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Resumo 

 

Na pesquisa evolutiva do grupo Hydrozoa, um dos maiores desafios 

continua sendo a proposta de relações históricas entre grandes 

grupos. A partir de um ciclo de vida “tradicional” nos Medusozoa, 

determinado pela metagênese (a geração da fase adulta pelágica 

de medusa a partir de um pólipo bentônico), as linhagens 

apresentam espécies com formas alternativas de ciclo de vida e 

uma riqueza de espécies diversa, sendo destacado o grupo mais 

rico em espécies, os Leptothecata. Novos dados moleculares para 

diversas espécies de Hydrozoa, e principalmente de Leptothecata, 

foram gerados para combinar com informação genética já 

disponível. A partir de matrizes multilocus e individuais gênicas de 

marcadores ribossomais, foram realizadas diferentes análises para 

inferir e avaliar filogenias, assim como também para definir e 

estabelecer o impacto dos métodos utilizados na qualidade dos 

estudos filogenéticos desenvolvidos para Hydrozoa em geral, e 

Leptothecata de forma específica. Os resultados permitem propor 

novas relações sistemáticas básicas nos Hydroidolina, assim como 

uma nova classificação taxonômica para uma das suas linhagens 

principais, os Leptothecata. A partir do cenário filogenético obtido, 

são discutidos fenômenos que podem ter promovido o padrão 

macroevolutivo do grupo dos leptotecados. Desafios e questões de 

genética evolutiva, que podem ser de grande relevância na 

evolução do grupo, são apresentados como vínculo temático para 

futuros estudos no capítulo final.  



 

 

 

Abstract 

 

In modern evolutionary research considering lineages such as the 

Hydrozoa, one of the major challenges is the proposal of historical 

relationships between their main groups. From a “traditional” life 

cycle in Medusozoa, defined by a metagenesis process (the 

generation of a pelagic adult phase from a benthic polyp), the 

lineages exhibit a diverse array of life cycles and species richness, 

with Leptothecata being considered the richest group in number of 

species. New molecular data for diverse Hydrozoa species, 

particularly from Leptothecata, were generated to combine with 

available genetic information. From new multilocus and single gene 

matrices of ribosomal markers, different analyses were created to 

infer and evaluate phylogenies, as well as to define and establish 

the impact of used methods on data treatment and nodal support to 

Hydrozoa, and more specifically, Leptothecata.The results allow 

proposing new basic systematic relationships in Hydroidolina, as 

well as a new taxonomic classification for Leptothecata. From this 

phylogenetic scenario, potential phenomena that may have 

promoted the macroevolutionary pattern of the group are presented 

and discussed. Questions and challenges from evolutionary 

genetics, which may be relevant in the evolution of the group, are 

presented as nexus for future studies in the final chapter. 



 

 

 

Uma introdução geral à taxonomia dos Hydrozoa com 

ênfase em Leptothecata 

 

Histórico da taxonomia 

 
A biologia tem alcançado um amadurecimento destacado nas últimas 

décadas. Na área marinha relacionada a invertebrados do bentos e pélagos, há 

um aprimoramento constante da taxonomia pelo acréscimo de informações 

morfológicas, ecológicas e genéticas (e.g., McQuaid 2010; Karsenti et al. 2011; 

Mock & Kirkham 2011). Como consequência, propostas históricas em 

sistemática têm sido apresentadas a partir da metade do século XX (Halanych 

2004; Jenner 2004). Paralelamente, o desenvolvimento de teoria e métodos em 

sistemática aprimoram formas de identificar, avaliar, apresentar e discutir 

padrões filogenéticos, e inferir mecanismos e processos evolutivos que geram 

estes padrões ao longo do tempo (Wägele & Stefen 2005). Os novos padrões 

contrastam com hipóteses já estabelecidas, sejam aquelas sem aproximação 

analítica, ou mesmo aquelas que são analíticas e baseadas na sistemática 

filogenética (e.g., “cladística Hennigiana”; Kitching et al. 1998; Wheeler 2012). 

