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Resumo  

A filogenia dos diferentes grupos de Cnidaria permanece de certa forma pouco resolvida, uma vez 

que não há um consenso de quais são as relações entre as diferentes classes e ordens que compõem 

o filo. A espermiotaxonomia vem sendo utilizada como critério filogenético em diversos grupos de 

Metazoa. Para Cnidaria são poucos os trabalhos descrevendo a morfologia do sistema reprodutor 

masculino e do espermatozoide em nível de microscopia de luz e de microscopia eletrônica de 

transmissão. Exemplares das espécies Tamoya haplonema e Chiropsalmus quadrumanus 

(Cubozoa), Lychnorhiza lucerna e Chrysaora lactea (Scyphozoa), foram coletados próximos ao 

Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo e junto às bases do Instituto 

Oceanográfico da USP (Base de Cananéia e Base de Ubatuba) nos meses de agosto a outubro de 

2014 e de abril a junho de 2015. Amostras das espécies Carukia barnesi, Chironex fleckeri e 

Chiropsella bronzie (Cubozoa) e Cassiopea sp. (Scyphozoa) foram coletadas ao longo da costa leste 

australiana de março a maio de 2016. Para a descrição histológica e histoquímica da gônada 

masculina, amostras do tecido gonadal foram fixadas em paraformaldeído 4% preparado com água 

do local da coleta e tampão fosfato de sódio 0,2M por 24 horas e as amostras foram processadas de 

acordo com o protocolo para historesina. Fragmentos da gônada masculina foram fixados em 

solução Karnovsky modificado (glutaraldeído 2,5% e 0,08% de paraformaldeído em tampão 

cacodilato de sódio 0,1 M, pH 7,4) e solução de Glutaraldeído (2.5% glutaraldeido em tampão 

cacodilato de sódio 0.1M em água do mar filtrada a vácuo, pH 7.2-7.4). Em seguida as amostras 

foram processadas de acordo com protocolo de microscopia eletrônica transmissão. Na presente 

dissertação é descrito de forma comparada o processo de espermatogênese dos cubozoários T. 

haplonema e C. quadrumanus através da histologia e histoquímica evidenciando o ciclo gonadal de 

ambos (capítulo 1). Descreve-se a espermatogênese e morfologia do espermatozoide, através da 

microscopia de luz e ultraestrutura para as espécies de Cubozoa T. haplonema, C. quadrumanus, 

Carukia barnesi, Chironex fleckeri e Chiropsella bronzie (Capítulo 2). Para as espécies de 

Scyphozoa Lychnorhiza lucerna, Chrysaora lactea e Cassiopea sp. descreve-se o processo de 
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espermatogênese através da microscopia de luz e da microscopia eletrônica de transmissão, além do 

aspecto macroscópico da gônada masculina (Capítulo 3). Adicionalmente, nas considerações finais, 

é ressaltada a morfologia comparada dos espermatozoides de todas as espécies aqui estudadas 

evidenciando possíveis características únicas de cada classe, enumerando eventuais caracteres 

diagnósticos dos espermatozoides das espécies estudadas (Capítulo 4). 

Palavras-chave: Cnidaria, medusas, reprodução, espermiotaxonomia, espermatozoide, MET. 
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Abstract 

The phylogeny of the different groups of cnidarians remains elusive, since there is no consensus of 

what are the relationships between the different classes and orders that comprise the phylum. The 

spermiotaxonomy has been used as phylogenetic criteria in different groups of Metazoa. For 

Cnidaria there are few studies describing the morphology of the male reproductive system and 

sperm at the level of light microscopy and transmission electron microscopy. Specimens of the 

species Tamoya haplonema and Chiropsalmus quadrumanus (Cubozoa), Lychnorhiza lucerna and 

Chrysaora lactea (Scyphozoa), were collected near the Marine Biology Center of the University of 

São Paulo and near the bases of the Oceanographic Institute of USP (Cananéia and Ubatuba Bases) 

from August to October 2014 and from April to June 2015. Samples of the species Carukia barnesi, 

Chironex fleckeri and Chiropsella bronzie (Cubozoa) and Cassiopea sp. (Scyphozoa), were 

collected along the Australian east coast from March to May 2016. For histological and 

histochemistry description of the male gonads, samples were fixed in 4% paraformaldehyde 

prepared with water from the collection site and sodium phosphate buffer 0.2M for 24 hours. After 

that, the samples were processed following the protocol for historesin. Fragments of male gonads 

were fixed in modified Karnovsky solution (2.5% glutaraldehyde and 0.08% paraformaldehyde in 

0.1 M sodium cacodylate buffer, pH 7.4) and glutaraldehyde (2.5% glutaraldehyde in cacodylate 

buffer 0.1M sodium in seawater vacuum Millipore filtered, pH 7.2-7.4). Then the samples were 

processed according to transmission electronic microscopy protocol. In this dissertation it is 

described the comparative spermatogenesis of the cubozoans T. haplonema and C. quadrumanus, 

under histology and histochemistry, showing the gonadal cycle (Chapter 1). We also describe the 

spermatogenesis and sperm morphology, under light microscopy and ultrastructure, for the Cubozoa 

species T. haplonema, C. quadrumanus, Carukia barnesi, Chironex fleckeri and Chiropsella 

bronzie (Chapter 2). For the Scyphozoa species, Lychnorhiza lucerna, Chrysaora lactea and 

Cassiopea sp., we describe the spermatogenesis process, under light transmission electronic 

microscopy, describing the macroscopic structure of the male gonad (Chapter 3). Additionally, in 
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the final chapter, it is highlighted the comparative morphology of sperm of all species studied, 

evidencing possible unique features of each class, enumerating possible sperm characters (Chapter 

4). 

