como diagnose, portanto, um 
grupo monofilético. A sinapomorfia que mais chama a atenção é a 
perda do aparelho digestório. O hábito de parasitar intestino de 
vertebrados viabilizou um verme sem este órgão importante. Ou-
tras novidades são os microtríquios (figura 7.10), escólex (figura 
7.12) e estróbilo com proglótides (figura 7.13).

Um novo panorama tem surgido na sistemática de Platelmintes

Neodermata é um grupo claramente monofilético. É formado 
pela união dos táxons: Monogenea, Trematoda e Cestoda. Como 
o nome já explicita, o epitélio larval é substituído por um tegu-
mento (Neo = “nova”+ dermata = “pele”). O tegumento (figuras 
7.9 e 7.10) é a sinapomorfia que une este grupo. Entretanto, a in-
clusão deste agrupamento na classificação de Platelmintes é muito 
recente e não há um acordo sobre sua posição sistemática. Se Tur-
bellaria desaparece, suas Ordens poderão subir ao status de Classe 
(seriam aproximadamente 10 classes). Nesta ótica, Neodermata 
poderia ser uma classe e Monogenea, Trematoda e Cestoda seriam 
rebaixadas à categoria de subclasse. Mas uma mudança tão radical 
pode demorar muito tempo para ser estabelecida!

7.4 Eumetazoários blastocelomados

Já há muito tempo os zoólogos observam uma cavidade corporal 
diferente do celoma verdadeiro em alguns animais triploblásticos. 
Então chamaram tal estrutura de falso celoma ou Pseudoceloma. 
Os animais pseudocelomados também foram reunidos num táxon 
denominado “Aschelminthes”. Entretanto, nas últimas décadas, es-
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tudos ontogenéticos revelaram que esta cavidade é uma blastocele  
persistente. Na maioria dos animais a blastocele desaparece após 
a gastrulação, sendo que, na maioria dos eumetazoários, o tercei-
ro folheto embrionário preenche totalmente o espaço residual da 
blastocele. Mas há alguns grupos onde isto não ocorre, manten-
do uma blastocele residual. Por esta razão, o termo pseudoceloma 
está sendo substituído pelo termo blastoceloma e os animais que 
possuem esta característica são denominados blastocelomados.

Porém, as evidências têm mostrado que o blastoceloma aparece 
várias vezes, de forma independente, na evolução destes animais. 
Este fato relega o blastoceloma a uma convergência. Assim, não 
podemos sustentar um grupo taxonômico unindo todos os blas-
tocelomados. Estes animais formam um agrupamento artificial, 
mostrando apenas um grau de complexidade estrutural comum, 
mas convergente.

Quem são os blastocelomados?

São animais agrupados artificialmente (grupo polifilético): Filo 
Rotifera, Filo Gastrotricha, Filo Kinorhyncha, Filo Nemata (= Ne-
matoda), Filo Nematomorpha, Filo Priapula, Filo Acanthocepha-
la, Filo Entoprocta, Filo Gnathostomulida, Filo Loricifera e Filo 
Cycliophora

O mais conhecido entre os blastocelomados é o Filo Nemata (= 
Nematoda ou ainda Nemathelminthes). Os nematodes têm maior 
número de espécies descritas que platelmintes.

7.4.1 Filo Nemata (= Nematoda)

Quem são os nematodes?

O nomes Nemata, Nematoda ou ainda Nemathelminthes deri-
vam do grego nema que significa fio. São vermes cilíndricos tri-
ploblásticos, blastocelomados de simetria bilateral. A maioria dos 
nematodes de vida livre são espécies minúsculas e relativamente 
pouco conhecidas. Já os parasitas são maiores e, devido aos pro-
blemas causados à saúde humana, veterinária e agronômica, são 
mais conhecidos. Alguns parasitas chegam a ser gigantes para um 
verme cilíndrico, chegando a atingir 8 metros de comprimento. 

Blastocele 
No estágio embrionário 
de blástula pode haver a 
formação de uma cavidade 
chamada blastocele – 
capítulo 3 – figura 3.14.
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Habitam praticamente todos os ambientes aquáticos e terrestres. 
Parasitam quase todos os tipos de plantas e animais. Já foram des-
critas 25.000 espécies de nematodes, entretanto, a maioria das es-
pécies de vida livre é pouco estudada. 

7.4.2 Arquitetura dos Nemata

A arquitetura de nematodes pode ser visualizada como um tubo 
dentro de outro tubo, afilados nas duas extremidades (figura 7.22). 
É uma arquitetura que tem a sustentação corporal baseada num 
hidroesqueleto de alta pressão.