Neste cenário, os Cnidaria e, em especial, os Hydrozoa, são um grupo 

que representa este processo histórico de transição (e.g., propostas de 

Naumov 1969; Bouillon 1985; Collins 2000). A maioria dos agrupamentos 

supragenéricos de Hydrozoa foram propostos durante o século XIX, assim 

como a maioria dos gêneros (Bouillon et al. 2006). Tradicionalmente, Hydrozoa 

englobava sete linhagens principais: Anthoathecata (“Anthomedusae, 

Athecatae”), Leptothecata (“Leptomedusae, Thecatae”), Siphonophorae, 

Narcomedusae, Trachymedusae, Laingiomedusae e Limnomedusae (Bouillon 

1985). Há várias propostas de relacionamento entre os subgrupos de 

Hydrozoa, inclusive as que não consideram a classe como monofilética 

(histórico em Collins 2000). Em seu âmago, estas propostas são diferentes por 

divergências na ênfase e na interpretação da rica diversidade de biologias e no 

desconhecimento dos ciclos de vida, questões intimamente associadas.  

A questão de um sistema dual de classificação não é trivial. Neste 

sistema, há ênfase em uma ou outra fase do ciclo de vida, “pólipo” ou 

“medusa”, em especial devido ao desconhecimento de uma destas em diversos 



 

 

 
grupos (e.g., Rees 1957; Brinkmann-Voss 1970; Millard 1975). 

Evidentemente, esse desconhecimento dificulta estabelecer “propostas-

consenso” de conexão filogenética entre as famílias dos diferentes grupos de 

hidrozoários (Cornelius 1995). A necessidade de sistemas taxonômicos 

baseados nos ciclos de vida como um todo é reconhecida há mais de meio 

século (Naumov 1960, 1969), mas eram poucas as tentativas neste sentido 

(e.g., Millard 1975; Petersen 1990). 

O trabalho compilatório de Bouillon (1995) representa um marco na 

tentativa de resolver o sistema dual de taxonomia. Subsequentemente, 

propostas gerais de organização para os Hydrozoa foram apresentadas, 

algumas sem base analítica-científica e apenas baseadas na tradição do grupo 

(e.g., Hydroidomedusae; Bouillon et al. 1992; veja comentários em Marques 

2001). O início de estudos moleculares para os Hydrozoa é marcado por testes 

de hipóteses taxonômicas anteriores e por propostas de novos padrões (Collins 

2000), sendo simultaneamente impulsionado por abordagens morfológicas 

mais amplas e estritas (Marques 2001; Marques & Collins 2004). A maior parte 

do conhecimento atualmente aceito em filogenia e taxonomia de Medusozoa 

advém de estudos integrativos de morfologia e fósseis (Van Iten et al. 2006) e 

moleculares (Collins et al. 2006), inclusive superando dicotomias impostas por 

dados de naturezas diferentes, como morfológicos e moleculares. 

Subsequentemente, alguns trabalhos importantes refinaram a taxonomia em 

níveis menos inclusivos, organizando de forma mais adequada o conhecimento 

sobre os Hydrozoa e, inclusive, propondo novas linhagens (e.g., Leclère et al. 

2007; Cartwright et al. 2008; Collins et al. 2008; Cartwright & Nawrocki 2010). 

Trabalhos focados em genômica mitocondrial (mitogenômica) e nuclear estão 

aportando interessantes informações sobre o padrão evolutivo dos genomas 

nos Medusozoa (e.g., Chapman et al. 2010; Kayal et al. 2011; Siebert et al. 

2011), com propostas de mecanismos que teriam gerado o processo evolutivo 

(e.g., Smith et al. 2013); entretanto, na área de sistemática (filogenômica) são 

recentes e limitados a escala de grandes grupos (Kayal et al. 2013). 