Key-words: Cnidaria, jellyfish, reproduction, spermiotaxonomy, sperm, histology, MET. 
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Introdução Geral 

O filo Cnidaria é considerado um grupo monofilético composto por dois grandes clados, 

Anthozoa e Medusozoa (Collins 2002; Collins et al. 2006), sendo esta divisão bem suportada por 

caracteres morfológicos e moleculares (Schuchert 1993; Bridge et al. 1995; Odorico and Miller 

1997; Collins 2002; Daly et al. 2007; Kayal et al. 2013; Zapata et al. 2015). Seus representantes 

formam um grupo diverso de animais relativamente simples caracterizados pela presença da cnida 

(Odorico and Miller 1997; Collins 2002; Daly et al. 2007; Collins 2009; Reft and Daly 2012) e 

diversidade do ciclo de vida com a presença ou ausência da alternância de gerações (Bridge et al. 

1995). 

A filogenia dos diferentes grupos de Cnidaria ainda permanece de certa forma pouco 

resolvida, uma vez que não há um consenso de quais são as relações entre as diferentes classes e 

ordens que compõem o filo. Os problemas classificatórios em Cnidaria têm atraído o interesse de 

zoólogos (Werner 1973a) e são diversos os trabalhos que apresentam teorias e hipóteses 

filogenéticas tentativas para classificar o grupo. As principais divergências concernem na 

problemática sobre: a diversificação dos ciclos de vida e qual dos dois estágios ou formas corporais 

(pólipo ou medusa) seria o mais basal (Werner 1973a; Werner 1973b; Bridge et al. 1992; Schuchert 

1993; Bridge et al. 1995; Odorico and Miller 1997); na relação entre as quatro das atuais classes de 

Medusozoa (Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa e Staurozoa); e entre os subgrupos de Hydrozoa e 

ordens de Scyphozoa (Marques and Collins 2004; Dawson 2004; Collins et al. 2006; Daly et al. 

2007; Kayal et al. 2012; Kayal et al. 2013; Zapata et al. 2015).   

Kayal et al. (2013) ampliaram a amostragem dos genomas mitocondriais já apresentados 

para Cnidaria a fim de reavaliar as relações filogenéticas dentro do filo. Suas análises, baseadas em 

dados de mitogenômica apoiaram relações já propostas, como o monofiletismo do subfilo 

Medusozoa, das classes Cubozoa, Staurozoa e Hydrozoa, da subclasse Discomedusae e das ordens 

Carybdeida e Chirodropida. Porém, certos agrupamentos propostos anteriormente foram refutados 

como Scyphozoa uma vez que Discomedusae se agrupa com Hydrozoa, e os demais grupos de 
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Medusozoa que não formam nenhum grupo observado em trabalhos anteriores. Embora os autores 

apresentem a segunda filogenia mais atual de Cnidaria, esta ainda apresenta inconsistências, 

levando os próprios a afirmarem que as relações mostradas entre os diferentes táxons que compõem 

o filo são hipotéticas e sujeitas a testes. Deste modo, estudos específicos nos diferentes grupos 

podem promover uma melhor compreensão das relações entre os Cnidaria como um todo. 

Existem aproximadamente 200 morfoespécies descritas de Scyphozoa ao redor do mundo 

(Daly et al. 2007). Destas, 22 espécies são registradas no Brasil (Mianzan and Cornelius 1999; 

Marques et al. 2003; Morandini et al. 2005) e 38 na Austrália (Gershwin et al. 2010). A Classe 

Scyphozoa compreende dois grupos: as subclasses Coronamedusae (ordem Coronatae) e 

Discomedusae (ordens Semaeostomeae e Rhizostomeae) (Calder 2009). A classe distingue-se dos 

demais Medusozoa pela presença da estrobilização, órgãos sensoriais marginais (ropálios) e o 

estágio de éfira (Marques and Collins 2004; Collins et al. 2006; Daly et al. 2007).   

Dentro de Cnidaria, a classe Cubozoa é a que possui menor número de espécies descritas, 36 

(Daly et al. 2007). As cubomedusas são nadadoras ágeis e extremamente eficientes (Collins et al. 

