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Resumo 

A diversidade de estruturas de captura de presas (tentáculos e braços orais) em medusas 

adultas está associada a diferentes mecanismos de captura e hábitos alimentares. O 

entendimento do desenvolvimento dessas estruturas pode esclarecer a mecânica da 

alimentação e, consequentemente, aumentar o conhecimento sobre as consequências 

tróficas dos recorrentes blooms de cifomedusas. No entanto poucos estudos descrevem o 

desenvolvimento inicial das estruturas de captura e sua interação com o ambiente fluido 

(i.e., número de Reynolds, Re). Em vista disso, o objetivo deste trabalho foi descrever os 

estágios de desenvolvimento em espécies de Rhizostomeae (Mastigias papua, Cassiopea 

sp., Cotylorhiza tuberculata, Catostylus townsendi, Catostylus mosaicus, Lychnorhiza 

lucerna, Phyllorhiza punctata e Rhopilema esculentum) e “Semaeostomeae” (Chrysaora 

plocamia e Aurelia cf. sp. 4), com foco na umbrela e nos braços orais (capítulo 1); testar 

a hipótese de que diferentes temperaturas durante o crescimento geram desenvolvimento 

diferenciado da umbrela e dos braços orais, que compensariam o efeito da camada limite 

sob baixas temperaturas (i.e., baixo Re) para o funcionamento efetivo dessas estruturas 

como filtros coletores (capítulo 2); caracterizar a distribuição da epiderme ciliada e os 

fluxos produzidos em éfiras e medusas jovens de Lychnorhiza lucerna, medir a espessura 

da camada de água que os cílios conseguem mover e calcular o Re em torno dos digitata 

coberto por cílios (capítulo 3). Para isso as éfiras foram submetidas a tratamentos 

específicos e fotografadas até completarem 35 dias de idade e foi filmado o transporte de 

partículas pela epiderme ciliar. Concluímos que a caracterização do desenvolvimento 

inicial de distintas linhagens de éfiras de Scyphozoa possibilitou o conhecimento da 

morfologia das medusas, i.e., de suas estruturas natatórias e alimentares, propiciando, 

assim o entendimento de suas funções. Por sua vez, cifomedusas se mostraram resilientes 

às variações de temperatura, exibindo um crescimento diferenciado que deve garantir a 

manutenção das funções das estruturas natatórias e alimentares. A epiderme ciliar está 

presente ao longo de toda a medusa e moveu uma camada de água de até 0,28 mm. O 

batimento ciliar colabora com o mecanismo alimentar com o transporte de partículas e 

atua na dinâmica de mecânica de fluidos por criar fluxos na mesma direção do fluxo 

gerado pelas contrações umbrelares, ajudando a diminuir o efeito da camada limite. Por 

fim, ressaltamos que este trabalho mostrou a relevância de se estudar conjuntamente o 

desenvolvimento morfológico, o comportamento e a mecânica de fluidos para se 

compreender de forma complementar os mecanismos subjacentes à ecologia alimentar de 

importantes predadores marinhos como as medusas de Scyphozoa.  

 

Palavras chave: medusas, braços orais, plasticidade fenotípica, biomecânica. 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

The diversity of prey capture structures (tentacles and oral arms) in adult jellyfish is 

associated with different capture mechanisms and feeding habits. The understanding of 

these structures development can clarify the feeding mechanics and, consequently, 

increase the knowledge about the trophic consequences of the recurrent jellyfish blooms. 

However, few studies describe the capture structures initial development and their 

interaction with the fluid environment (i.e., Reynolds number, Re). The objective of this 

work was to describe the development stages in Rhizostomeae (Mastigias papua, 

Cassiopea sp., Cotylorhiza tuberculata, Catostylus townsendi, Catostylus mosaicus, 