Um dos subgrupos de Hydrozoa, os Leptothecata (anteriormente 

denominados Leptomedusae ou Thecata, ver Cornelius 1995), passaram por 

um desenvolvimento taxonômico semelhante ao observado na classe. Os 

Leptothecata formam o grupo mais rico dentre os Medusozoa, com cerca de 

2.000 espécies descritas (Tabela 1). A sinapomorfia mais conspícua do grupo é 



 

 

 
uma estrutura de perissarco rígido e quitinoso ao redor dos zooides 

(hidroteca, gonoteca ou nematoteca) (Vervoort 1987; Marques 2001; Marques 

& Collins 2004). A taxonomia dos Leptothecata é debatida há mais de um 

século, dificultada pela indefinição de “critérios e regras” para sua classificação, 

por classificações duais baseadas em apenas parte do ciclo de vida (“pólipos” 

ou “medusas”), ou por enfatizar poucos caracteres morfológicos “selecionados” 

(e.g., Bouillon 1995; Figura 1). Mais recentemente, isso tem sido modificado 

por uma série de inferências filogenéticas nos Hydrozoa, incluindo grupos de 

leptotecados (Govindarajan et al. 2006; Marques et al. 2006; Leclère et al. 

2007, 2009; Peña Cantero et al. 2010; Moura et al. 2011a, 2011b, 2012). 

Dentre estes, a inferência mais abrangente, focada em Leptothecata (Leclère et 

al. 2009), é incongruente com a hipótese tradicional de Bouillon (1995) em 

diversos pontos. 

Tabela 1. Resumo dos principais grupos taxonômicos de Hydrozoa, seu número de 

famílias e espécies (segundo Daly et al. 2007), com destaque para Leptothecata (em 

negrito). O asterisco (*) indica grupos não-monofiléticos sensu stricto nos estudos 

moleculares; [%] destaca a porcentagem aproximada de espécies em relação ao total 

de espécies em Hydrozoa (3.365). 

 

SUBCLASSE Ordem Subordem Famílias Espécies [%] 

HYDROIDOLINA 
  

93 3.215 [95] 

 
Anthoathecata* 

 
48 1.140 [34] 

  
Filifera* 22 765 

  
Capitata* 26 375 

 
Leptothecata   33 1.920 [57] 

  

Conica* 30 1.770 

  

Proboscoida* 3 150 

 
Siphonophorae 

 
15 155 [4] 

  
Calycophorae 6 100 

  
Cystonectae 2 5 

  
Physonectae 7 50 

TRACHYLINA 
 

  15 150 [5] 

 
Actinulida 

 
2 12 

 
Limnomedusae 

 
4 47 

 
Narcomedusae 

 
4 40 

 
Trachymedusae* 

 
5 51 

TOTAL    
 

111 3.365 

 

Os trabalhos filogenéticos listados incluem diferentes espécies e dados 

biológicos dos tecados, sendo uma porção reduzida das mesmas questões que 

envolvem os Hydrozoa como um todo (e.g., Bouillon et al. 1992 vs Collins 



 

 

 
2000): “conflito” entre as propostas tradicionais baseadas em morfologia e 

aquelas resultantes de análises moleculares. E, novamente, os padrões 

moleculares, ainda que sem uma representação de todos os táxons, indicam 

novas relações e novos grupos entre as grandes linhagens de Leptothecata, 

além do eventual não-monofiletismo de alguns dos táxons aceitos na 

taxonomia clássica. À medida que novos dados e análises são aportados, 

nosso conhecimento filogenético geral sobre o grupo é aprimorado assim 

como, consequentemente, uma compreensão global sobre sua diversidade. 

 

 

 

 

Figura 1. Relações filogenéticas dos Leptothecata propostas por Bouillon (1995). 

 

Embora haja avanços na geração de novas informações, algumas 

relações entre os grandes grupos de Hydrozoa ainda não são conclusivas (e.g., 

Collins 2002; Marques & Collins 2004; Collins et al. 2006; Cartwright et al. 

2008), o mesmo ocorrendo para os Leptothecata, especialmente devido aos 

diversos grupos ainda não amostrados. 



 

 

 

Morfologia e ciclos de vida 

 
As características do ciclo de vida de Hydrozoa fazem com que sejam 

considerados, por alguns autores, como o táxon mais pedomórfico dentre os 

animais (Bouillon & Boero 2005), se é que comparar subjetivamente o grau de 

pedomorfismo entre linhagens tão desiguais faça sentido. Os Hydrozoa têm 

uma morfologia simples, com poucos tipos celulares e apenas dois epitélios 

simples, presumidamente sem atingir um nível organogênico de construção. 