2011; Colin et al. 2013) caracterizadas por exibirem quatro ropálios perradiais, contendo olhos 

complexos com ocelos, corpos vítreos, lentes, córneas e retinas e, em cada um dos cantos da 

umbrela nota-se uma extensão espessa da margem denominada pedálio (Pearse and Pearse 1978; 

Daly et al. 2007). A classe é dividida em duas ordens Chirodropida e Carybdeida sendo que nesta 

última, cada pedálio porta somente um único tentáculo (Bentlage and Lewis 2012). 

No Brasil as espécies de Scyphozoa Lychnorhiza lucerna (Rhizostomeae) e, Chrysaora 

lactea (Semaeostomeae) são abundantes (Morandini et al. 2005; Nogueira Júnior et al. 2010). As 

cubomedusas Tamoya haplonema (Carybdeida) e Chiropsalmus quandrumanus (Chirodropida) 

possuem abundância menor, mas são relativamente comuns (Nogueira Júnior et al. 2010). 

Na Austrália as espécies do gênero Cassiopea normalmente são encontrados com a umbrella 

apoiada no substrato e a superficie oral para cima (Bigelow 1900; Morandini et al. 2016b) e podem 

ser encontradas em Lizard Island lagoon e  em Vlashoff Cay (Cairns) (Templeman and Kingsford 
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2010; Templeman and Kingsford 2012). As cubozoas Carukia barnesi, Chironex fleckeri e 

Chiropselaa bronzie são relativamente abundantes junto a Grande Barreira de Recifes de Coral em 

Queensland, leste da Austrália (Williamson et al. 1996; Fenner and Hadok 2002; Tibballs 2006; 

Gershwin and Kingsford 2008; Kingsford et al. 2012).  

 

Ciclo de Vida, Reprodução sexuada e descrição do Sistema reprodutor masculino 

O ciclo de vida metagenético ocorre em quatro das cinco classes de Cnidaria: Hydrozoa, 

Scyphozoa, Cubozoa e Staurozoa (Bridge et al. 1995; Odorico and Miller 1997; Marques and 

Collins 2004; Morandini et al. 2016a). De um modo geral o ovo fertilizado se desenvolve em uma 

larva plânula que ao assentar se diferencia em um pólipo. O pólipo – estágio bentônico – se 

reproduz assexuadamente dando origem a uma ou mais medusas livre-natantes dióicas, que quando 

adultas se reproduzem sexuadamente (Morandini et al. 2014). Em Scyphozoa o pólipo é 

denominado cifístoma e pode reproduzir-se assexuadamente originando outros pólipos (brotamento 

ou formação de cistos) ou originar uma ou mais medusas jovens através de fissões transversais 

(estrobilização) (Arai 1997; Adler and Jarms 2009). A estrobilização tradicionalmente é 

caracterizada como sendo polidisco – com a formação de muitos discos e várias medusas; ou 

monodisco – em que somente uma éfira é formada por vez (Bigelow 1900; Morandini et al. 2004; 

Holst et al. 2007; Schiariti et al. 2008). As ordens Coronatae e Semaeostomeae apresentam um 

padrão polidisco e Rhizostomeae um padrão monodisco. No entanto, estudos sobre o ciclo de vida 

de algumas espécies ressaltam que nem todos os membros de Rhizostomeae estrobilizam no padrão 

monodisco e eram denominados polidisco (e.g. tabela 1 de Schiariti et al. 2008). Apesar de o 

número de éfiras ser maior que um, ele pode ser considerado baixo (2-10). Com isso alguns autores 

sugerem a utilização de um termo adicional para melhor definir esse processo encontrado: 

oligodisco (Fuentes et al. 2011).  

Dentro de Scyphozoa, das cerca de 200 espécies descritas, 49 tem seu ciclo de vida 

conhecido (24,5%; Jarms 2010) e destes 47 são metagenéticos. O ciclo de vida de L. lucerna, 
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Cassiopea sp. e C. lactea seguem o padrão para Scyphozoa. A estrobilização polidisco produz 

sempre três éfiras em L. lucerna e de 2 a 10 éfiras em C. lactea, e sempre é monodisco em 

Cassiopea sp. (Bigelow 1900; Morandini et al. 2004; Schiariti et al. 2008).  

O ciclo de vida dos cubozoários T. haplonema e C. quadrumanus ainda não foi descrito. 

Porém, para os cubozoários Chironex fleckeri e Carukia barnesi Southcott (1956), Yamaguchi and 

Hartwick (1980) e Courtney et al. (2016) descrevem o ciclo de vida enfatizando o padrão 

metagenético e evidenciando diferenças no processo assexuado em que um pólipo se metamorfoseia 

em uma única cubomedusa (Werner 1973a; Werner 1973b; Werner 1975; Straehler-pohl and Jarms 

2011). 

