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Capítulo I
Introdução
A QUESTÃO BIOLÓGICA
Os medusozoários e o desconhecimento sobre a biodiversidade marinha
Muitas espécies de Medusozoa são mais estudadas devido ao seu poder urticante,
que provoca envenenamentos em banhistas (Mianzan et al., 2000; Edwards & Hessinger,
2000), inclusive chegando a impactar negativamente na economia turística de algumas
regiões (Mianzan et al., 2001a). Outros aspectos da biologia destes organismos também
causam interesse econômico e ecológico, como seu papel como predadores de
populações larvais e juvenis de peixes (Ramírez & Zamponi, 1981; Purcell & Arai, 2001) e
os aparecimentos excessivos e súbitos de grande quantidade de medusas na coluna
d’água (blooms) (Mills, 2001). Na parte de pesquisa básica, as espécies de cnidários têm
sido utilizadas em estudos filogenéticos, de desenvolvimento, biologia celular e de
famílias gênicas, dentre outros (Ball et al., 2004; Marques & Collins, 2004; Shao et al.,
2006; Matus, et al. 2006).
Espécies de medusozoários são encontradas em mares e oceanos ao longo do
globo, inclusive em ambientes de água doce. Estudos filogeográficos sobre as
distribuições globais de algumas dessas espécies têm sido conduzidos nos últimos anos,
embora ainda sejam escassos (Dawson & Jacobs, 2001; Dawson & Martin, 2001; Schroth
et al., 2002; Holland et al., 2004; Dawson, 2005a; Govindarajan et al., 2005). Em escalas
regionais, não globais, estudos desse tipo são ainda menos numerosos (Dawson, 2005a,
2005b) e inexistentes para o Atlântico sul-ocidental. Nesta região há algumas espécies de
medusozoários pretensamente comuns aos litorais do Brasil e Argentina. Porém, não há
comparações dirigidas a elucidar como as populações dessas espécies ficariam restritas
ou seriam dispersas pelas condições oceânicas, históricas e atuais, do seu ambiente. Em
uma dimensão maior, este desconhecimento encontra-se relacionado à dificuldade e
escassez dos estudos dirigidos ao ecossistema marinho em geral (Knowlton, 1993;
Migotto & Marques, 2003). Essas condições ambientais interagem com a capacidade
dispersiva das espécies que o habitam, relacionada à biologia e história natural das
mesmas. Assim, em estimativas sobre o potencial de dispersão das espécies, a
velocidade de deslocamento de uma larva em deriva na corrente superficial, por exemplo,
deve ser considerada conjuntamente com a duração da fase larval; e a estes parâmetros
ainda se agregam vários aspectos bióticos e abióticos. A maioria das espécies de
Medusozoa conta com uma larva plânula que possui uma duração no plâncton que varia
entre horas e dias (Ramírez & Zamponi, 1981) e alguns grupos contam também com uma
fase adulta reprodutiva e dispersiva, a medusa, que pode ser de longa duração. Em
IB-USP
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outros Medusozoa, esta fase pode encontrar-se ausente ou muito modificada (Marques &
Collins, 2004).
Dentre os Medusozoa, a classe Hydrozoa é a que apresenta as maiores variações
em seu ciclo de vida, divididas basicamente em três grandes estratégias diferentes: a)
coexistência de pólipos e medusas; b) redução total ou parcial do pólipo; c) redução total
ou parcial da medusa. Paradoxalmente se observou a presença de espécies
cosmopolitas que não liberam medusa em regiões insulares mostrando, aparentemente,
maior capacidade de dispersão que as espécies formadoras de medusas (Cornelius,
1992a, 1992b). Seja em se tratando de pólipos ou medusas detectados em áreas
geográficas isoladas, diferentes processos já foram mencionados para justificar essa
condição, como: a) derivas trans-oceânicas dos pólipos fixos a substratos naturais ou
artificiais (Calder, 1993); b) deriva costeira continental de curta distância de espécies com
ampla gama de adaptação e capazes de produzir plânulas à deriva (Cornelius, 1992a) ou
permanecer

dormentes

(Migotto

et

al.,

2001).