Estrutura Corporal, Locomoção e Suporte

Nemata possui uma cutícula complexa com nove camadas (fi-
gura 7.23), destacando-se, entre elas, três faixas de fibras cruza-
das formando uma rede espiral. Não sendo elásticas, estas fibras 
limitam o volume do verme, ao mesmo tempo em que permitem 
alterações na sua forma. As fibras são muito resistentes, mantendo 
altas pressões internas e sua natureza impermeável impede a perda 
de água. Este sistema de alta pressão mantém a forma cilíndrica 
destes animais. Estão ausentes músculos circulares. As contrações 
da musculatura longitudinal agem sobre o líquido corporal, es-
pecialmente da blastocele, provocando modificações na forma do 
verme. Abaixo desta cutícula encontra-se uma epiderme de ori-

Células musculares

Cutícula

Faringe Nervo lateral Útero

Oviduto
Intestino

Canal excretor

Nervo ventral
A B C

Figura 7.22 – Estrutura de Nemata. (A) Vista estereoscópica da região cefálica, mostrando a boca em disposição 
triangular. (B) Corte transversal na região faríngea. (C) Corte transversal na região mediana do corpo.
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gem ectodérmica (figura 7.24). O epitélio possui qua-
tro cordões epidérmicos que invaginam: o dorsal e o 
ventral envolvem os nervos dorsal e ventral respecti-
vamente; os cordões epidérmicos laterais envolvem os 
cordões nervosos laterais e os canais excretores. Entre 
estes cordões epidérmicos encontram-se as poucas cé-
lulas dos músculos longitudinais. Abaixo da muscu-
latura está o blastoceloma, cavidade  que envolve  os 
aparelhos digestório e reprodutor. 

Figura 7.24 – Complexo neuromuscular de nematodes. Observe as fibras nervosas 
envoltas por um cordão epidérmico que se aprofunda ao nível da camada muscular.

Alimentação

Nematodes de vida livre podem ser predadores de pequenos 
animais, protistas e bactérias. Nematodes parasitas de plantas 
usam um estilete bucal para perfurar e sugar o conteúdo de cada 
célula. Alguns vermes cilíndricos possuem simbiose com bactérias 
quimioautótrofas  que vivem em seu intestino reduzido, tornando-
os capazes de habitar sedimentos ricos em enxofre. Os nematodes 
mais conhecidos são parasitas de uma enorme quantidade de es-
pécies vegetais e animais.

Os nematoides são micrófagos. A abertura anterior do aparelho 
digestório é chamada de estroma. Segue-se uma faringe muscular 
em cuja extremidade há uma valva. Como os líquidos internos são 
mantidos em alta pressão, a tendência é que os túbulos internos 

Camada externa

Camada 
média

Camada fibrosas
Camada
basal

Célula muscular do corpo

Parte contrátil da
célula muscular

Fibras nervosas
Cordão

Cutícula

Epiderme

Processo de inervação
da célula muscular

Figura 7.23 – Representação 
esquemática da cutícula de 
nematodes. A cutícula consiste 
de uma camada externa 
estriada, um camada interna 
homogênea e um complexo de 
camadas fibrosas intermediárias.
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se fechem. Para que o alimento entre no intesti-
no é necessário um mecanismo de contração pe-
ristáltica eficiente que ocorre na faringe (figura 
7.25). A faringe, alongada, é subdividida em re-
giões muscular e glandular distintas, detalhe de 
importância taxonômica. As glândulas da faringe 
produzem enzimas digestivas. Ao intestino segue 
um reto que se abre num ânus subterminal. A 
digestão inicia extracelular terminando intrace-
lularmente nas células da metade do intestino. O 
aparelho digestório completo (figura 7.26 A e B) 
é um avanço evolutivo compartilhado com vários 
blastocelomados e também com eucelomados. 

Circulação e Trocas Gasosas

Não são encontrados sistema circulatório ou 
órgãos respiratórios em Nemata. A difusão e os 
movimentos do fluido da blastocele são os recur-
sos de circulação disponíveis nesta arquitetura 

animal. Em geral, todos os blastocelomados compartilham esta 
característica. Com exceção da presença da blastocele, a situação 
dos blastocelomados é semelhante à platelmintes em relação à cir-
culação. Alguns nematodes possuem um tipo de hemoglobina nos 
fluidos da cavidade do corpo, a qual pode transportar e armazenar 
oxigênio. Os nematodes são anaeróbicos facultativos, dependendo 
do ambiente em que se encontram. Para espécies parasitas ou para 
aquelas que vivem em ambientes anóxicos, a capacidade de sobre-
viver anaerobicamente é de vital importância.

Faringe anterior

Estroma

Bomba

Faringe posterior

Intestino

Lábio

Faringe
Anel nervoso

Bulbo faríngeo

Intestino Ovário

ÂnusÚteroAbertura genital
feminina

ValvaPoro excretor

Testículo
Duto

espermático Cloaca
Genitália acessória

A

B

Figura 7.25 – Mecanismo de 
bombeamento faríngeo. O raio 
posterior da faringe é maior 
que o anterior. A valva do lado 
posterior é fechada quando 
ocorre a dilatação da faringe. Em 
consequência, o alimento entra 
na parte anterior da faringe. 
Quando a faringe contrai, a 
valva anterior é fechada e a 
valva posterior é aberta. Com 
a contração peristáltica o 
alimento é impulsionado para o 
intestino.

Figura 7.26 – Anatomia de 
Nemata em vista longitudinal. 