O gonocorismo ocorre na maioria dos cifozoários (Berrill 1949) e Cubozoa é a única classe 

exclusivamente gonocórica (Fautin 1992). No entanto, espécies de cifomedusas como Chrysaora 

hysoscella e do gênero Cassiopea são conhecidas por apresentarem hermafroditismo e gonocorismo 

(Berrill 1949; Hofmann and Hadfield 2002). Para a maioria dos cnidários dióicos, indivíduos de 

sexos diferentes são macroscopicamente indistinguíveis, porém algumas características distintivas 

relacionadas à diferenciação sexual podem estar presentes em indivíduos maduros: são as próprias 

gônadas ou estruturas associadas a elas (Fautin 1992). Em alguns casos em Scyphozoa e Cubozoa 

as gônadas podem ser diferenciadas quando maduras pela coloração (Werner 1973a; Fautin 1992; 

Lucas and Reed 2010; Iguchi et al. 2010; Schiariti et al. 2012). Na espécie L. lucerna os ovários 

normalmente possuem coloração marrom claro ou escuro e os testículos coloração esbranquiçada ou 

esverdeada (Schiariti et al. 2012).  A espécie C. lactea apresenta variação na coloração gonadal 

podendo ser esbranquiçada, marrom-amarelada ou rosa pálido (Morandini and Marques 2010), sem 

evidenciar um padrão de cor por sexo. Para Cubozoa, Werner (1973b) afirma que as colorações 

gonadais dos dois sexos diferem quando observadas através de finos tecidos transparentes de 

algumas medusas. 

O ‘órgão’ reprodutivo dos cnidários é descrito como um espaço preenchido com células 

germinativas em desenvolvimento que migraram da endoderme ou ectoderme para a mesogléia 
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(Miller 1983). Para Scyphozoa, Anthozoa e Cubozoa o testículo é originado de células intersticiais 

da gastoderme, as quais migram para o interior da mesogléia originando os folículos testiculares. 

No interior dos folículos ocorrem os processos de espermatogênese e espermiogênese, sendo os 

espermatozoides maduros liberados (Conant 1898; Miller 1983; Harrison and Jamieson 1988). A 

classe Scyphozoa apresenta duas estratégias de liberação dos espermatozoides: livres ou em grupos 

e empacotados. Os espermatozoides livres são liberados na água via poro localizado na gastroderme 

(Tiemann and Jarms 2010) ou por ruptura da parede do folículo (Morandini and Silveira 2001; 

Ikeda et al. 2011). Os espermatozoides também podem estar agrupados e serem liberados em 

pacotes (spermatozeugmata) (e.g. Kikinger 1992). Em Cubozoa, são poucos os trabalhos abordando 

o processo de espermatogênese e a estratégia de liberação do espermatozoide. Werner (1973b) 

descreveu spermatozeugmata para a espécie T. cystophora e García-Rodriguez (2015) para a 

espécie Alatina alata e alguns autores reportam a presença de espermatóforos em Copula sivickisi 

(Hartwick 1991; Straehler-Pohl et al. 2014; Marques et al. 2015). García-Rodriguez (2015) 

descreve o sistema reprodutor masculino de C. quadrumanus e T. haplonema, caracterizando a 

estrutura gonadal macroscópica, a conformação geral e o epitélio gonadal, porém não descreve o 

processo de espermatogênese para as espécies do litoral brasileiro, uma vez que somente encontrou 

espécimes imaturos, não sendo possível identificar todas as figuras celulares características do 

processo de espermatogênese. Porém, reporta o tipo de estratégia de liberação para T. haplonema 

(espécime de New Jersey) como sendo por ruptura do epitélio folicular. Adicionalmente, a autora 

também descreve a morfologia gonadal para as cubomedusas Morbakka virulenta, Alatina alata e 

Copula sivickisi, descrevendo a estratégia de liberação dos espermatozoides e alguns aspectos 

reprodutivos para estas ultimas espécies. Domo mesmo modo, Southcott (1956) descreve a 

organização gonadal para Chironex fleckeri evidenciando certa sazonalidade graus de maturação 

gonadal. 
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Espermiotaxonomia 

A espermiotaxonomia vem sendo utilizada como critério de suporte para inferências 

filogenéticas por diversos autores em vários grupos dentro de Metazoa (Franzén 1956) como 

Trematoda – Platyhelminthes (Jamieson and Daddow 1982), Polychaeta e Oligochaeta – Annelida 

(Jamieson 1983; Rota and Lupetti 1997), Decapoda – Crustacea (Jamieson 1994; Guinot et al. 1997; 

Benetti et al. 2008; Buranelli and Mantelatto 2012) e Gastropoda e Bivalvia – Mollusca (Introíni et 

al. 2013; Giménez 2013). Em Cnidaria trabalhos como os de Miller (1983) e Harrison and Jamieson 

(1988) apresentam, em sua revisão, a morfologia geral da ultraestrutura do espermatozoide de todas 

as classes exceto Cubozoa. 

Franzén (1956) propôs que há uma relação definida entre a morfologia do espermatozoide e a 

biologia de fertilização. Porém o autor não faz uma descrição ultraestrutural dos espermatozoides, 

sendo as comparações feitas com base em observações em nível de microscopia de contraste de 

fase. De acordo com o autor foi proposto que espermatozoides com cabeça arredondada, acrossomo 

esférico, peça intermediária pequena, poucas (quatro) mitocôndrias, flagelos livres e longos, são 

características “primitivas”. Este é geralmente associado com a ocorrência de fertilização externa. 