Existem

outras

interpretações

dispersionistas, pelas quais outros detalhes da biologia das espécies são também
importantes para realizar inferências acerca de sua distribuição.

Heterogeneidade do ambiente marinho
A área de estudo deste projeto, o Oceano Atlântico sul-ocidental, apresenta uma
série de características responsáveis pela estruturação do ambiente que conforma. A
circulação superficial do Atlântico sul consiste em um grande vórtice anticiclônico tropicalsubtropical, formado pelas correntes sul-equatorial do Brasil, parte da circumpolar
Antártica e a de Benguela. Ao sul deste círculo se estende a corrente das Malvinas em
direção à linha do Equador, sua temperatura superficial varia desde um mínimo de 5-6ºC
no inverno a 46-50ºS a mais de 17ºC no verão, ao norte dos 40ºS (Boltovskoy E., 1981).
O núcleo de água da corrente das Malvinas avança até cerca dos 40ºS, onde se
encontra, em seu flanco oriental, com a corrente subtropical do Brasil. A seguir, ambas as
correntes viram no sentido leste como parte do vórtice subtropical (Boltovskoy E., 1981).
O flanco ocidental da corrente das Malvinas, carregado de nutrientes, passa ao longo da
costa argentina gerando um importante centro de produção nas águas de plataforma
(Ramírez, 2002). Grande parte desta seção está habitada por espécies criófilas
(“província Magallánica”) mas, a partir da Península de Valdez, se começa a perceber a
influência cíclica estival das águas quentes do ramo ocidental da corrente do Brasil, que
aporta planctontes termófilos (cf. Boltovskoy E., 1981; Severov, 1990). No entanto, a
variação sazonal de temperatura dessa região foi relacionada por outros autores às
condições próprias do regime de ventos, profundidade e circulação das massas d’água, e
não à influência das águas subtropicais (Lucas et al., 2005). Estas peculiaridades da área
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costeira compreendida entre 43ºS e 30ºS, determinou sua denominação como outra
“província zoogeográfica”, a “Província Argentina” (Boltovskoy D., 1981). Entretanto,
Boltovskoy D. (1981) também citou outros autores, como Beklemishev (1960), que
consideraram o complexo sub-antártico como uma área de transição entre o complexo
antártico e o subtropical.
No extremo norte do Atlântico sul-ocidental, a corrente sul-equatorial se divide em
dois ramos ao se encontrar com o continente sul-americano, um no sentido norte, o das
Guianas, e outro no sentido sul-sudoeste, o do Brasil. Desde o extremo norte do Atlântico
sul-ocidental, essa corrente sul-equatorial do Brasil varia desde temperaturas tropicais na
sua origem (30ºC), até formar uma corrente subtropical, 18 a 24ºC, com maior salinidade
e maiores variações na sua salinidade que a corrente das Malvinas (Boltovskoy E., 1981).
As franjas neríticas nas costas do Brasil e Uruguai (“seção nerítica brasileira”)
(Boltovskoy D., 1981) exibem uma alta diversidade de espécies planctônicas, porém em
baixas concentrações.
Na plataforma interior do mar argentino se encontram as águas costeiras, entre a
corrente das Malvinas e o continente, desde os ca. 53ºS até a zona de influência do rio
da Prata, com temperaturas que, dependendo da latitude, podem ir de 4,5 a 14ºC em
agosto e de 11º a 23ºC em fevereiro. A salinidade mostra pouca oscilação, 33-33,5‰.
Esta massa se move na direção norte e está sujeita a mudanças esporádicas e locais
devido às correntes de maré e aos ventos. Na “seção nerítica brasileira” as águas
costeiras ocupam uma franja muito estreita, coincidente com a plataforma, não possuindo
um bordo oriental bem definido nem uma salinidade muito diferente da do mar aberto,
pouco menos de 36‰. A temperatura média superficial oscila entre 12ºC na parte sul no
inverno, e 27ºC na parte norte no verão (Boltovskoy E., 1981).
As regiões neríticas estão expostas a grandes mudanças por salinizações máximas
devido à evaporação ou diluições ocasionadas pelas descargas continentais de água
doce (Lucas et al., 2005). Isso se sucede com os rios da Prata e a Lagoa dos Patos, que
afetam as condições ambientais até distâncias consideráveis de suas desembocaduras
(Ramírez, 2002; Capurro, 1981). Essas descargas geram importantes frentes marítimas
(Acha et al., 2004; Piola et al., 2005) que, como as outras frentes originadas nas
diferenças na circulação e encontro das correntes marinhas, são influentes na dispersão
e acumulação de muitas espécies com diferenças na tolerância às mudanças de
salinidade, temperatura, oxigênio dissolvido e turbidez da água (Mianzan et al., 2001b;
Mianzan et al., 2001c; Acha et al., 2003).
Os padrões de circulação e distribuição das frentes marítimas do Atlântico sulocidental têm por traz uma história de mudanças provocadas por diferentes fatores
geológicos. Esses processos deixam marcas na história evolutiva das espécies, como
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demonstrado por Wares & Cunningham (2001) no estudo das influências da última
glaciação na filogeografia de três espécies da região entremarés do Oceano Atlântico
Norte, Semibalanus balanoides (Arthropoda, Crustacea); Nucella lapillus e Littorina
obtusata (Mollusca, Gastropoda).
As glaciações também mudaram a fisionomia e o clima do cone sul, incluindo
variações no nível do mar (Hastenrath, 1991) e capas de gelo cobrindo o sul da
Patagônia e penetrando no mar (Clapperton, 1991; Mörner, 1991a). Em períodos
geológicos pós-glaciais as variações dos processos climáticos também alteraram as
características do ambiente marinho na região, com variações no nível do mar na região
central do litoral brasileiro e na Terra do Fogo (Martin et al., 1991; Mörner 1991b).