Paradoxalmente, os hidrozoários apresentam ciclos de vida complexos (Figura 

2). Há linhagens com redução ou perda da fase bentônica (e.g., Trachylina), 

com redução ou perda de fase pelágica (e.g., Eudendriidae), com re-expressão 

de uma fase análoga à polipoide (e.g., Narcomedusae), com perda da fase 

adulta reprodutiva de medusa acompanhada por um aumento da complexidade 

das colônias (e.g., Siphonophorae), com reproduções assexuadas diversas nas 

fases polipoide e/ou medusoide, etc. A relação destas variações na biologia 

com a evolução das diferentes linhagens permanece uma incógnita. 

Uma discussão recorrente aborda a repetida supressão da fase de 

medusa observada em linhagens de Hydrozoa (cf. Cartwright & Nawrocki 

2010), em leptotecados (cf. Campanulariidae, Govindarajan et al. 2006; 

Plumularioidea, Leclère et al. 2007; Leptothecata como um todo, Leclère et al. 

2009) e antoatecados (e.g., Tubulariidae, Petersen 1990, Marques & Migotto 

2001; Hydractiniidae, Cunningham & Buss 1993; Miglietta & Cunningham 

2012). Evidentemente, estes eventos de redução/perda da fase de medusa 

devem ter uma base em biologia evolutiva do desenvolvimento e, em última 

instância, na evolução do grupo, mesmo que em sejam expressões 

convergentes entre as linhagens. Entretanto, devido às dificuldades de 

compreensão sobre estes eventos, alguns autores alertam para seu uso na 

taxonomia de Hydrozoa (Bouillon & Boero 2000), conservadoramente 

ignorando sua importância para a definição de grupos menos inclusivos. 

Abordagens filogenéticas mais recentes exploraram as tendências 

evolutivas de redução/perda de medusas sobre suas topologias (e.g., Leclère 

et al. 2009). Elas indicam que, em vários casos, não há de fato um 

estabelecimento simples de homologias, havendo necessidade de postularem-

se convergências ou reversões (Miglietta & Cunningham 2012; Nawrocki & 

Cartwright 2012). Não se pode descartar que, talvez, a falta de definição de 



 

 

 
relações filogenéticas mais estabelecidas entre as principais linhagens de 

Hydrozoa esteja limitando a possibilidade de reconstrução de estados 

ancestrais sem ambiguidades, comprometendo discussões do padrão geral na 

evolução fenotípica e da biologia do grupo. 

A discussão sobre a presença da fase de medusa no ciclo de vida dos 

Leptothecata é mais interessante por suas consequências evolutivas que por 

sua eventual aplicação taxonômica. O grupo apresenta alta frequência em que 

a fase pelágica adulta (i.e., medusa) está reduzida e retida junto ao pólipo. 

Estas fases são diferenciadas funcional e morfologicamente como medusa 

(fase livre-nadante reprodutiva e totalmente desenvolvida), medusoide 

(estágio que pode ou não ser liberado, com vida curta e geralmente sem boca, 

tentáculos e canais radiais) e gonóforo fixo (módulos reduzidos e ligados ao 

pólipo, que contêm os tecidos germinativos) (Bouillon 1995; Cornelius 1995). 

Morfologicamente, esta classificação foi putativamente expressa em diferentes 

estágios de redução (Kühn 1913) que, entretanto, nem sempre são claras em 

alguns grupos. Algumas outras interpretações alternativas na literatura estão, 

em última instância, incluídas nesta classificação (e.g., Boero & Sarà 1987; 

Govindarajan et al. 2006). Até o momento, entretanto, a relação entre a 

diversificação de linhagens associada às possibilidades de reduções de 

estágios do ciclo de vida em Leptothecata tem sido amplamente ignorada.  

Pelo exposto, fica evidente que há questões importantes e ainda não 

desenvolvidas sobre a evolução dos Leptothecata, bem como de Hydrozoa 

como um todo, tais como a evolução do polimorfismo (i.e., surgimento de novos 

módulos); a diversificação morfológica relacionada à perda da fase pelágica 

devido a “tendências ecológicas” (Bouillon et al. 1992; Panteleeva 2002); os 

diferentes ciclos de vida em relação à diversificação do grupo (especiação e 

irradiações adaptativas, Glor 2010; Miglietta & Cunningham 2012), e os 

diferentes potenciais da dispersão reprodutiva na distribuição geográfica 

(Leclère et al. 2009; Gibbons et al. 2010). 