(A) Fêmea; (B) macho.
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Excreção e Osmorregulação

A estrutura de excreção (figura 7.27) é única em Nemata e não 
é homóloga a outros sistemas protonefridiais encontrados em ou-
tros animais. Este é constituído de uma ou duas células glandula-
res ventrais (células renete) embricadas dentro do blastoceloma, 
com uma ampola terminal abrindo-se para o exterior através de 
um poro. O poro pode ou não estar ligado a um sistema tubu-
lar em “H”.Os canais laterais do “H” são intracelulares e o siste-
ma como um todo tem um único núcleo. Existe uma variação na 
anatomia deste sistema. Presumivelmente, há uma tendência evo-
lutiva à simplificação do sistema excretor. A maioria dos nemato-
des excreta amônia, embora algumas espécies acrescentem uma 
certa quantidade de ureia quando estão em ambiente hipertônico. 
Parece que a maior parte dos dejetos nitrogenados sai através da 
parede do intestino médio e as células renete são presumivelmen-
te osmorreguladoras. O caráter único da anatomia do sistema os-
morregulador é uma sinapomorfia de Nemata.

Sistema Nervoso e Órgãos dos Sentidos

A estrutura do sistema nervoso central dos nematodes tem um 
padrão com pouca variação. O gânglio cerebroide está na forma 
de um anel nervoso circunfaringeal associado a gânglios. Uma co-
roa de nervos sensoriais e motores se estende anteriormente, iner-
vando os órgãos sensitivos cefálicos e estruturas bucais. O anel 

A B C ED F G

H
Figura 7.27 – Sistemas excretores de 
Nemata. (A e B) Sistema tipo “H” com 
duas células glandulares ventrais. 
(C) Sistema assimétrico, representando 
um braço do sistema “H”.  
(D) Sistema “H” sem células glandulares.  
(E e F) Sistema “H” encurtados.  
(G) Sistema “H” encurtado e reduzido. 
(H) Presente apenas uma única célula 
glandular ventral.
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nervoso se conecta aos cordões nervosos que se estendem para 
trás, através de uma série de gânglios. Quatro cordões nervosos se 
estendem longitudinalmente abraçados por cordões epidérmicos 
aprofundados entre a camada muscular (figuras 7.22 B e C; 7.24). 
O cordão nervoso ventral é mais desenvolvido e possui tanto fibras 
motoras quanto sensoriais. O cordão nervoso dorsal tem função 
motora e os dois cordões nervosos laterais são os menos desen-
volvidos e têm função sensorial. Alguns nematodes possuem co-
missuras transversais que conectam alguns ou todos os cordões 
nervosos longitudinais. Pelo maior desenvolvimento dos cordões 
nervosos ventrais, nota-se uma tendência a hiponeuria, típica dos 
eumetazoários protostômios.

Vários artefatos sensoriais são encontrados nos nematodes. 
Papilas, setas e espículas são os órgãos sensoriais mais abun-
dantes entre os vermes cilíndricos e têm função táctil (mecanor-
receptores). Anfídios são órgãos sensoriais pares anteriores e os 
especialistas acreditam que sejam quimiorreceptores. A maioria 
das formas parasitas (Classe Secernentea) possui um outro par de 
prováveis quimiorreceptores na região posterior, os fasmídeos. 
Alguns nematodes de vida livre (marinhos e de água doce) pos-
suem um par de ocelos pigmentares anteriores (fotorreceptores). 
Ocelos pigmentares são típicos de muitos invertebrados de vida 
livre como as planárias (Platelmintes: Turbellaria) e nemertíneos 
(Nemetea), estudados neste capítulo.

Reprodução, Desenvolvimento e Ciclo de vida

Os nematodes são dioicos e apresentam um certo grau de dimor-
fismo sexual, sendo as fêmeas um pouco maiores que os machos. 
O aparelho reprodutor feminino (figura 7.26 A) consiste em um 
par de ovários alongados que gradualmente faz o papel de oviduto, 
onde se alarga na forma de útero. Os dois úteros convergem para 
uma vagina curta que se abre para o exterior por um gonóporo. 
Esta abertura genital feminina é separada do ânus abrindo-se na 
superfície ventral, aproximadamente na metade do corpo. Os ma-
chos são frequentemente recurvados na extremidade posterior do 
corpo e têm menor porte que as fêmeas. O aparelho reprodutor 
masculino (figura 7.26 B) é composto por um a dois testículos tu-
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bulares diferenciados regionalmente em: zona germinativa, zona 
de crescimento e zona de maturação. Após a zona de maturação, 
o testículo se abre num ducto espermático, estendendo-se até a 
região posterior do corpo, onde se alarga numa vesícula seminal. 
O aparelho reprodutor masculino se abre na cloaca (junto ao ânus) 
onde muitas espécies tem um aparelho copulador. Uma ou duas 
espículas formam o aparelho copulador que é inserido no gonó-
poro feminino durante a cópula. 

A fecundação é interna (ocorre no útero) e o zigoto é envolto 
por uma carapaça relativamente grossa. Este ovo é geralmente de-
positado no ambiente onde se dá o desenvolvimento. 