O estudo da estrutura das populações marinhas
Táxons marinhos com alta fecundidade e larvas que podem se dispersar em
grandes distâncias, resultando em espécies com amplas extensões de distribuição
geográfica, grandes tamanhos de população e altas taxas de fluxo gênico entre
localidades distantes, foram tidos como desafiadores de eventos de especiação
alopátrica (Palumbi, 1994). Há, entretanto, alguns habitats marinhos, como os recifes de
coral e os sedimentos moles de profundidade, que possuem uma composição de
espécies que parece ser estruturada geograficamente. Baseado nesse tipo de dados,
Palumbi (1994) concluiu que a generalização de que a especiação deve ser rara em
táxons marinhos com grande dispersão parece ser incorreta. Diante dessa situação, a
idéia da grande capacidade dispersiva no mar poderia ser colocada em dúvida, o qual,
como já foi exposto, pode ser compreendido como um ambiente verticalmente
estratificado, geograficamente estruturado, e modificado pela história geológica.
A conectividade entre populações naturais pode ser estudada com métodos diretos,
os quais utilizam diferentes tipos de marcação de indivíduos. Através destes métodos,
Becker et al. (2007) encontraram um auto-recrutamento significativo entre populações
adjacentes de duas espécies do gênero Mytilus (Mollusca, Bivalvia) no litoral de San
Diego (EUA), evidenciando pouca dispersão. Outros métodos para o estudo da dinâmica
populacional em organismos marinhos utilizam modelos oceanográficos, muito úteis em
regiões onde os padrões de circulação oceânica são bem conhecidos (Johnson et al.,
2001). Entretanto, os métodos diretos são difíceis de serem aplicados (Grosberg &
Cunninham, 2001) e incapazes para detectar processos genealógicos ou vicariantes, o
que faz com que os métodos indiretos de estudos genéticos se constituam em uma boa,
e às vezes na única, ferramenta de investigação. As “marcas genéticas” podem não
informar diretamente a origem de um propágulo como o faz uma marca física ou química,
mas a distribuição geográfica dos marcadores genéticos pode ser interpretada através do
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uso de modelos de genética de populações (Hellberg et al., 2002) e de estudos
filogeográficos (Avise et al., 1987). Alem disso esses métodos indiretos podem também
ser utilizados junto com modelos oceanográficos (Dawson et al., 2005; Galindo et al.,
2006).
Além de serem resultado de diferentes histórias genealógicas, as seqüências de
DNA podem apresentar variações nas taxas de substituição. As variações resultantes
mostram freqüências que são estatísticas