 

Objetivos 

 
i) Inferir hipóteses das relações filogenéticas entre as principais linhagens de 

Hydrozoa, com ênfase no posicionamento filogenético de Leptothecata; 



 

 

 
ii) Inferir hipóteses das relações filogenéticas dos Leptothecata, o grupo mais 

diverso dos Medusozoa;  

iii) Se for justificado pelos resultados obtidos, propor uma nova taxonomia para 

o clado Leptothecata. Discutir considerações sobre causas e padrões de 

diversificação na evolução dos ciclos de vida dos Leptothecata, com base nas 

hipóteses filogenéticas geradas. 

 



 

 

 

Considerações finais e perspectivas futuras 

 

É lícito considerar que todo estudo em termos de sistemática moderna 

não resulta em uma conclusão “total” e “final”. Em geral os trabalhos provêm 

considerações (resultados) que promovem estudos futuros, com maior 

quantidade de dados (táxons, caracteres). Estes que, se desenvolvidos no 

contexto científico adequado, fortalecem o conhecimento genealógico entre 

organismos biológicos atuais ou até extintos. Desta maneira será possível 

descartar propostas não suportadas, manter propostas históricas formais ou 

ainda obter e discutir novas hipóteses. 

Como parte dos estudos de sistemática filogenética para o grupo 

Hydrozoa, baseados em dados moleculares, têm surgido uma série de 

propostas históricas que não tenham sido consideradas previamente (Collins 

2000). Isto leva uma situação de conflito na classificação do grupo, assim como 

nos resultados e interpretações de padrões evolutivos dos hidrozoários 

(Marques 2001; Cartwright & Nawrocki 2010). 

O presente trabalho apresenta considerações relacionadas com a 

evolução dos Hydrozoa, procurando determinar a posição relativa do grupo 

Leptothecata (Capítulo 2). Este estudo em Hydrozoa nos permitiu desenvolver 

e aplicar um esquema de “avaliação cruzada” na tomada de decisões 

analíticas, referente a dados e suporte nodal, como forma de “crítica e 

validação” da inferência filogenética e a apresentação de resultados 

filogenéticos baseados em dados moleculares. 

Nosso resultado define uma relação filogenética próxima entre 

Leptothecata e o grupo Filifera, especificamente a linhagem denominada 

Filifera IV (Cartwright et al. 2008). A relação entre estes grupos de Filifera e 

Leptothecata não havia sido considerada previamente na literatura recente, 

mas um relacionamento parcial de linhagens tinha sido apresentado por Broch 

(1910), e assim chamam a nossa atenção sobre possíveis relações históricas 

de homologia entre a hidroteca e a estrutura de pseudohidroteca. Também 

consideramos que serão de valor para futuros estudos de cenários históricos, 

relacionados com a evolução da forma colonial nos Hydroidolina, e 

especialmente nos leptotecados.  



 

 

 
No caso de nosso estudo filogenético focado nos Leptothecata 

(Capítulo 3), temos gerado e estudado a maior matriz de dados e espécies até 

o momento para o grupo. Vários dos nossos resultados encontram-se na 

literatura recente (Leclère et al. 2009; Peña Cantero et al. 2010), e outros são 

novidades para a sistemática do grupo. Em geral, a sistemática e a 

classificação “tradicional” do grupo ficam seriamente comprometidas nos 

nossos resultados, chamando à renovação classificatória em termos 

filogenéticos. Novos clados principais são reconhecidos a partir das espécies 

amostradas, e definimos clados e uma nomenclatura adequada para aqueles 

casos em que consideramos possível, a partir de uma tendência ou 

propriedade morfológica marcante no grupo. Em geral consideramos os 

padrões para aqueles caracteres que são de relevância na taxonomia e 

classificação tradicional do grupo, como forma da colônia e estruturas 

relacionadas com o pólipo e a medusa.  