O desenvolvimento embrionário dos nematodes é obtido por 
uma clivagem  holoblástica (Capítulo 6) mas, parece seguir um 
padrão único no Reino Animalia. Esta divisão celular embrioná-
ria não é tipicamente espiral, embora siga um padrão assimétrico 
constante. Semelhante aos protostômios, a clivagem destes vermes 
é determinada, existindo uma separação precoce das linhagens de 
células germinativas e somáticas. Uma estereoblástula ou uma ce-
loblástula ligeiramente oca é formada, dando seguimento a uma 
gastrulação por epibolia. A mesoderme é de origem endodérmica. 
Seguindo um padrão encontrado em muitos blastocelomados, os 
órgãos destes vermes têm o número de células relativamente fixo. 
No momento da eclosão do ovo, este número é quase totalmen-
te atingido. O desenvolvimento das formas juvenis (usualmente 
chamadas de formas larvais) e da forma adulta se dá praticamente 
pelo crescimento das células, sendo observadas pouquíssimas di-
visões celulares. Quatro mudas da cutícula ocorrem durante o de-
senvolvimento juvenil, separando os quatro estágios larvais que 
precedem a forma adulta.

Reprodução assexuada por partenogênese pode ocorrer em al-
gumas espécies, ocorrendo na fase parasita do ciclo vital. Veja o 
ciclo vital de Strongyloides descrito mais abaixo (figura 7.28 A).

O parasitismo em grande parte dos invertebrados imprime mo-
dificações radicais na forma adulta e no desenvolvimento de ci-
clos vitais especializados com fases de reprodução assexuada. En-
tretanto, Nemata não tem esta característica. Vermes cilíndricos 
adultos já possuem uma forma “pré-adaptada” à vida parasitária 
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e não há mudança em seu padrão de desenvolvimento. O ciclo 
de vida básico (figura 7.28 A) inicia com uma reprodução sexual 
com cópula entre machos e fêmeas, seguido da liberação de ovos 
altamente protegidos. Quatro estágios larvais distintos podem ser 
observados antes da forma adulta dioica (machos e fêmeas sepa-
rados). As formas parasitas sofreram uma série de modificações 
neste ciclo de vida básico.
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Figura 7.28 – Os ciclos de vida de Nemata. (A) Ciclo de vida básico generalizado que ocorre nas formas de vida livre. (B-D) Ciclos de 
vida modificados de espécies adaptadas a uma existência endoparasita. Os quatro estágios larvais são marcados por L
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Um dos ciclos de vida menos modificados ocorre em Strongyloi-
des (figura 7.28 B). Dentro de um ciclo vital que pode ser intei-
ramente de vida livre, algumas larvas do terceiro estágio podem 
penetrar num hospedeiro pela pele indo parar em seu intestino, 
formando um ciclo parasita. Neste ciclo parasita, a larva desen-
volve uma fêmea que se reproduz por partenogênese. Os ovos de 
origem partenogenética entram no ciclo de vida livre ou dão lu-
gar a larvas infectantes do terceiro estágio. Em ciclos um pouco 
mais modificados o estágio de vida livre é perdido como é o caso 
de Ancylostoma e Ascaris (figura 7.28 C e D). Alguns nematodes 
parasitas de vertebrados possuem hospedeiros secundários explo-
rando relações da cadeia alimentar, como ocorre em muitos pla-
telmintes parasitas.

7.4.3 Diversidade e Filogenia dos Nematoda

O Filo Nemata é dividido em duas classes. Estudos filogenéticos 
têm demonstrado a monofilia dos vermes cilíndricos.

Classe Adenophorea (= Aphasmida). A maioria das espécies 
desta classe são de vida livre embora, existam algumas parasitas. 
A presença de anfídios como quimiorreceptores cefálicos em con-
junto com a ausência de fasmídios caudais têm sido o diagnóstico 
desta classe. Como complemento, apresentam um sistema excre-
tor relativamente simples.

Classe Secernentea (= Phasmida). A maioria são vermes para-
sitas, sendo as espécies de vida livre predominantemente terríco-
las. São diagnosticados pela presença tanto de anfídios cefálicos 
quanto de fasmídios caudais. Em adição, o sistema excretor é com-
parativamente mais complexo. 

7.5 Eumetazoa Eucoelomata

Eucoelomata são eumetazoários com cavidade celomática ver-
dadeira. O celoma é uma cavidade de origem mesodérmica e por 
isto, muitas vezes é referido na literatura como mesentoderme. 
Dois processos básicos de formação do celoma são reconhecidos: 
esquizocelia e enterocelia. 

Eu = verdadeiro + 
coeloma = celoma, cavidade.

Meso + ento + derme.

partenogênese
Processo assexual onde há a 
formação de um ovo sem que 
tenha havido a fecundação.
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A esquizocelia inicia com a formação da mesoderme através 
da proliferação de células descendentes do blastômero 4d (figura 
7.3 A) O blastômero 4d está posicionado na endoderme próximo 
ao blastóporo. Esta proliferação preenche o espaço entre os dois 
folhetos originais (ectoderme e endoderme). Após sua formação, 
a mesoderme sofre um fendilhamento interno, formando o celo-
ma esquizocélico ou esquizoceloma (figura 7.3 C e D). Este tipo 
de cavidade celomática está presente na maioria dos celomados 
que apresentam clivagem espiral. Por esta razão, os eucelomados 
esquizocélicos são também denominados de Espiralia. Em rela-
ção à formação do blastóporo, Bilateria esquizocelomados são 
também denominados de protostômios. Os nemertíneos (Filo Ne-
mertea) serão os únicos eucelomados estudados neste livro e são 
esquizocelomados.