Espermatozoides com morfologia da cabeça alongada e peça intermediária com mitocôndrias em 

espiral são classificados como modificados, sendo associados à fecundação interna. Porém, Rouse 

and Pitt (2000) citam que, em Cnidaria, talvez esta relação esteja equivocada, uma vez que vários 

espermatozoides que se enquadram na morfologia “primitiva” apresentam fecundação interna ou 

vice-versa. 

No nível de microscopia de luz pode-se observar a morfologia geral do espermatozoide de 

Cnidaria é composto por cabeça redonda-ovalada, cônica ou alongada, peça intermediária visível 

com um flagelo ancorado à parte posterior (Franzén 1956; Harrison and Jamieson 1988). Já ao 

microscópio eletrônico de transmissão observa-se certa simetria na cabeça do espermatozoide, com 

a presença do núcleo e de pequenas vesículas situadas na região anterior deste, que podem ser 

precursoras da vesícula acrossomal existente nos espermatozoides da maioria dos metazoários 
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(Hinsch and Clark Jr. 1973; Hinsch 1974; Miller 1983; Harrison and Jamieson 1988). A peça 

intermediária é pequena geralmente com quatro ou mais mitocôndrias ao redor de um par de 

centríolos, o proximal e o distal. É a partir do centríolo distal que se origina o longo flagelo típico 

no espermatozoide da maioria dos metazoários, contendo o arranjo usual de microtúbulos (9 + 2) e 

vários elementos acessórios, compondo o axonema (Miller 1983; Harrison and Jamieson 1988; 

Corbelli et al. 2003). 

De acordo com Harrison and Jamieson (1988) são poucas as informações ultraestruturais do 

espermatozoide em Cnidaria sendo a maioria dos estudos realizados nas classes Anthozoa (97 

espécies) e Hydrozoa (31 espécies). Em Scyphozoa o autor informa sobre a descrição ultraestrutural 

de espermatozoides de nove espécies, incluindo um da ordem Coronatae, cinco da ordem 

Semaeostomeae e três Rhizostomeae. Porém, atualmente sabe-se que esse número aumentou para 

pelo menos 12 espécies incluindo cinco Rhizostomeae, cinco Semaeostomeae e dois Coronatae 

(Afzelius and Franzén 1971; Hinsch and Clark Jr. 1973; Hinsch 1974; Rouse and Pitt 2000). Para 

Cubozoa, Werner (1973a) faz uma descrição generalizada do espermatozoide de Trypedalia 

cystophora e Corbelli et al. (2003) descrevem a ultraestrutura do espermatozoide de Carybdea 

marsupialis, sendo somente estes dois trabalhos referentes a classe. 

Em Discomedusae, o espermatozoide é caracterizado por apresentar núcleo cônico 

alongado, pequenas vesículas eletrondensas na cabeça e peça intermediária sempre com quatro 

mitocôndrias, centríolos proximal e distal, sendo o último com complexo pericentriolar formando 

um colar que envolve a porção proximal do flagelo. A ordem Coronatae compartilha certos 

caracteres com Discomedusae como, por exemplo, organelas idênticas na peça intermediária, mas 

destaca-se pela presença de um núcleo cônico relativamente pequeno (Harrison and Jamieson 

1988). 

Ainda que sejam poucos os trabalhos em Cubozoa, Corbelli et al. (2003) ressaltam possíveis 

autapomorfias do espermatozoide de Cubozoa como a presença de processos intersecundários, a 

forma do apêndice “spur” que forma o aparato pericentriolar, e a forma dos processos 
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pericentriolares terciários. Porém, os próprios autoes evidenciam que os espermatozoides de 

Cubozoa são parecidos com os de Scyphozoa e Hydrozoa. 

Apesar de a abordagem utilizada nesta dissertação ser a mesma para as diferentes espécies 

de medusas estudadas, o detalhamento metodológico não pode ser o mesmo para todas elas. Além 

disso optou-se para apresentar o texto como se fossem artigos independentes e em formato para 

serem submetidos para publicação. Dessa forma, a dissertação encontra-se dividida em 4 capítulos, 

a saber, Capítulo 1: “Spermatogenesis in the cubozoans Tamoya haplonema Müller, 1859 and 

Chiropsalmus quadrumanus (Müller, 1859), highlighting the gonadal cycle”, Capítulo 2: 

“Spermatogenesis and sperm morphology in cubozoans from SE Brazilian and Australian 

coasts”, Capítulo 3: “Histochemistry and ultrastructure of spermatogesis in Lychnorhiza 

lucerna, Chrysaora lactea and Cassiopea sp.” e  Capítulo 4 “Considerações Finais”. 