populacionais sujeitas a mudanças

relacionadas aos processos evolutivos, como a deriva gênica, o efeito fundador, o fluxo
gênico e a seleção. Deste modo, a sua utilização pode ser dirigida tanto para
determinações sistemáticas quanto para estudos filogeográficos e de estrutura
populacional (Sunnucks, 2000).
Desde o começo da filogeografia (Avise et al., 1987) observa-se que os trabalhos
desta área discutem os resultados obtidos, principalmente sob a ótica e influência dos
fenômenos

geológicos

do

passado

sobre

a

distribuição

geográfica

das

espécies/populações, segundo o modelo de vicariância (e.g., Hilbish et al., 2000;
Govindarajan et al., 2004). Em outros trabalhos (e.g., McFadden., 1999), observa-se que
esta análise não pode explicar por si só os pequenos desvios das hipóteses
filogeográficas de Avise e colaboradores, ou os fenômenos locais que parecem diferir do
esperado por estas (Dawson, 2001). Esse enfoque baseado na obtenção de cladogramas
surgiu como uma aproximação gráfica não matemática ao estudo das estruturas
populacionais (Hey & Machado, 2003). Atualmente é utilizada uma combinação de
métodos filogenéticos e de estatísticas sumárias nos estudos da estrutura das
populações naturais de diferentes espécies (e.g., Tomasik & Cook, 2005; Seki et al.,
2007; Froukh & Kochzius, 2007).
Entre os possíveis marcadores moleculares a serem utilizados, existem seqüências
de genes mitocondriais que, por mostrarem altas taxas de substituição, são fontes
atraentes de caracteres para o estudo das filogenias de linhagens de evolução recente
(Moore, 1995). Ademais, as árvores filogenéticas traçadas com base nesses genes
podem ter um bom grau de ajuste com a árvore evolutiva da espécie devido ao tamanho
efetivo populacional (Ne) do genoma mitocondrial, que representa, por ser haplóide e
uniparental, ¼ do nuclear para espécies dióicas (a probabilidade de coalescência
aumenta à medida que o Ne diminui) (Moore, 1995).
Pelo exposto, os dados de seqüências nucleotídicas apresentam-se como úteis
para inferências sobre história e estrutura populacional. Para o desenvolvimento do
presente projeto foram selecionados os marcadores mitocondriais 16s e CO1, já
utilizados em alguns trabalhos publicados sobre estudos filogenéticos (Cunningham &
Buss, 1993; Bridge et al., 1995; Collins, 2002; Collins et al., 2005; Collins & Daly, 2005) e

IB-USP

12

Ezequiel Ale

Dissertação de Mestrado

filogeográficos (Dawson & Jacobs, 2001; Dawson, 2001; Dawson & Martin, 2001; Schroth
et al., 2002; Govindarajan et al., 2004; Dawson, 2005; Govindarajan et al., 2006) de
Medusozoa.