Lychnorhiza lucerna, Phyllorhiza punctata and Rhopilema esculentum) and 

“Semaeostomeae” (Chrysaora plocamia and Aurelia cf. sp. 4) species, focusing on the 

bell and oral arms (chapter 1); to test the hypothesis that different temperatures during 

growth generate a differentiated development of the bell and oral arms, which would 

compensate for the boundary layer effect under low temperatures (i.e., low Re) for the 

effective functioning of these structures as collector filters (Chapter 2); to characterize 

the distribution of the ciliated epidermis and the flows produced in ephyrae and young 

jellyfish of Lychnorhiza lucerna, to measure the water layer thickness that the cilia can 

move and to calculate the Re around the digitata covered by cilia (Chapter 3). For this, 

the ephyrae were submitted to specific treatments and photographed until they were 35 

days old and the transport of particles through the ciliary epidermis was filmed. We 

conclude that the initial development characterization of different strains of Scyphozoa 

ephyrae makes it possible to know the morphology of jellyfish, i.e., their swimming and 

feeding structures, thus providing an understanding of their functions. On the other hand, 

scyphomedusa showed to be resilient to the temperature variations, exhibiting a 

differentiated growth that must guarantee the maintenance of the swimming and food 

structures functions. The ciliary epidermis is present throughout the jellyfish and has 

moved a layer of water up to 0.28 mm. The ciliary stroke collaborates with the food 

mechanism with the transport of particles and acts on the dynamics of fluid mechanics by 

creating flows in the same direction of the flow generated by the bell contractions, helping 

to diminish the effect of the boundary layer. Finally, we highlight that this work showed 

the relevance of jointly studying the morphological development, behavior and fluid 

mechanics to comprehend in a complementary way the mechanisms underlying the food 

ecology of important marine predators such as Scyphozoa jellyfish. 

Key words: jellyfish, oral arms, phenotypic plasticity, biomechanics. 

 

 

 

 

 



 
 

Introdução Geral 

 

Medusas Scyphozoa e seu desenvolvimento morfológico inicial 

 
O filo Cnidaria Verrill, 1865 é um conjunto morfologicamente diverso que inclui as 

águas-vivas, anêmonas-do-mar, corais, entre outros animais, que possuem organelas 

intracelulares com substâncias urticantes denominadas cnidas (Daly et al. 2007, Morandini et 

al. 2015). O grupo é subdividido em dois subfilos: Anthozoa Ehrenberg, 1834 (~7.500 

spp.) apenas com formas polipoides e Medusozoa Petersen, 1979 (~3.800 spp.) em que também 

é expressa a forma de medusa (Daly et al. 2007). 

Espécies de Medusozoa possuem primariamente um ciclo de vida metagenético, 

incluindo uma larva plânula que se desenvolve em um pólipo, que por sua vez produz, 

assexuadamente, medusas que se reproduzem sexuadamente (Arai 1997). Medusozoa é 

dividido em quatro classes: Cubozoa Werner, 1973 (36 spp.), Hydrozoa Owen, 1843 (~3.500 

spp.), Scyphozoa Goette, 1887 (~230 spp.) e Staurozoa Marques & Collins, 2004 (~50 spp.) 

(Marques & Collins 2004, Daly et al. 2007). 

Os cifozoários (classe Scyphozoa) são animais exclusivamente marinhos cujos pólipos 

são milimétricos, denominados cifístomas (Jarms 2010). De maneira geral, o estágio medusóide 

é mais conspícuo, representado pelas grandes águas-vivas, que podem atingir até 2 metros de 

diâmetro umbrelar em espécies do gênero Cyanea e Nemopilema (Arai 1997, Kawahara et al. 

2006). No ciclo de vida metagenético, cifístomas produzem éfiras também milimétricas 

(cifomedusa jovem) através de um mecanismo de reprodução assexuada chamado de 

estrobilização (brotamento na região apical e oral por fissões transversais). Medusas adultas 

são encontradas em diferentes habitats pelágicos, desde a superfície até águas profundas 

(Mianzan & Cornelius 1999). Os pólipos por sua vez são encontrados sobre uma grande 

variedade de substratos (Arai, 1997). A classe Scyphozoa é tradicionalmente dividida em três 

ordens: Coronatae Vanhöffen, 1892 (59 spp.), Semaeostomeae L. Agassiz, 1862 (84 spp.) e 

Rhizostomeae Cuvier, 1800 (88 spp.) (Jarms & Morandini in press), porém a ordem 

Semaeostomeae é considerada como um grupo não monofilético em relação a Rhizostomeae 

(Collins et al. 2006, Bayha et al. 2010, Gómez-Daglio & Dawson 2017). 