Sobre as propostas tradicionais de transições nas formas de medusa, de 

pólipo e possíveis eventos de reversão, em geral observamos no grupo 

Statocysta uma tendência à perda de estruturas sensoriais, com ganho e 

manutenção dos estatocistos; alta plasticidade da forma da colônia e das 

formas de pólipo, com uma tendência de modificação da forma cuspidela para 

a forma campanulinida. Considerando alterações nos ciclos de vida, 

reconhecemos a presença de eventos de perda da fase de medusa não 

relacionados historicamente de forma direta, reversões vestigiais e potencial 

condição de transição gradual da fase pelágica livre como uma estrutura 

especializada fixa na fase bentônica. 

No caso do grupo Macrocolonia, destacam-se o estabelecimento de 

colônias eretas complexas, transição no pólipo de perda de opérculo e 

diafragma, em conjunto com estabelecimento de novos tipos de pólipos e 

estruturas coloniais defensivas, relacionadas à gônada fixa. O ciclo de vida de 

forma marcante é sem fase de medusa, e com poucos casos sem relação 

histórica direta de formas de gonóforos natatórios. Não consideramos como 

provável o padrão gradual para a morfogênese da colônia proposta na literatura 

recente (forma estolonal  forma simpodial  forma ereta complexa;  

 



 

 

 
Kosevich (2012), nem o padrão gradual para a perda ou reversão da 

fase de medusa (Boero & Sarà 1987; Boero et al. 1992), concordando com 

recentes resultados na literatura (Leclère et al. 2009).  

Os Hydroidolina, com destaque os Leptothecata, apresentam 

capacidade em gerar novas formas de ciclos de vida (Marques & Collins 2004; 

Dunn & Wagner 2006; Cartwright & Nawrocki 2010). Estas variações no ciclo 

de vida têm gerado consequentes padrões de biodiversidade (riqueza de 

espécies contemporâneas), que foram definidos na literatura como resultado de 

diferenças nos tipos de dispersão da fase adulta reprodutiva, tempo de vida 

dos indivíduos e outras propriedades adaptativas (Cornelius 1990, 1992; 

Leclère et al. 2009). Nós concordamos que o efeito da especiação intensa 

observada nos Macrocolonia tem relação a propriedades da forma da colônia, 

mas consideramos que outro aspecto relevante na biologia do grupo precisa 

ser avaliado como potencial “motor” de diversificação do grupo: a fertilização 

interna nos Macrocolonia. Correlacionado com novas propriedades defensivas 

e uma possível maior dispersão do considerado tradicionalmente, poderiam ser 

o eixo das diversificações observadas no grupo. A importância do tipo de 

reprodução e do ciclo de vida tem sido explorada de forma intensa em diversos 

grupos de invertebrados marinhos, e consideramos que deve ser um tópico 

importante a ser avaliado nos Leptothecata (Figura 1; e.g., Levitan & Petersen 

1995; Yund 2000; Williams & Bentley 2002; Bishop & Pemberton 2006; Collin 

2012). 

Novas técnicas de análise de filogramas e integração com informação 

fóssil estão permitindo avaliações de hipóteses macroevolutivas (Morlon 2014). 

Desta maneira é possível discutir de forma mais objetiva a forma nos tempos 

evolutivos das diversificações de grandes grupos (Chan & Moore 2005; 

Barbeitos et al. 2010; McInnes et al. 2011; Moore 2012; Pennell et al. 2012). A 

pesquisa evolutiva dos hidrozoários (e leptotecados) tem grande potencial 

neste contexto, especialmente se consideramos os “jovens” padrões 

filogenéticos apresentados na última década de estudos sistemáticos nos 

grupos discutidos (Marques 2001; Cartwright & Collins 2007; Collins 2009; Van 

Iten et al. 2014).  

A pesquisa e conhecimento da biologia dos Leptothecata não têm parado 

de crescer e amadurecer ao longo das décadas. Contudo, muitas das 



 

 

 
importantes perguntas históricas que Cornelius e tantos outros 

pesquisadores instigaram no século XX (Cornelius 1990, 1992; Vervoort 1995; 

Schuchert 1998; Gravili et al. 2008) continuam ativas e tão desafiantes como 

na época das suas propostas originais. 
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