OBJETIVO GERAL
A somatória das variações expostas nos aspectos oceanográficos e biológicos no
Oceano Atlântico Sul-ocidental gera dúvidas quanto à unidade populacional das espécies
que o habitam. Um estudo comparativo entre estas populações é uma abordagem
possível para a investigação do problema. Para isso se apresenta útil o método de
análises de seqüências de DNA, amplamente utilizado para estudar padrões
filogeográficos. Estudos desse tipo já foram realizados para espécies distintas em
diversos mares do globo, mas são escassos nas costas do Oceano Atlântico Sulocidental, ou inexistentes para os Medusozoa dessa região.
Perante isso, o presente projeto visa estudar a influência das variações presentes
no litoral marítimo ao longo das costas do Brasil e Argentina, sobre populações de duas
espécies de Cnidaria Medusozoa, seguindo um enfoque filogeográfico atreves da
obtenção e análises de seqüências de DNA mitocondrial, e considerando também seus
ciclos de vida e os fatores abióticos do lugar de coleta.

ESPÉCIES DE ESTUDO
As espécies selecionadas para o desenvolvimento deste projeto apresentam dois
ciclos de vida diferentes, o que é importante, a princípio, na capacidade dispersiva. As
espécies são:
Subclasse Trachymedusae - Família Geryoniidae
Liriope tetraphylla (Chamisso & Eysenhardt, 1821) – só apresenta medusa
Subclasse Limnomedusae - Família Olindiasidae
Olindias sambaquiensis F. Müller, 1861 – apresenta pólipo e medusa
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Capítulo II
Sazonalidade e hábito demersal de Olindias sambaquiensis (Cnidaria:
Hydrozoa)
Palavras chave: dinâmica populacional, Limnomedusae, história natural.
Abstract: Olindias sambaquiensis is an endemic species of the Southwestern Atlantic
Ocean with poorly known ecology and natural history. The goal of our study is to
investigate the habitat, ecology, and population dynamics of O. sambaquiensis. We
performed seasonal surveys along the coast of the States of São Paulo and Paraná
(Southern Brazil), adopting different sampling methods. Sexually immature and mature
medusae occur all over the year. A markedly population rise was observed during the
winter-spring season, in which the population was mainly formed by immature and early
mature specimens. This pattern of population dynamics is opposite in relation to that
observed at the Southernmost area of its distribution, on coastal waters along the
Province of Buenos Aires (Argentina), where the species is more abundant during the
summer season. Olindias sambaquiensis presents a particular demersal habit and
affinities to coastal waters. We hypothesize that these data eventually favor a possible
population structure along the geographic distribution of the species, what shall be tested
genetically.
Resumo: Olindias sambaquiensis é uma espécie endêmica do Oceano Atlântico Sulocidental, para a qual pouco se sabe sobre sua ecologia e história natural. O objetivo de
nosso estudo foi investigar o habitat, ecologia e dinâmica populacional de O.
sambaquiensis. Realizamos coletas sazonais nos litorais dos estados de São Paulo e
Paraná (sul do Brasil), adotando diferentes metodologias de coleta. Medusas maduras e
imaturas ocorreram ao longo de todo o ano. Um aumento populacional foi observado no
inverno-primavera, quando a população esteve formada principalmente por medusas em
estágio imaturo. Esse padrão de dinâmica populacional é oposto ao observado no
extremo sul de sua distribuição, em águas costeiras ao longo da Província de Buenos
Aires (Argentina), onde a espécie é mais abundante no verão. Olindias sambaquiensis
apresenta um hábito demersal singular e afinidade com a massa d’água costeira.
Levantamos a hipótese que estes dados favorecem um certo nível de estruturação
populacional ao longo da sua distribuição geográfica, o que deverá ser testado com
análises genéticas.
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INTRODUÇÃO
Olindias sambaquiensis F. Müller, 1861 (Hydrozoa, Limnomedusae) é uma espécie
meroplanctônica, com uma fase de pólipo séssil, de tamanho pequeno, solitário e pouco
diferenciado, que produz assexuadamente medusas que representam à fase sexual do
ciclo de vida (Zamponi & Facal, 1987). As medusas podem formar populações onde a
razão sexual de machos para fêmeas é 1:1 (Macchi et al., 1995), e seu ciclo conta com
larvas plânulas ciliadas. Essas larvas têm uma duração curta no plâncton, e logo
assentam-se e recrutam-se ao fundo, onde se deslocam até reconhecer um substrato
adequado para o desenvolvimento de um novo pólipo (Zamponi & Facal, 1987).
A espécie é considerada endêmica do Oceano Atlântico Sul-ocidental, distribuída
desde o litoral norte do Estado de São Paulo (Brasil) até a Baía de San Blás (Província
de Buenos Aires, Argentina) (Vannucci, 1951a; Mianzan & Zamponi, 1988). Essas
medusas são agentes de acidentes de banhistas e pescadores (Haddad et al., 2002) e
podem representar grande parte da biomassa local em alguns dos pontos da sua
distribuição (Mianzan & Guerrero, 2000). Estes fatores tornam a espécie de grande
impacto na economia turística de algumas regiões, as quais podem ficar inadequadas
para banho (Mianzan et al., 2001).
Estudos visando estabelecer as características ecológicas e da dinâmica
populacional desta espécie foram realizados para o litoral argentino (Zamponi & Facal,
1987; Mianzan & Zamponi, 1988; Macchi et al., 1995; Chiaverano et al., 2004). Estes
estudos caracterizam a espécie como mais abundante no verão daquela região. Em
contraste, no Brasil, ao menos para o litoral dos estados de São Paulo e Paraná, há
indícios de uma maior presença da espécie no período inverno-primavera (Vannucci,
1951b; Souza et al., 2004; Nogueira Jr., 2006). À parte esta eventual heterogeneidade de
ocorrência, pouco se sabe sobre a sazonalidade da espécie, e somente algumas poucas
notas anedóticas foram feitas com relação à sua biologia e história natural, sem nenhum
estudo metodologicamente sistematizado.
Nosso estudo tem o objetivo de investigar a distribuição sazonal de Olindias
sambaquiensis, por meio de coletas sistematizadas, e caracterizar sua história natural
com inferências sobre uso do habitat, comportamento e dinâmica populacional da
espécie. Nossas hipóteses são dirigidas a um embasamento relacionado à ecologia e
biogeografia desta espécie.