No Capítulo 1 descrevemos o processo de espermatogênese para os cubozoários Tamoya 

haplonema e Chiropsalmus quadrumanus com base nos resultados obtidos através da análise 

histológica e histoquímica. Adicionalmente, utilizando como base as amostras gonadais em 

diferentes estágios de maturação gonadal, foi possível descrevermos os diferentes estágios do ciclo 

gonadal dessas espécies, sendo esse o primeiro registro detalhado nesse nível para a classe.  

No Capítulo 2 é descrito o processo de espermatogênese utilizando técnicas histológicas, 

histoquímicas e ultraestruturais para as espécies de Cubozoa Tamoya haplonema e Chiropsalmus 

quadrumanus do Brasil, além das espécies Carukia barnesi, Chironex fleckeri e Chiropsella 

bronzie coletadas na Austrália. 

No Capítulo 3 descrevemos de modo comparativo o processo de espermatogênese nas 

espécies Lychnorhiza lucerna, Cassiopea sp. e Chrysaora lactea com base em análises histológicas, 

histoquímicas e ultraestruturais da gônada masculina. Adicionalmente, também incluímos neste 

manuscrito a descrição macroscópica da gônada masculina de Lychnohiza lucerna, bem como sua 

disposição dentro da cavidade gastrovascular, complementando resultados previamente publicados 

por Schiariti et al. (2012).  
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Ao final, o Capítulo 4 apresenta as considerações finais desta dissertação comparando os 

dados da morfologia gonadal, histológicos e histoquímicos das espécies de Cubozoa e Scyphozoa 

aqui estudadas (exemplares do Brasil e Austrália). Finalmente, os dados descritivos do 

espermatozoide de todas as espécies trabalhadas forma compilados e comparados ressaltando 

possíveis sinapomorfias. 
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Considerações Finais 

 

Nesta dissertação foi apresentada a estrutura gonadal, a espermatogênese e foi descrito o 

espermatozoide de cinco espécies da classe Cubozoa e três espécies da classe Scyphozoa. Estes 

resultados são de ampla contribuição para o entpendimento da reprodução sexuada desses 

organismos. 

A idéia inicial do trabalho era descrever a morfologia do espermatozoide de forma 

comparativa e buscando esclarecer possiveis relações filogenéticas dos reprentantes de ambas as 

classes. Como a espermiotaxonomia tem sido utilizada para evidenciar diferenças entre os 

espermatozoides de espécies próximas, e para membros de Scyphozoa e Cubozoa, quase não se tem 

dados da morfologia ultraestrutural dos espermatozoides, o foco principal eram os detalhes 

ultraestruturais dos gametas masculinos. Para tal, visando obter resultados ultraestruturais de 

qualidade, o esforço amostral foi grande, utilizando a coleta de amostras de animais vivos e de 

rapida preservação. Uma vez que o esforço amostral já era grande, foram coletadas amostras tanto 

para ultraestrutura quanto para histologia e isso nos possibilitou descrever não somente a 

morfologia dos espermatozoides, como também o processo de espermatogênese a nivel histológico 

e ultraestrutural. 

  É importante ressaltar que o estudo de representantes das classes Cubozoa e Scyphozoa 

apresenta dificuldades. Representantes de ambas as classes produzem grande quantidade de muco 

que dificulta a separação dos tecidos alvos. A manutenção dos animais vivos em laboratório 

apresenta dificuldade uma vez que, necessita-se de aquários circulares não tão facilmente (e muitas 

vezes com custo inacessível) encontrados, alimentação diária intensa dependente do tamanho do 

indivíduos encontrados (indivíduos menores podem ser alocados em aquários menores e demandam 

menos investimento na alimentação, indivíduos grandes precisam ser alocados em aquários maiores 

se alimentando mais que o dobro do que os pequenos). Dentro desta problemática, as cubomedusas 
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são as mais difíceis de se manter em laboratório, pois são nadadoras e predadoras ativas, não 

sobrevivendo muito mais do que 48 horas em ambientes confinados. 

O estudo da estrutura gonadal histológica em Cubozoa nos permitiu encontrar padrões como 

a organização folicular, sendo estes circundados por um epitélio de origem gastrodérmica e com 

características únicas descritas para os representantes da classe, a saber: as vesículas não reativas a 

nenhum corante histoquímico testado e com material granular ao MET. Através do estudo da 

espermatogênese sincronizada para das espécies de cubozoários, também foi possível identificar um 

grau de maturação gonadal cíclico que justifica o comportamento reprodutivo dos representantes 

desta classe e também certa sazonalidade para se encontrar indivíduos maduros.  

 Do mesmo modo que encontramos padrões na organização gonadal histológica de Cubozoa, 

para as três espécies de Scyphozoa, podemos dizer que a gônada masculina também tem 

organização característica. Em L. lucerna, Cassiopea sp. e C. lactea a gônada é composta por um 

epitélio germinal. Este, por sua vez, é dividido em camada externa e interna, sendo interiorizado 

pela mesogléia. A espermatogênese não-sincronizada de L. lucerna e C. lactea pode estar atrelada 

ao comportamento reprodutivo desses organismos que apresentam fecundação externa. Do mesmo 

modo que a espermatogênese sincronizada de Cassiopea sp. está associada com a produção e 

possível transferência de spermatozeugmata.  

