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CAPÍTULO 1  
 

Introdução 
 

I. Aspectos da sistemática de Hydrozoa e a importância do 

conhecimento dos ciclos de vida 

 

Apesar do corpo teórico e metodológico desenvolvido na últimas décadas pelas 

escolas de classificação (p. ex. cladística e fenética), a sistemática da Classe Hydrozoa 

(Cnidaria) é ainda baseada principalmente em princípios essencialistas (PEÑA CANTERO 

& MARQUES, 1999).  Muitas descrições, especialmente as mais antigas, foram 

realizadas com base em poucos caracteres (p. ex. L. AGASSIZ, 1862; A. AGASSIZ, 1865; 

BROOKS, 1883), apresentando, muitas vezes, ilustrações pobres que não permitem a 

identificação das espécies.  Segundo PETERSEN (1990:104), descrições superficiais e 

com figuras pobres são um obstáculo para traçar a filogenia de Hydrozoa: “Hydroids 

and medusae have relatively few characters on which to base an analysis whether 

phenetic or phylogenetic, and we find that only a small number of these characters are 

mentioned in descriptions or used in classifications”.   

Ainda que englobando apenas uma pequena parte da diversidade da Classe ou 

restritos a uma determinada localidade, muitos estudos contemporâneos têm 

apresentado descrições e redescrições mais detalhadas de hidrozoários (p. ex. CALDER, 

1991; CORNELIUS, 1995a, b; SCHUCHERT, 1997), com boas ilustrações, e dados do 

cnidoma (p. ex. MIGOTTO, 1996; BOERO et al., 1997) e do ciclo de vida (p. ex. 

EDWARDS, 1965, 1972, 1973, 1983; BOERO et al., 1991; GRAVILI et al., 1996; MIGOTTO, 

1998; MIGOTTO & MARQUES, 1999a, b; MIGOTTO & ANDRADE, no prelo).  Entre os 

Leptomedusae, a determinação do cnidoma de várias espécies da família 

Campanulariidae, por exemplo, permitiu o reconhecimento de algumas com status 

taxonômico duvidoso (ÖSTMAN, 1979a,b; 1989; CORNELIUS & ÖSTMAN, 1986; 

CAPÍTULO 3).   

É evidente que dificuldades taxonômicas e nomenclaturais oriundas de 

descrições pouco detalhadas estão presentes no estudo de muitos outros grupos de 

organismos.  No entanto, uma característica do ciclo de vida de espécies de Hydrozoa 

torna a sistemática do grupo particular e também explica, em parte, a não realização de 

um grande número de análises filogenéticas até o momento: a alternância entre estágios 

polipóide (normalmente séssil) e medusóide (normalmente planctônico). 
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A grande diversidade de características externas e modo de vida destes estágios 

resultou em sistemas classificatórios totalmente independentes: um para pólipos e outro 

para medusas (NAUMOV, 1969).  Assim, pólipos e medusas de muitas espécies 

receberam nomes diferentes e foram incluídos em gêneros e até mesmo famílias 

distintas.  Muitos pesquisadores, baseados no desacordo desses sistemas com os 

princípios de uma classificação natural e da nomenclatura científica, alertavam, já no 

século passado, para a necessidade de um sistema classificatório unificado (p. ex. 

ALLMAN, 1864).   

No entanto, poucos ciclos de vida, como o de Clytia hemisphaerica (Linnaeus, 

1767) (ver A. AGASSIZ, 1865, como C. bicophora; HINCKS, 1868, como C. johnstoni), 

ligando os estágios de pólipo e medusa das espécies, haviam sido estudados até a 

segunda metade do século XIX (ver NAUMOV, 1969).  Somente cerca de cem anos 

depois, com a elucidação do ciclo de vida de 77 espécies de hidrozoários, NAUMOV 

(1969)1 propôs, pela primeira vez, uma classificação unificada para a classe Hydrozoa, 

frisando: “To create such a unified classification of medusae and polyps accurate data 

is needed on the individuals of different generations indicating that they belong to the 

same species.  This can be achieved mainly through laboratory investigation of the life 

cycles of metagenic Leptolida.” (NAUMOV, 1969:94). 

Embora mais da metade dos gêneros de Hydrozoa incluam espécies com ciclo de 

vida metagênico (CORNELIUS, 1992), estima-se que somente 25% das espécies têm seus 

ciclos de vida elucidados (BOUILLON, 1985).  Numa análise da literatura recente, nota-se 

que estudos de ciclo de vida têm sido realizados por um restrito número de autores (p. 

ex. KUBOTA, 1978a,b; BOERO et al., 1991; MIGOTTO & MARQUES, 1999a, b; MIGOTTO 

& ANDRADE, no prelo).  Apesar de os esforços de alguns pesquisadores, muitos 

trabalhos continuam restringindo-se quase que unicamente a apenas uma fase do ciclo 

(p. ex. CALDER & VERVOORT, 1986) e problemas oriundos do duplo sistema 

classificatório persistem, dificultando a sistemática de vários gêneros e famílias.   