Outro processo de formação celomática é a enterocelia. Na en-
terocelia formam-se bolsas enterocélicas ou arquentéricas, isto 
é, evaginações do arquêntero (intestino embrionário ou endoder-
me). Cada par de bolsas arquentéricas separa-se da endoderme e 
preenche o espaço interno (blastocele), delimitando uma cavidade 
celomática enterocélica ou enteroceloma (figura 7.29). O celoma 
enterocélico está presente na maioria dos animais com clivagem 
radial, os animais deuterostômios (Filos Equinodermata, Hemi-
chordata e Chordata). Os enterocelomados são deuterostômios. 
Os deuterostômios não serão estudados neste livro.

Figura 7.29 – Formação do celoma enterocélico. (A) Evaginação de bolsas enterocelomáticas 
ou arquentéricas a partir da endoderme. (B) As bolsas se separam da endoderme (arquêntero) 
formando a mesoderme e o celoma enterocélico.

A B

Bolsa enterocélica

Intestino
primitivo

Ectoderme

Celoma

Mesoderme

Endoderme

Blastocele

Intestino

Entero = inestino + 
celia = formação do celoma.
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7.5.1 Filo Nemertea (= Rhynchocoela)

Os nemertíneos são aproximadamente 900 espécies descritas de 
vermes celomados, com forma do corpo que varia de cilíndrica a 
achatada dorsoventralmente (à semelhança dos platelmintes). São 
vermes predominantemente marinhos, em sua maioria bentôni-
cos, habitantes de águas rasas temperadas. Vivem sob conchas ou 
rochas, em abrigos no lodo ou areia, ou recobertos por lodo ou 
ainda,vivendo dentro de tubos. Apenas um gênero de água doce 
e um gênero terrícola foram registrados, ambos em regiões tropi-
cais e subtropicais. Há algumas espécies de nemertíneos parasitas 
ou comensais nas cavidades internas de caranguejos, moluscos e 
tunicados.

7.5.2 Arquitetura de Nemertea

Não faz muito tempo estes vermes eram considerados aceloma-
dos. Entretanto, sempre foi notória a presença de uma cavidade 
para alojar a probóscide, quando recolhida. A probóscide é uma 
espécie de tromba característica destes vermes. O estudo da onto-
genia destes animais revelou a natureza celomática desta cavidade 
e, assim, passaram a ser considerados vermes eucelomados.

Estrutura Corporal e Suporte

O corpo dos nemertíneos tem um tamanho que pode variar de 
alguns milímetros a dois metros de comprimento (em média 20 
cm). A porção anterior apresenta lóbulos laterais, tornando-a cor-
diforme ou lanceolada.

A parede do corpo (figura 7.30) é composta por uma epiderme 
ciliada que apresenta glândulas secretoras de muco. Estas glân-
dulas podem estar dispersas ou dispostas em aglomerados que 
desenbocam através de dutos para o exterior. Algumas espécies 
possuem rabditos na epiderme como os platelmintes. Abaixo da 
epiderme encontra-se a derme de tecido conjuntivo. Logo abai-
xo, a musculatura da parede corporal é composta de músculos 
lisos em disposição circular ou longitudinal, dispostos entre duas 
ou três camadas. A posição relativa das camadas musculares varia 
entre os grupos de nemertíneos. Os paleonemertíneos possuem 

cordiforme
Em forma de coração.

lanceolada
Em forma de lança.

Rabditos
Corpos epidérmicos, 
fusiformes ou elípticos, 
escuros, cheios  
de secreção.
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uma camada circular externa, uma camada longitudinal média e 
uma camada circular interna. A camada circular interna pode es-
tar ausente em alguns paleonemertíneos. Nos heteronemertíneos, 
o padrão de distribuição muscular está invertido: duas camadas 
longitudinais, uma externa e uma interna, envolvendo uma cama-
da circular média. Nos hoplonemertíneos  e bdelonemertíneos, a 
musculatura é composta apenas por duas camadas, uma circular 
externa e outra longitudinal interna.

Abaixo da musculatura há um mesênquima que preenche espa-
ços entre a parede do corpo e o intestino (figura 7.30). Faixas de 
músculos parenquimáticos conectam a parede dorsal à ventral.