Ao estudar a morfologia dos espermatozoides de quatro das cinco espécies de Cubozoa, 

observamos que o número de mitocôndrias (seis) pode ser uma das características do 

espermatozoide de Cubozoa, bem como a presença de vesículas na região lateral ao núcleo (ver 

Tabela 1 para detalhes). Parece ser padrão para o espermatozoide de Scyphozoa a presença de 

quatro mitocôndrias, a ausência de vesículas na peça intermediária e também ausência do spurr no 

aparato pericentriolar. Algumas das características encontradas como a ligação entre os centríolos 

proximal e distal, em Tamoya haplonema, e a presença da vesícula nuclear em Chrysaora lactea, 

são típicas de espermatozoides de representantes de outras classes. Estudos ultraestruturais do 
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espermatozoide de mais espécies de Cnidaria só acrescentariam às analises comparativas e a 

delimitação de características únicas dos espermatozoides de cada classe.  

Algumas questões ainda permanecem indefinidas como a composição histoquímica das 

vesículas encontradas no epitélio gastrodermal de Cubozoa e também a composição da secreção em 

que os espermatozoides de Cassiopea sp. estão imersos, formando a estrutura spermatozeugmata. 

Além disso, ainda são muitas as espécies que não possuem a morfologia do espermatozoide 

descrita, bem como a estratégia de liberação (se livres na coluna d’água, em spermatozeugmata ou 

espermatóforos), tipo de produção (se sincronizada ou não) e o comportamento reprodutivo 

(fertilização interna e externa). 
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Tabela 1: Comparação entre espermatozoides de Cubozoa e Scyphozoa espécies estudadas na presete dissertação com espermatozoide de 

outras espéices já descrito na literatura. 

  Classe Scyphozoa  Classe Cubozoa  

  Rhizostomeae Semeaostomeae Coronatae Carybdeida Chirodropida 

Caracteristicas  
Lychnorhiza 

lucerna 1 

Rhizostoma 

pulmo 2 
Cassiopea sp. 1 

Chrysaora 

lactea 1 

Chrysaora 

hysoscella 2 

Aurelia 

autita 2;3 
Nausithoe sp. 4 

Tamoya 

haplonema 1 

Carukia 

barnesi 1 

Carybdea 

marsupialis 5 

Chiropsalmus 

quadrumanus 1 

Chironex 

fleckeri 1 

Chiropsella 

bronzie 1 

Comprimento da 

cabeça 
2,01 ± 0,41 - 1,9 ± 0,15 2,17 ± 0,61 - - - 3,7 ± 0,41 - 3.84 ± 0,34 2,98 ± 0,28 2,47 ± 0,17 2,73 ± 0,42 

Diâmetro da 

cabeça 
2,05 ± 0,61 - 1,59 ± 0,29 1,89 ± 0,57 - - - 2,54 ± 0,24 - - 1,82 ± 0,16 1,95 ± 0,25 2,38 ± 0,38 

Comprimento da 

peça intermediária 
0,92 ± 0,26 - 0,75 ± 0,11 0,95 ± 0,25 - - - 1,03 ± 0,23 - 1.1 0,73 ± 0,14 0,68 ± 0,14 0,78 ± 0,08 

Diâmetro da peça 

intermediária 
2,40 ± 0,54 - 1,35 ± 0,19 2,32 ± 0,75 - - - 2,23 ± 0,20 - 2,41 ±0,36 1,87 ± 0,25 1,99 ± 0,27 2,18 ± 0,30 

Comprimento do 

núcleo 
1,9 ± 0,35 - 1,76 ± 0,17 1,88 ± 0,59 - - - 3,4 ± 0,48 - 2,83 ± 0,27 2,75 ± 0,29 2,23 ± 0,23 2,48 ± 0,4 

Diâmetro do 

núcleo 
1,6 ± 0,49 - 1,31 ± 0,21 1,61 ± 0,43 - - - 2,21 ± 0,19 - 1,84 ± 0,27 1,57 ± 0,14 1,59 ± 0,04 2,1 ± 0,32 

Morfologia da 

cabeça 
Ovoide a* Alongado b Alongado b* Ovoide c* Ovoide c Alongado b Ovoide c Ampuliforme a* Ovoide* Ovoide b? Forma de bala c* 

Forma de 

balac* 
Ovoide b* 

Razão nuclear 1,29 ± 0,52 - 1,4 ± 0,29 1,22 ± 0,45 - - - 1,5 ± 0,21 - 1.54 1,82 ± 0,18 1,48 ± 0,21 1,19 ± 0,24 

Vesicula nuclear Ausente a* 
Não 

observado b 
Ausente a* Presente c* 

Não 

observado b 
Ausente a Presente c Ausente a* - Ausente a? Ausente a* Ausente a* Ausente a* 