MATERIAL E MÉTODOS
As coletas sazonais foram realizadas ao largo da Ilha de São Sebastião, Estado de
São Paulo (dias 21 e 22 de abril, 19 e 21 de julho e 17 e 18 de outubro de 2006, e 30 e
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31 de janeiro de 2007), perfazendo um total de 35 amostragens georreferenciadas. Os
animais foram coletados em arrastos de redes de porta para pesca de camarão, com
malha da rede variando de 13 a 20 mm e largura da boca variando de 8 a 10 m, cada
arrasto com 20 minutos de duração. As amostragens foram conduzidas no período diurno
(entre 08:00h e 15:00h) em 9 pontos de coleta, com profundidades variando entre 12m e
45m (Figura 1A). No ponto 9 da Figura 1A também foi conduzido um arrasto noturno (dia
7 de agosto de 2007, entre 19h15min e 19h35min) e outro diurno (dia 8 de agosto de
2007, entre 09h40min e 10h00m).
A mesma metodologia de coleta foi empregada em amostragens diurnas,
complementares, conduzidas no litoral de Pontal do Sul, Estado de Paraná, no mês de
outubro de 2006. Naquela oportunidade, as amostras foram coletadas em 6 pontos do
litoral das praias de Shangrilá e Ipanema (dia 17 de outrubro de 2006, entre 07:00h e
13:00h, a profundidades entre 10m e 11m) e em 7 pontos de um transecto perpendicular
à entrada da Baía de Paranaguá (dia 18 de outubro de 2006, entre 09:00h e 16:00h, a
profundidades entre 10m e 35m) (Figura 1B).