É evidente que em levantamentos faunísticos (p. ex. CALDER, 1991; MIGOTTO, 

1996) ou em revisões realizadas com materiais fixados (p. ex. CORNELIUS, 1982) o 

estudo dos ciclos de vida é geralmente impossível ou fora do escopo desses trabalhos.  

Contudo, em publicações restritas a grupos com poucas informações existentes sobre os 

ciclos de vida, deve-se obter ao menos alguns indícios sobre o estágio desconhecido, 

para evitar problemas nomenclaturais posteriores. MIGOTTO & ANDRADE (no prelo), por 

                                                           
1 O artigo original de Naumov foi publicado em russo, em 1960, tendo sido traduzido para o inglês em 
1969. 
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exemplo, ao descobrir que uma única espécie, Hebella furax Millard, 1957, apresentava 

as fases de pólipo e medusa adulta classificadas em famílias distintas, tornaram inválida, 

pelo princípio da prioridade (ICZN, 1985), parte da nomenclatura utilizada em um 

estudo mais abrangente (BOERO et al., 1997), em que os autores se basearam somente 

no estágio de pólipo, em medusóides, e em medusas jovens.  Segundo MIGOTTO & 

ANDRADE (no prelo), medusas de Hebella furax podem ser incluídas nos gêneros 

Staurodiscus Haeckel, 1879 e Toxorchis Haeckel, 1879, ambos descritos anteriormente 

a Hebella Allman, 1888 e Anthohebella Boero, Bouillon & Kubota, 1997, nomes 

utilizados por BOERO et al. (1997).   

É também importante frisar que a supressão do estágio de medusa, ocorrida em 

vários grupos de hidrozoários (CORNELIUS, 1992), tem sido considerada como um 

caráter importante na definição de gêneros.  Embora alguns autores tenham incluído em 

um mesmo gênero espécies com estágio de pólipo semelhantes mas com diferentes 

graus de redução do de medusa (p. ex. NAUMOV, 1969), a maioria dos sistematas 

contemporâneos adota classificações baseadas no grau de redução do estágio de medusa 

(p. ex. CALDER, 1991; CORNELIUS, 1995a, b; MIGOTTO, 1996; BOERO & SARÀ, 1987; 

BOERO et al., 1997).  Todavia, como demonstrado por PETERSEN (1990), a partir de uma 

análise cladística da Ordem Capitata, alguns gêneros (p. ex.. Ectopleura L. Agassiz, 

1862 e Sarsia Lesson, 1843) podem conter tanto espécies com estágio de medusa 

quanto espécies com gonóforos fixos.  Assim, uma classificação baseada unicamente no 

grau de redução do estágio de medusa poderia resultar em grupos para ou polifiléticos.  

Em outros grupos de hidrozoários, é também possível que análises filogenéticas 

evidenciem o não monofiletismo de gêneros definidos unicamente pela redução do 

estágio de medusa.  No entanto, a carência de estudos de ciclo de vida e de descrições 

mais detalhadas ainda dificulta esse tipo de abordagem.  

 

 

II. Aspectos da sistemática de Clytia 

 

No gênero Clytia (família Campanulariidae Johnston, 1837), os estágios de 

pólipo e de medusa foram descritos com nomes diferentes: Clytia Lamouroux, 1812 e 

Phialidium Leuckart, 1856, respectivamente (ver NAUMOV, 1969; WEST & RENSHAW, 

1970).  Embora o nome Clytia tenha ganhado estabilidade pelo princípio da prioridade 

(ICZN, 1985), o nome Phialidium ainda tem sido utilizado por muitos autores (p. ex. 

FREEMAN, 1981a, b; THOMAS et al., 1987; FREEMAN & RIDGWAY, 1991, 1993). 



 4

Mesmo abundantes e cosmopolitas, poucas espécies de Clytia, descritas quer 

pelo estágio de pólipo quer pelo de medusa, tiveram seus ciclos de vida completamente 

elucidados (ver WEST & RENSHAW, 1970: Tabela 1, p.332).  Nas últimas décadas, 

apenas as medusas adultas de C. attenuata (Calkins, 1899) (=?C. gracilis) (WEST & 

RENSHAW, 1970), C. edwardsi Nutting, 1901 (KUBOTA, 1978a) e C. noliformis auct. 

(LINDNER & MIGOTTO, 1998) foram obtidas a partir do cultivo de medusas liberadas de 

pólipos em laboratório.  VANNUCCI & RIBEIRO (1955) e KUBOTA (1978b) estudaram C. 

cylindrica e C. delicatula Thornely, 1899, respectivamente, mas a associação entre os 

dois estágios de seus ciclos de vida pode ser considerada como duvidosa (ver 

CAPÍTULOS 2 e 3).  ROOSEN-RUNGE (1970), por sua vez, obteve várias fases do 

desenvolvimento das medusas de C. gregaria (A. Agassiz, 1862), mas não a medusa 

adulta. 