 Ao longo do seu desenvolvimento as éfiras sofrem inúmeras transformações até 

atingirem a morfologia adulta. Entre essas transformações estão o preenchimento do espaço 

entre os lobos marginais e alterações morfológicas orais com o desenvolvimento de estruturas 

alimentares (Uchida 1926, Sugiura 1966, Holst et al. 2007). 

Em medusas de Coronatae, a boca sofre modificações menores em relação ao 

formato da boca da éfira, que consiste em uma estrutura tubular (manúbrio) com uma abertura 

bucal ampla (Jarms et al. 2002). Em “Semaeostomeae”, os lábios da boca da éfira se 



 
 

desenvolvem em quatro braços orais de formato foliáceo, com um sulco alimentar em forma de 

V e bordas mais ou menos franjadas. Já medusas de Rhizostomeae possuem um aparato bucal 

altamente modificado em relação ao plano básico de uma cifomedusa (Russell 1970, Larson 

1991, Lee et al. 2008). Nessas medusas, os lábios da boca da éfira se desenvolvem lateralmente 

formando projeções que originam os oito braços orais ao longo dos primeiros ~2 meses de 

desenvolvimento (Uchida 1926, Nagata et al. 2016). Esses braços orais se expandem e possuem 

um sistema de canais internos que se conectam ao meio externo através de inúmeras aberturas 

bucais milimétricas (Lee et al. 2008). Esse desenvolvimento inicial, leva à formação do 

mecanismo de captura alimentar dos adultos (Nagata et al. 2016). Acompanhar o 

desenvolvimento morfológico inicial de espécies representando diferentes linhagens de 

Scyphozoa pode ser de grande relevância para a compreensão da evolução do plano 

corporal no grupo.  

 

Efeitos de variações ambientais sobre interações animal-fluido em cifomedusas 

O mecanismo de natação e alimentação de medusas de Scyphozoa são processos 

interligados (Costello & Colin 1995). O mecanismo de alimentação é baseado na produção e 

no uso de vórtices gerados pela constante pulsação umbrelar, que leva o fluido em direção aos 

tentáculos e/ou braços orais onde as presas são retidas (Costello & Colin 1994, 1995, Dabiri et 

al. 2005). Diferentemente das outras cifomedusas, medusas Rhizostomeae não possuem 

tentáculos marginais e a captura de presas ocorre somente nos braços orais (Costello & Colin 

1995).  

O desenvolvimento da éfira em medusas adultas requer uma série de transformações e 

surgimento de estruturas umbrelares e alimentares (Uchida 1926, Sugiura 1966, Holst et al. 

2007). Esse desenvolvimento é influenciado pelo ambiente fluido (e.g. temperatura e 

viscosidade), podendo resultar em alterações morfológicas dessas estruturas (plasticidade 

fenotípica) (Nawroth et al. 2010). E por consequência a performance de natação e de captura 

de alimento vai depender da interação dessas estruturas com a água ao redor delas (i.e., Número 

de Reynolds, Re e camada limite) (Koehl 1998, Nawroth et al. 2010). Essa plasticidade 

fenotípica pode ser benéfica para as espécies de cifomeduas que estão submetidas a grandes 

variações de temperatura provocadas por mudanças climáticas (Nawroth et al. 2010).     

Como a locomoção e alimentação são sistemas interligados, mudanças morfológicas 

decorrentes de alterações no meio irão impactar diretamente esses sistemas. De que forma 

mudanças da temperatura da água, e, portanto, da viscosidade afetariam os processos de 

alimentação e natação desses animais? 

 

 

 



 
 

 

A influência das ações antropogênicas no desenvolvimento de medusas 

Tem se especulado que distúrbios causados por ações antropogênicas como a 

sobrepesca, eutrofização, introdução de espécies não nativas, mudanças climáticas 

(aquecimento global) e aumento da sanilidade da água, estão relacionadas de forma direta ou 

indireta com blooms de águas vivas (Fig. 1) (Brodeur et al. 2008, Mills 2001, Purcell 2012). 