Locomoção e Alimentação

Os nemertíneos, semelhantes aos platelmintes, locomovem-se 
sobre o substrato através do batimento ciliar sobre muco secre-
tado pelo epitélio ventral e por contrações musculares. Algumas 
espécies também nadam por intermédio de ondulações corporais.

cordão nervoso
mediano-dorsal

probóscide

endotélio

vaso sanguíneo
mediano-dorsal

mesênquima

cordão nervoso
lateral

nefrídio
plexo lacunar

camada muscular
longitudinal

externa

porção 
não-fibrosa 

da derme

células
glandulares

porção fibrosa
da derme

camada muscular circular

epiderme

camada muscular
longitudinal interna

rincocele

Figura 7.30 – Um heteronemertíneo em corte transversal.
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A característica que distingue o grupo é uma probóscide. Esta 
estrutura é um tubo longo e que pode ser retraído para dentro de 
uma cavidade de fundo cego e cheia de fl uido denominada rinco-
cele (fi gura 7.31A). A retração é realizada pela contração de um 
músculo retrator que tem origem no fundo da rincocele e se insere 
na extremidade distal da probóscide. Primariamente, a probóscide 
se everte através de um pequeno canal denominado rincodeu que 
se abre na extremidade anterior do corpo. A probóscide pode ser 
simples ou armada com um estilete na extremidade distal externa 
bulbosa (fi gura 7.32 B e C).

A maioria dos nemertíneos são predadores (carnívoros e sa-
prófagos) de anelídeos, moluscos e crustáceos. A probóscide é 
adaptada para um sitema de captura de alimento. O sistema sen-
sorial localiza a presa. O sistema nervoso desencadeia um com-
portamento de caça. Ao atingir a distância adequada da presa, a 
probóscide é evertida explosivamente. A eversão se dá por pressão 
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sensoriais 
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probóscide

rincodeu
sulco cefálico

cérebro

órgão
cerebral

boca

probóscide
rincocelo

intestino
anterior

cordão nervoso
lateral

intestino

músculo
retrator

poro da
probóscide

rincodeu olho

sulco
cefálico cérebro
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retrator

intestino
cordão

nervoso
lateral

gônada

estilete

bulbo do
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ânus

Figura 7.31 – Nemertea em corte longitudinal, mostrando sua estrutura interna. (A) Um heteronemertíneo. 
(B) Um hoplonemertíneo.

Saprófagos
Comedores de matéria 
orgânica em decomposição.
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hidrostática, proveniente da contração da musculatura da parede 
da rincocele. Assim, a presa é enrolada nesta tromba. Quando a 
probócide é armada, a presa é apunhalada pelo estilete. Secreções 
tóxicas do epitélio da probóscide auxiliam na imobilização e mor-
te da presa. A presa é engolida, e se ainda estiver viva, sua morte 
ocorrerá no esôfago por secreções do aparelho digestório.

A

B

Cbulbo

nervo

base do estilete

luz do estileteestilete

estiletes acessórios

bolsa lateral

plexo lacunar do intestino anterior

intestino

bocagânglio cerebral
ventral

poro da
probóscide

intestino
anterior

lacuna sanguínea
cefálica

epiderme

camada muscular longitudinal

probóscide

rincocele

Figura 7.32 – (A) Extremidade anterior de um paleonemertíneo. (B) Corte longitudinal da extremidade de 
uma probóscide totalmente retraída; note o estilete desta probóscide armada. (C) Probóscide protraída 
de um nemertíneo armado.
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O aparelho digestório é completo, iniciando numa boca ventral, 
continuando-se por um esôfago e um estômago tubular diferen-
ciados, seguido de um intestino (as vezes com divertículos laterais 
aumentando a área de absorção) e terminando em um ânus (figu-
ras 7.31 e 7.32 A).

Três padrões são observados na arquitetura dos nemertíneos 
com relação à conexão entre a probóscide e aparelho digestório. 
Num primeiro padrão o aparelho da probóscide é primariamente 
independente do aparelho digestório (Classe Anopla, constituída 
de paleonemérteos e heteronemérteos – figura 7.32 A). A presa é 
levada à boca pela retração e dobramento da probóscide. No se-
gundo padrão, secundariamente, o rincodeu (canal da probósci-
de) e a parte anterior do aparelho digestório se abrem num condu-
to comum, ocorre nos hoplonemérteos. O terceiro padrão ocorre 
nos bdelonemérteos: o rincodeu se abre diretamente na faringe. 
As modificações destes dois últimos padrões reúnem o aparelho 
da probóscide e o aparelho digestório. Estas conexões são novida-
des evolutivas que facilitam a ingestão.

Circulação e trocas gasosas

O sistema circulatório de nemertíneos é do tipo fechado. As 
formas mais simples apresentam dois vasos laterais, um em cada 
lado do intestino. Estes vasos estão conectados anteriormante por 
uma lacuna cefálica e posteriormente por uma lacuna anal (figura 
7.33). Existem alguns nemertíneos que possuem um vaso dorsal 
mediano suplementar (figura 7.33 B). Os vasos sanguíneos são 
contráteis, promovendo um fluxo sanguíneo irregular.

O sangue é incolor, mas existem alguns nemertíneos com pig-
mentos amarelos, vermelhos ou verdes. Elementos celulares na 
forma de amebócitos são encontrados no sangue.