Figura 1. Locais de amostragem de Olindias sambaquiensis. A. Pontos de coleta no litoral da Ilha de
São Sebastião, estado de São Paulo; CSS: Canal de São Sebastião. B: Pontos de coleta no litoral de
Pontal do Sul, estado do Paraná.

Os espécimes foram triados e identificados in situ, uma vez que Olindias
sambaquiensis é uma espécie com indivíduos de grandes dimensões e facilmente
caracterizável. Os indivíduos coletados foram fixados em solução de formalina a 10%
para as análises morfológicas subseqüentes. Espécimes-testemunho dos materiais
coletados, conservados em álcool e formol, são parte da coleção do Laboratório de
Estudos em Medusozoa do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da
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Universidade de São Paulo (USP), e serão devidamente depositados na Coleção de
Cnidários do Museu de Zoologia da USP.
Em laboratório, os espécimes fixados em solução formalina foram contados e
medidos com relação ao seu diâmetro umbrelar (DU). Os dados coligidos foram utilizados
em testes estatísticos de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney (W), realizados no programa
Statgraphics Plus 3.0 (Statistical Graphics Corporation, 1997), com o objetivo de
comparar as medições do DU de espécimes coletados em diferentes localidades e
estações do ano.
A densidade de exemplares (n° de medusas/m2) nos pontos amostrados foi
utilizada para estimar a abundância da espécie. O parâmetro densidade é um cálculo que
atende melhor às variações na área abrangida em cada arrasto, principalmente devido às
mudanças na direção e intensidade de ventos e correnteza. A área coberta em cada
amostragem é obtida do produto entre a largura de boca da rede utilizada e a distância
percorrida pela mesma sobre o fundo. Essa distância é calculada considerando as
coordenadas do início (quando as redes começam a ser arrastadas) e do final do arrasto
(quando as redes são fechadas), pontos georreferenciados, com posterior conferência
em cartas náuticas da Marinha do Brasil, as quais também foram utilizadas para estimar
as profundidades dos pontos de coleta.
Paralelamente, amostramos o plâncton em todos os pontos de coleta mencionados,
e em diferentes estações do ano. As coletas de plâncton foram realizadas com redes do
tipo Hensen, de malha 300-500μ, em arrastos oblíquos até 5m, 10m e entre 15m e 20m
de profundidade.
As salinidades foram medidas com salinômetro manual, sendo confirmadas a partir
da comparação com dados de campanhas oceanográficas publicados por outros autores.
A transparência da água foi medida com disco de Secchi.
Observações para determinar a presença da espécie nas localidades de coleta
também foram feitas por avistamentos de superfície e por meio de mergulho livre.

RESULTADOS
Sazonalidade
Coletamos um total de 733 espécimes de O. sambaquiensis nos 32 arrastos
conduzidos entre abril de 2006 e janeiro de 2007 (Figura 2), nos pontos 1 a 8 da Figura
1A. Os números totais de cada estação do ano indicam um pico populacional no inverno
e na primavera. Julho foi o mês com maior número de medusas coletadas, com uma
abundância duas vezes maior que a do mês de abril (0,0044 indivíduos/m2, ou
aproximadamente um indivíduo a cada 227m2). Janeiro foi o mês com menor abundância,
em que foi coletado aproximadamente 1 indivíduo a cada 3000m2; além disso, nesse mês
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também

foram

coletados

N° de medusas coletadas

exemplares nas piores condições:

350

sem manúbrio, com mesogléia em

300

estado frouxo, restos inconspícuos

250

de tecido gonadal e tentáculos

200

remanescentes esparsos. Medusas
em

condições

semelhantes

não

foram coletadas nas outras estações

299 (0,0044)

150

n = 733

278 (0,0035)

135 (0,0023)

100
50

20 (0.0003)

0

do ano.