Blooms podem ser definidos como um aumento rápido do número de indivíduos de populações 

de águas-vivas (Graham et al. 2001, Mills 2001). Apesar de que grandes agregações de águas-

vivas ocorrerem naturalmente (Russell 1970), a observação do aumento desses eventos nas 

últimas décadas tem colocado em dúvida se esse aumento seria natural ou se estaria relacionado 

aos impactos ambientais causados pelo homem (Mills 2001, Condon et al. 2012). Estudos têm 

sido feitos para entender melhor a relação entre esses fatores antropogênicos, respostas 

específicas a variabilidade ambiental e os blooms (Purcell 2012).   

Os blooms de medusas podem trazer consequências negativas como: prejuízo no 

turismo, devido ao fechamento de praias; prejuízos em usinas de energia, devido ao bloqueio 

das entradas de refrigeração; prejuízo às operações pesqueiras, devido aos danos e obstrução 

de redes de pesca; prejuízo à produção pesqueira, devido à competição por alimento e predação 

de peixes; entre outras (Brodeur et al. 2008, 2011, Shoji et al. 2009). Os blooms afetam 

drasticamente o ecossistema, devido ao aumento da taxa de predação sobre outras populações 

(Behrends & Schneider 1995) provocando uma cascata de consequências desencadeadas por 

alterações nas assembleias planctônicas (Pitt et al. 2007, Brodeur et al. 2008). 

Apesar de se ter observado a diminuição das populações fitoplanctônicas na maioria dos 

oceanos devido ao aquecimento da superfície da água e aumento da estratificação da coluna de 

água, as populações de medusas não foram afetadas (Purcell 2012). Isso se deve a: (1) esses 

efeitos serem menos pronunciados nas áreas litorâneas, já que a população humana libera 

nutrientes no litoral, o que reabastece o mar, e, portanto, não limita a produção de medusas nas 

regiões costeiras; (2) as medusas terem características que lhes conferem uma fácil adaptação às 

mudanças ambientais nos ecossistemas marinhos (plasticidade fenotípica). Possuem dieta 

ampla, rápida taxa de crescimento, capacidade de diminuir de tamanho em períodos de escassez 

de alimento, capacidade de fragmentação e regeneração e de tolerar hipóxia (Richardson et al. 

2009);  

Foi verificado que o aquecimento global pode favorecer algumas espécies de medusas 

(Mills 2001, Richardson et al. 2009, Purcell 2012). O aumento da temperatura da água pode 

acelerar o desenvolvimento das medusas e a liberação de éfiras (Purcell 2007). Exemplos são: 

C. quinquecirrha na baía de Chesapeake (Decker et al. 2007); A. aurita e Cyanea spp. no Mar 

do Norte a oeste da Dinamarca (Lynam et al. 2010) e na parte sul do Mar do Norte e no Mar da 

Irlanda (Lynam et al. 2010, 2011); Pelagia noctiluca, A. aurita e Rhizostoma pulmo no Norte 



 
 

do Mar Adriático (Kogovsek et al. 2010); e Chrysaora melanaster na plataforma oriental do 

Mar de Bering durante a década de 1990 (Brodeur et al. 2002). 

A falta de dados populacionais e ecológicos sobre medusas é um empecilho para 

entendermos se esses eventos são realmente naturais (Mills 2001). Apesar de não existirem 

evidências diretas que relacionem os blooms aos distúrbios mencionados anteriormente, há 

evidências/indícios que sugerem conexões (Purcell 2012). Devido a sua importância no 

ecossistema e as consequências negativas para atividades econômicas é necessário entender se 

esses aumentos dos blooms são eventos causados por ações antropogênicas (Purcell 2012). 

Portanto, é fundamental o desenvolvimento de modelos que simulem esses agentes estressores 

(e.g. sobrepesca, eutrofização e aquecimento global) para, não só, entender a conexão entre eles 

e os blooms, mas, também, como as medusas reagem a esses estressores e as consequências disso 

para o ecossistema (Richardson et al. 2009). Dentre os estressores, o aumento de temperatura tem 

o efeito mais forte na maioria dos estudos (Purcell 2005, 2012, Purcell et al. 2012). Sendo assim, 

o conhecimento do impacto de diferentes temperaturas no desenvolvimento das medusas é crucial. 