Excreção e Osmorregulação 

Um sistema protonefridial é formado de um par a milhares de 
protonefrídios. Os protonefrídios têm o mesmo padrão de cons-
trução encontrado nos platelmintes, uma célula capuz (ou célula 
flama) que se interdigita numa célula tubular (figura 7.15). O sis-
tema protonefridial desemboca lateralmente na parede do corpo 
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através de nefridióporos. A principal diferença entre o sistema 
protonefridial de platelmintes e nemertíneos é que, nestes últimos, 
a célula capuz está inserida no sistema circulatório, projetando-se 
para dentro dos vasos sanguíneos laterais (figura 7.33 C). A evo-
lução de um sistema osmorregulador, como em platelmintes, para 
um sistema excretor, passa pela conexão sequencial de duas no-
vidades evolutivas: o sistema protonefridial e o sistema circulató-
rio. Este é um exemplo de exaptação, onde uma estrutura que se 
desenvolve com uma função (osmorregulação) evolui para uma 
nova função (excreção).

Sistema nervoso e Órgãos dos Sentidos 

Os nemertíneos tem um cérebro trilobado com um gânglio 
dorsal e outro lateral em cada lado da rincocele, conectados por 
comissuras que formam um anel nervoso ao redor da rincocele 
(figura 7.34) Estendendo-se para trás, um par de nervos ganglio-
nares laterais são localizados nas camadas musculares da parede 
corporal. Em alguns nemertíneos estes cordões nervosos são mais 
superficiais (epidérmicos) ou dérmicos.
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C

lacuna cefálica

vaso sanguíneo
lateral
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mediano-dorsal

conectivo
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ventral
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rincocélico
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nefridióporo
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Figura 7.33 – Sistema circulatório de Nemertea. (A) Um sistema muito simples de Cephalothrix 
sp. (B) Um sistema mais complexo com um vaso dorsal suplementar em Amphiporus sp. 
(C) Sistema sanguíneo mostrando a conexão com o sistema protonefridial excretor em 
Tubulanus sp.
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A epiderme é dotada de cílios sensoriais isolados ou 
aglomerados de células sensoriais. Os quimiorrecepto-
res são de dois tipos: sulcos cefálicos ciliados e órgãos 
cerebrais. O sulcos cefálicos ciliados (figura 7.31) são 
áreas epidérmicas desprovidas de glândulas, ricas em 
células ganglionares e acredita-se que tenham função 
tátil e quimiorreceptora. Os órgãos cerebrais, por sua 
vez, são invaginações epidérmicas na forma de canais 
ciliados dorsais e, é possível que acumulem função en-
dócrina e quimiorreceptora. Normalmente, dois a seis 
olhos (figura 7.31 B) estão localizados sobre a super-
fície dorsal anterior ao cérebro, mas centenas destas 
estruturas fotorreceptoras podem ocorrer. Os nemer-
tíneos têm fototaxia negativa, isto é, afastam-se da luz. 

Reprodução e Desenvolvimento

Não é raro encontrar entre os nemertíneos repro-
dução assexuada através de fragmentação do corpo, 
seguida de regeneração.

Em sua maioria, os “vermes tromba” são animais dioicos. Em 
algumas espécies (dulcícolas e terrícolas) há hermafroditismo.

As gônadas e gonodutos são estruturas simples, formadas a par-
tir de células do mesênquima (figura 7.31 B). São localizadas la-
teralmente, posicionadas entre os divertículos intestinais (figura 
7.34). As gônadas femininas produzem de um a cinquenta óvulos 
que são eliminados para o exterior através de um curto gonoduto 
e seu gonóporo. Da mesma forma, os espermatozoides, produzi-
dos nas gônadas masculinas, também chegam ao meio externo, 
através de curtos gonodutos masculinos. A fecundação é externa 
na maioria das espécies. A liberação de gametas ocorre através do 
contato físico entre indivíduos de sexos diferentes, mas também 
existem evidências experimentais da utilização de feromônios. Os 
ovos são depositados em abrigos, ligados por cordões gelatinosos 
ou dispersos na água. Fecundação interna pode ocorrer em algu-
mas espécies, mas, uma vez fecundado, o ovo é posto em cápsulas 
dentro das quais sofre seu desenvolvimento. As poucas espécies 
terrícolas são ovovivíparas.

Feromônios
 Substâncias bioquímicas que 
fazem comunicação química 
intraespecífica relacionada ao 
comportamento sexual.
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Figura 7.34 – Esquema representando o sistema 
nervoso (escuro) e o aparelho digestório de 
Nemertea.



211Introdução à Eumetazoa: grau triploblástico

O desenvolvimento embrionário ocorre através de uma cliva-
gem holoblástica desigual e espiral, formando uma celoblástula 
(ver padrões de ontogenia do capítulo 6). A celoblástula frequen-
temente mostra rudimentos de um tufo apical de cílios, próximo 
ao pólo animal. A gastrulação usualmente ocorre por invagina-
ção produzindo uma celogástrula. Menos frequente é a gastrula-
ção por ingressão, produzindo uma estereogástrula.  O processo 
de formação da mesoderme é pouco conhecido mas dois padrões 
diferentes tem sido reportados:

1. mesoectoderme, onde a mesoderme se origina de células deri-
vadas da ectoderme, próxima ao blastóporo;

2. mesentoderme típica, onde a mesoderme é formada a partir da 
endoderme (blastômero 4d) próxima ao blastóporo.