A ligação dos estágios de pólipo e medusa de algumas espécies é também 

indireta, como no caso de C. hemisphaerica (Linnaeus, 1767).  A descrição da medusa 

Medusa hemisphaerica Linnaeus (1767) é baseada em um exemplar jovem cujos 

caracteres não permitem a sua diferenciação de outras medusas de Clytia (CORNELIUS & 

ÖSTMAN, 1986).  Mesmo assim, esta medusa foi subjetivamente ligada ao pólipo C. 

johnstoni, cuja medusa adulta havia sido obtida por A. AGASSIZ (1865, como C. 

bicophora L. Agassiz, 1862), resultando no binômio Clytia hemisphaerica (Linnaeus, 

1767), hoje largamente utilizado (ver REES & THURSFIELD, 1965; CORNELIUS & 

ÖSTMAN, 1986; CALDER, 1991).  Antes da publicação de A. AGASSIZ (1865), as 

observações, incluindo desenhos, sobre a medusa de C. bicophora (=C. hemisphaerica 

senso CALDER, 1991) foram publicadas no influente trabalho de L. AGASSIZ (1862) 

como sendo equivocadamente da medusa de C. cylindrica (L. Agassiz, 1862), hoje 

considerada sinônima de C. gracilis (senso CALDER, 1991).  

A sistemática de Clytia, assim como a da maioria das espécies de 

Campanulariidae, é tradicionalmente baseada em caracteres do perissarco, como aspecto 

geral da hidroteca e gonoteca, forma do diafragma e das cúspides hidrotecais, presença 

e número de anelações nos pedículos, e tipo de ramificação da colônia (ver, p. ex., 

ALDER, 1856; HINCKS, 1868; NUTTING, 1915; VERVOORT, 1968, CALDER, 1991, 

CORNELIUS, 1995a, b).  Alguns trabalhos têm alertado para a necessidade de se observar 

exemplares vivos, incluindo suas partes moles (p. ex. caracteres dos hidrantes) e o 

aspecto geral da colônia (p. ex. CORNELIUS, 1987a, b; 1999; VERVOORT, 1987).  

Contudo, foi a observação dos nematocistos que nos últimos 25 anos permitiu a 

elucidação do status taxonômico de algumas espécies de Clytia, como C. hemisphaerica 
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e C. gracilis (M. Sars, 1850), e de outros Campanulariidae, como Obelia longissima 

(Pallas, 1766) e Gonothyraea hyalina Hincks, 1866 (ÖSTMAN, 1979a, b; 1982a, b; 1987; 

1989; 1999; ver CAPÍTULO 3). 

É nesse escopo taxonômico em que se insere o presente projeto: aumentar o 

conhecimento sobre espécies da família Campanulariidae, fornecendo informações 

sobre a morfologia do perissarco e partes moles das colônias, o cnidoma de pólipos e 

medusas, bem como sobre os ciclos de vida. Além de subsidiar futuras e necessárias 

revisões sistemáticas da família Campanulariidae, estudos como o aqui realizado são 

também essenciais para se inferir um panorama mais realista acerca da diversidade da 

Classe Hydrozoa.  

 

 

 

III. Objetivos 

 

1. Determinar os ciclos de vida e redescrever as espécies Clytia gracilis e Clytia 

linearis, elencando características diagnósticas que permitam identificar suas medusas e 

pólipos com maior precisão; 

2. Revisar as características diagnósticas até o momento utilizadas para as espécies do 

gênero; 

3. Otimizar os métodos de cultivo de pólipos e medusas, visando o estudo futuro do 

ciclo de vida de outras espécies. 

 

 

No CAPÍTULO 2 são descritos os estágios de pólipo e medusa de C. linearis 

(Thornely, 1899), sendo também discutida a relevância de caracteres do perissarco, 

hidrantes e nematocistos para a identificação da espécie.  Também são brevemente 

discutidas a plasticidade de ciclo de vida reportada para C. linearis, sua potencial 

capacidade de dispersão e aspectos da sistemática de Clytia, como o eventual não 

monofiletismo do gênero.  Os métodos utilizados para a obtenção e cultivo de medusas, 

realização de análises morfométricas, registros fotográficos e preparação de 

nematocistos são descritos somente nesse capítulo. 

No CAPÍTULO 3 são descritos os ciclos de vida de duas espécies que apresentam 

caracteres do perissarco tradicionalmente considerados diagnósticos de Clytia gracilis 

(M. Sars, 1850). Idealizado no projeto original como a redescrição de uma única 
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espécie, o estudo de C. gracilis revelou a existência de um complexo de espécies, e que 

os caracteres do perissarco tradicionalmente utilizados na sistemática não permitem a 

identificação das mesmas.  É também demonstrada a relevância e utilidade da 

morfometria de nematocistos na identificação de espécies de Clytia, complementando a 

discussão iniciada no CAPÍTULO 2.  Por fim, é discutida a dificuldade em se distinguir as 

medusas jovens e adultas das diversas espécies de Clytia. 

No CAPÍTULO 4 são apresentadas conclusões, considerações gerais, e notas sobre 

os métodos de cultivo. 
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