Cromatina Granular a Granular a Granular a Granular a Granular a 
Eletrondensa 

b 
Granular a Granular a - Granular a? Granular a Granular a Granular a 

Membrana 

nuclear externa 
Ausente a* 

Não 

observado b 
Presente c* Ausente a* Ausente a Ausente a Ausente a Ausente a* - Ausente a? Ausente a* Ausente a* Ausente a* 

Número de 

mitocôndrias 
4 a* 

Não 

observado b 
4 a* 4 a* 4 a 4 a 4 a 6 b* - 6 b* 6 b* 6 b* 6 b* 

Vesciulas acima 

do núcleo 
Presente a* Presente a 

Não observado 
b* 

Presente a* 
Não 

observado b 
Presente a Presente a Presente a* - Presente a Presente a* Presente a* Presente a* 

Diâmetro das 

vesiculas 
0,16 ± 0,02  - - 0,12 ± 0,04 - - - 0,09 ± 0,03 - - 0,09 ± 0,01 0,15 ± 0,009 0,12 ± 0,023 

Vesicular lateral 

do núcleo 
Ausente a* Ausente a Presente b* Ausente a* Ausente a Ausente a Ausente a Presente a* - Presente a Presente a** 

Não 

observado b* 

Não 

observado b* 

Centriolo 

proximal 
Presente a* Presente a Presente a* Presente a* Presente a 

Não 

observado b 
Presente a Ausente a* - Ausente a Ausente a* Ausente a* Ausente a* 

Centriolo distal Presente a Presente a Presente a Presente a Presente a Presente a Presente a Presente a - Presente a Presente a Presente a Presente a 

Aparato 

Pericentriolar 
Presente a Presente a Presente a Presente a Presente a Presente a Presente a Presente a - Presente a Presente a Presente a Presente a 

Processo primário Presente a* 
Não 

observado b 

Não observado 
b* 

Presente a* 
Não 

observado b 
Presente a Presente a Presente a* - Presente a Presente a* 

Não 

observado b* 

Não 

observado b* 

Processo 

interprimario  
Presente a* 

Não 

observado b 

Não observado 
b* 

Presente a* 
Não 

observado b 
Presente a Presente a Presente a - Presente a Presente a 

Não 

observado b* 

Não 

observado b* 

Bandas estriadas 

maiores 
Presente a* 

Não 

observado b 

Não observado 
b* 

Presente a* 
Não 

observado b 
Presente a Presente a Ausente a* - Presente b Ausente c* 

Não 

observado c* 

Não 

observado c* 
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Processo 

secundário 
Presente a* 

Não 

observado b 

Não observado 
b* 

Presente a* 
Não 

observado b 

Não 

observado b 
Presente a 

Não observado 
a* 

- Presente b Não observado a* 
Não 

observado a* 

Não 

observado a* 

Processo terciário Presente a* 
Não 

observado b 

Não observado 
b* 

Presente a* 
Não 

observado b 

Não 

observado b 
Presente a 

Não observado 
a* 

- Presente b Não observado a* 
Não 

observado a* 

Não 

observado a* 

Spurr 
Não 

observado a 

Não 

observado a 

Não observado 
a 

Não 

observado a 
Ausente b 

Não 

observado a 
Ausente b 

Não observado 
a 

- Presente b Não observado a 
Não 

observado a 

Não 

observado a 

Lamelas 
Não 

observado a* 

Não 

observado a 

Não observado 
a*  

Not observed 
a* 

Não 

observado a 
Ausente b Ausente b Ausente a* - Ausente a? Ausente a* Ausente a* Ausente a* 

Poli-ribosomos Presente a* 
Não 

observado b 
Presente a* Presente a* 

Não 

observado b 
Ausente c Ausente c Presente a* - Ausente b? Presente a* Presente a* 

Não 

observado b* 

Complexo de 

Golgi 
Presente a* 

Não 

observado b 
Presente a* Ausente c* 

Não 

observado b 
Ausente c Ausente c Ausente a* - Ausente a? Ausente a* Ausente a* Presente b* 

Vesiculas na peça 

intermediária 
Presente a 

Não 

observado b 
Presente a Presente a 

Não 

observado b 
Ausente c Presente a 

Não observado 
a* 

- Presente b Não observado a* 
Não 

observado a* 
Presente b* 

Estrutura do 

flagelo 
9 + 2 a 9 + 2 a 9 + 2 a 9 + 2 a 9+2 a 9+2 a 9+2 a 9 + 2 a - 9 + 2 a 9 + 2 a 9 + 2 a 9 + 2 a 

1 
Este estudo; 

2
 Hedwig e Schafer (1986); 

3
 Hinsch (1974); 

4
 Afzelius e Franzen (1974); 

5
 Corbelli et al. (2003). 

Letras diferentes indicam variação entre as espécies; * = diferenças entre as espéices do presente estudo; ? = Não descrito e obsevado na figura 

publicada. 
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