Estudos recentes demonstram que a rincocele é originada por 
esquizocelia, o que demonstra sua natureza celomática verdadei-
ra. O desenvolvimento pode ser direto ou através da formação de 
um larva ciliada planctotrófi ca denominada pilídio (fi gura 7.35). 
Outro tipo de larva foi descoberto mais recentemente. Esta últi-
ma é lecitotrófi ca e foi batizada de larva Iwata em homenagem a 
seu descobridor. Após a metamorfose, o jovem nemertíneo afunda 
para a viver no bentos.

planctotrófi ca
O arquêntero da larva é 

funcional e ela se alimenta 
enquanto vive no plâncton.

lecitotrófi ca
O arquêntero da larva não é 

funcional e ela se alimenta 
de vitelo embrionário em seu 

curto período planctônico.

Figura 7.35 – Larva Pilídio, 
uma larva planctotrófi ca 
típica de Nemertea.
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7.5.3 Diversidade e Filogenia de Nemertea 

O Filo Nemertea é subdividido em duas classes, de acordo com 
a presença de estilete na probóscide e a conexão do aparelhos di-
gestivo e da probóscide.

Classe Anopla. Nemertíneos desarmados (probóscide sem es-
tilete) com a boca subterminal separada do poro da probóscide 
(aparelhos digestivo e probocídico separados). Anopla é dividida 
em duas ordens distinguidas pelo padrão da musculatura e po-
sição dos cordões nervosos (Ordem Palaeonemertea e Ordem 
Heteronemertea)

Classe Enopla. Nemertíneos primariamente armados (com es-
tilete na probóscide), com conexão anterior entre o aparelho da 
probóscide e a porção anterior do trato digestivo. 

Ordem Hoplonemertea

Ordem Bdelonemertea. Nesta ordem há a perda secundária do 
estilete da probóscide; são comensais caracterizados por uma ven-
tosa posterior para fixação no hospedeiro.

A relação filogenética de Nemertea com Platyhelminthes é 
toda baseada no compartilhamento da protostomia, clivagem es-
piral, triploblastia, sistema protonefridial etc. Todos estes atribu-
tos colocam estes dois grupos em Bilateria. A natureza eucelomá-
tica da rincocele separa Nemertea de Platyhelminthes colocando 
o primeiro em Eucoelomata. Um aspecto interessante que se ob-
serva em nemertíneos é o desenvolvimento de um sistema circu-
latório fechado. A presença de um sistema circulatório fechado 
em nemertíneos leva a uma inversão na polarização evolutiva dos 
estados deste caráter. Classicamente, o sistema circulatório aber-
to era considerado primitivo (plesiomórfico) e o sistema fechado 
era considerado derivado (apomórfico). O aparecimento do sis-
tema circulatório fechado em Nemertea inverte esta polarização: 
sistema circulatório fechado é plesiomórfico e aberto é apomór-
fico. Parece que o sistema circulatório surge fechado pois deriva 
do celoma que é uma cavidade fechada. A abertura secundária do 
sistema circulatório nos moluscos e artrópodes é uma apomorfia 
por simplificação.
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Entre os nemertíneos a Classe Enopla é caracterizada pela sina-
pomorfia que resultou na conexão dos aparelhos digestório e da 
probóscide, o que sustenta a monofilia da classe. Já a Classe Ano-
pla carece de novidades evolutivas compartilhadas, parecendo um 
grupo parafilético.

Resumo

O grau Eumetazoa Bilateria pode ser definido como animais 
que se desenvolvem a partir de três folhetos embrionários (triplo-
blásticos). A presença de um folheto embrionário a mais, dá po-
tencial para o aumento de complexidade estrutural deste grande 
grupo de animais. Uma das características marcantes de Bilateria 
é a cefalização e sua relação com o desenvolvimento de um siste-
ma nervoso centralizado. O sistema osmorregulador destes ani-
mais bilaterais simples é baseado em protonefrídios como pode 
ser observado em Platyhelminthes. A conexão do sistema proto-
nefridial com o sistema circulatório modifica a função dos proto-
nefrídios de osmorreguladores para excretores. Os platelmintes e 
os blastocelomados podem ser considerados animais acelomados. 
A cavidade encontrada nos blastocelomados é uma blastocele em-
brionária persistente. Nemata é o exemplo mais conhecido entre 
os blastocelomados. Nemata tem um sistema osmorregulador di-
ferente de todos os outros animais conhecidos, baseado em células 
renete. A descoberta da natureza celomática da rincocele de Ne-
mertea coloca-os junto com Eucoelomata.

Bibliografia

BARNES, R. D.; CALOW, P.; OLIVE, P. J. W. Os Invertebrados: 
uma nova síntese. São Paulo: Atheneu, 1995.

BRUSCA, R. C.; BRUSCA, G. J. Invertebrates. 2. ed. Massachusetts:
Sinauer Associates, 2003.

RUPPERT, E. E.; FOX, R. S.; BARNES, R. D. Zoologia dos Inver-
tebrados. São Paulo: Roca, 2006.