 

Figura 1. (A) Bloom de Aurelia aurita (Japão) (Crédito: Dr. Steve Haddock, retirado de 

livescience.com). (B) Nemopilema nomurai obstruindo redes de pesca em Niu, Prefeitura de 

Fukui (Japão), outubro de 2003 (Crédito: Dr. Shin-Ichi Uye, retirado de livescience.com). (C) 

Bloom de medusas Chrysaora fuscescens próximo da superfície na Baía de Monterey. Esses 

blooms ocorrem periodicamente ao longo da costa da Califórnia. Esta imagem foi feita por uma 

câmera de vídeo montada no veículo subaquático autônomo de longo alcance da MBARI. Imagem 

© 2010 MBARI. 

 

 



 
 

Objetivos 

O objetivo geral dessa dissertação é entender o desenvolvimento inicial de éfiras de 

Scyphozoa e se o mesmo pode ser condicionado por alterações no ambiente fluido. Essa interação 

poderá influenciar a natação e alimentação dessas medusas. Para isso foram feitos experimentos 

para verificar a influência da temperatura e uma caracterização morfológica do desenvolvimento 

de éfiras de diversas espécies de medusas de Scyphozoa. Além disso, foram utilizadas técnicas 

videográficas para melhorar a compreensão sobre a mecânica da ação ciliar no mecanismo de 

filtração dos braços orais. As seguintes questões norteiam a realização desta tese: 

1) Como ocorre o desenvolvimento inicial de éfiras de Scyphozoa, com ênfase nos 

braços orais? 

A falta de conhecimento sobre a morfologia do desenvolvimento inicial de éfiras, 

principalmente dos braços orais motivou esse estudo. Esse desconhecimento é um 

fato curioso já que conhecer o desenvolvimento dos braços orais é extremamente 

importante para se entender sua ecologia alimentar e a evolução do plano corporal 

neste grupo.de águas-vivas. Por isso, éfiras de diferentes espécies de 

Rhizostomeae e “Semaeostomeae” foram acompanhadas e caracterizadas de 

forma comparativa. Esse estudo comparativo foi conduzido tendo já em mente 

que algumas espécies de medusas desses dois grupos compartilham algumas 

características.  

2) Qual a influência da temperatura no desenvolvimento de éfiras de Scyphozoa? 

Uma vez que a viscosidade da água está diretamente ligada a camada limite e a 

temperatura determina a viscosidade da água, a temperatura vai afetar a espessura 

da camada limite. Quanto menor a  temperatura (e menor número de Reynolds), 

maior a espessura da camada limite, ao passo que quanto maior a temperatura (e 

maior número de Reynolds), menor a espessura da camada limite. Diante disso, 

hipotetizamos que, a temperatura da água, e por consequência, a espessura da 

camada limite, irá influenciar o fluxo de água entre as estruturas adjacentes, 

acarretando mudanças na alimentação e natação das medusas. Para averiguar essa 

hipótese foi realizado um experimento onde o desenvolvimento de diferentes 

espécies foi acompanhado sob diferentes temperaturas.  

Além disso, uma outra pergunta foi adicionada aos objetivos principais: 



 
 

1) Onde localiza-se e qual o papel da epiderme ciliada, e qual a direção do fluxo 

criado por esses cílios encontrados nas medusas da espécie Lychnorhiza 

lucerna (Cnidaria, Rhizostomeae)? 

Por meio de técnicas videográficas notamos a presença de cílios ao longo da 

superfície do corpo da medusa. Com isso nos questionamos se e como essa 

ciliação afetaria a interação animal-fluido, e por consequência a natação e 

alimentação dessa espécie de medusa. 
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Discussão e conclusão geral 

 

Apesar do desenvolvimento inicial das éfiras de Schyphozoa ter sido semelhante ao descrito na 

bibliografia, poucos trabalhos enfatizaram o desenvolvimento dos braços orais e de suas estruturas 

filtradoras. A maioria dos trabalhos apenas descreve a morfologia dos braços orais em medusas 

com a morfologia adulta (i.e, braço orais totalmente formados). Quando os autores descrevem o 

desenvolvimento, normalmente é incompleto, pois não mencionam quais características poderiam 

ser utilizadas para a definição da formação dos braços orais ao longo do desenvolvimento da éfira 

para uma medusa jovem (e.g.: Pitt, 2000; Kawahara et al., 2006; Schiariti et al., 2008; Ullah et 

al., 2015). Neste trabalho, foi observado que os braços orais, surgem primeiramente em número 

de quatro, e depois (para Rhizostomeae) esses se dividem, resultando em oito braços orais. No 

entanto, o tempo de surgimento e diferenciação de quatro para oito braços orais difere entre as 

linhagens de Scyphozoa. Essa variação de tempo para o surgimentoe diferenciação dos braços 

orais, provavelmente, levou à divergência na literatura quanto ao número de braços orais em 

jovens de Rhizostomeae. A caracterização do desenvolvimento inicial de éfiras representando 

distintas linhagens de Scyphozoa possibilitou o conhecimento da formação da morfologia das 

medusas adultas, i.e., de suas estruturas natatórias e alimentares, propiciando, assim o 

entendimento de suas funções.  

 Variações na temperatura da água e, portanto, na influência das forças de viscosidade são 

fatores ambientais de grande influência para o desenvolvimento de organismos aquáticos. Isso 

porque o desempenho da natação e alimentação depende da interação entre morfologia e os regimes 

de fluido (Re) (Nawroth et al. 2010). Mudanças no Re poderiam implicar em alterações 

morfológicas e, portanto, de desempenho dos animais para tais funções. No entanto, as éfiras de 

Scyphozoa se mostraram resilientes às variações de temperatura ambiental, exibindo uma 

plasticidade fenotípica dependente da temperatura (i.e., camada limite). Foram observadas 

mudanças morfológicas que diminuíram ou aproveitaram o efeito da camada limite ao redor das 

estruturas corporais sem comprometer as funções natatórias e alimentares. Portanto, alterações na 

temperatura dos oceanos não resultariam em mudanças funcionais nos mecanismos de alimentação 

e, aparentemente, não afetariam a eficiência alimentar e natatória das medusas. Essa plasticidade 

fenotípica poderia implicar em resiliência desses cnidários frente a um cenário de aumento de 

temperatura dos oceanos e poderia até mesmo ajudar a explicar os aumentos populacionais recentes 

de medusas (blooms) observados em diversas regiões costeiras.  

 No entanto, além do desenvolvimento morfológico determinado por diferentes valores de 

Re, outro fator importante que influencia as interações animal-fluido como a extensão da camada 

limite é a presença de epidermes ciliadas em medusas, inclusive nas estruturas coletoras dos 

digitata (Smith 1936, Nagata et al. 2016). O batimento ciliar gera movimentação da água, 



 
 

promovendo fluxo ao redor das superfícies ciliadas (Nagata et al. 2016). Apesar da epiderme 

ciliada ser amplamente difundida dentro de Medusozoa (e.g., Smith 1936, Southward 1955, 

Larson 1977), ela é levada em consideração em poucos estudos biomecânicos (e.g. Mackie et al. 

1989, Colin et al. 2005) e frequentemente negligenciada em estudos de captura de alimento 

(Riisgård & Larsen 2010). Ao contrário do descrito na literatura (Riisgård & Larsen 2010; Shapiro 

et al. 2014), medusas de Scyphozoa como L. lucerna realizam a coleta ciliar a favor da corrente 

(i.e., ciliary downstream collecting), um mecanismo de captura de alimento que age 

conjuntamente com a amplamente conhecida captura de presas por cnidócitos. A epiderme ciliar 

não só colabora com o mecanismo alimentar, como pode ter implicações diversas na dinâmica de 

fluidos desses animais por criar fluxos a favor do fluxo gerado pelas contrações umbrelares, 

ajudando a diminuir o efeito da camada limite. Esse papel pode ser ainda mais importante para 

pequenos organismos, como as éfiras, as quais vivem em ambiente fluido sob baixos Re 

(Butterfield 2017). Outros aspectos dessa interação como a influência sobre a locomoção e trocas 

gasosas com meio ainda devem ser investigados futuramente. Por fim, ressaltamos que este 

trabalho mostrou a relevância de se estudar conjuntamente o desenvolvimento morfológico, o 

comportamento e a mecânica de fluidos para se compreender de forma complementar os 

mecanismos subjacentes à ecologia alimentar de importantes predadores marinhos como as 

medusas de Scyphozoa.  
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