Abr/06

A Figura 3 relaciona-se às
amostragens conduzidas no ponto 9
da Figura 1A, nos meses de julho e

Jul/06

Out/06

Jan/07

Figura 2. Somatória do número de medusas coletadas
em cada mês de amostragem nos pontos 1 a 8 da Figura
1A. O valor da densidade (indivíduos/m2) aparece em
parênteses.

outubro de 2006 e janeiro/2007. Tais
resultados são mostrados à parte porque, para este ponto, não foram realizadas coletas
no mês de abril/2006. O número de indivíduos coletados no ponto 9 no mês de julho/2006
é quase 2/3 do coletado nos 8
pontos restantes para o mesmo

N° de medusas coletadas
200

mês, totalizando uma densidade três

185 (0,0119)

n = 219

vezes maior que a média dos outros
pontos.
particular

Essa
de

concentração

medusas

não

150

foi

observada no mês de outubro para

100

o mesmo ponto. Variações sazonais
desse tipo também são detectadas
quando

outros

amostragem
individualmente.

pontos

são
Em

34 ( 0,0045)

de

analisados
uma

50

coleta

realizada no mês de agosto/2007,
no ponto 9 da Figura 1A, foram
amostrados 200 exemplares, o que

0
0

Jul/06

Out/06

Jan/07

Figura 3. Somatória do número de medusas coletadas
em cada mês de amostragem no ponto 9 da Figura 1A.
O valor da densidade (indivíduos/m2) aparece em
parênteses.

representou a maior densidade aferida nas amostragens realizadas em volta da Ilha de
São Sebastião (aproximadamente 1 indivíduo a cada 15m2).
Os arrastos conduzidos no mês de outubro/2006, em Pontal do Sul, mostraram que,
nessa região, a espécie também é abundante na primavera. Entre os pontos 1 a 6 da
Figura 1B, 1051 indivíduos foram coletados, 167 entre os pontos 2, 3 e 4, e 889 entre os
pontos 5 e 6.
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Estado de maturação dos espécimes
Nas quatro estações do ano foram coletados indivíduos com DU menor que 5cm,
os

quais

poderiam

ser

classificados no estágio “1 =
ou

immature”

“2

=

DU cm
n = 450

early

maturation”, e indivíduos entre
5cm e 7cm, estágios “2 = early
maturation”, “3 = mature”, ou “4
= spent” (sistematização das
classes de tamanhos segundo
Macchi et al., 1995).
Uma maior proporção de
Abr/06

espécimes entre 5cm e 7cm de
DU

(estágios

encontrada

2

nas

a

4)

foi

coletas

de

abril/2006 e janeiro/2007, em
relação

a

julho/2006

e

Jul/06

Out/06

Jan/07

Figura 4. Distribuição das medições de diâmetro
umbrelar (DU), segundo o mês de coleta, nos pontos 1 a
8 da figura 1A. Para cada amostra, a linha vertical indica
os valores mínimo e máximo, os quadrados pequenos
representam valores únicos que caem por fora dessa
distribuição, e a linha horizontal dentro das caixas
representa a mediana.

outubro/2006, quando a maior
parte da população amostrada encontrava-se abaixo dos 5cm de DU (estágios 1 e 2). A
diferença foi significativa (Figura 4) entre
o grupo de dados das coletas de inverno-

DU cm
n = 458

primavera e o grupo de dados de verãooutono (Teste de Kruskal-Wallis = 145,15;
p <0,05).
Por outro lado, o DU do material
coletado em Pontal do Sul em outubro de
2006 não teve diferença estatisticamente
significativa (p<0,05) quando comparado
ao material amostrado no mesmo mês em
São

Sebastião

(Figura

5),

para

as

seguintes hipóteses alternativas: mediana
1 ≠ mediana 2 (W=21816,5 e p=0,756);
mediana 1 > mediana 2 (W=21816,5 e
p=0,622);

mediana

1

(W=21816,5 e p=0,378).
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Figura 4. Distribuição das medições de DU
obtidas para o material coletado em
outubro/2006 nas localidades de São
Sebastião (SS) e Pontal do Sul (PS). Para
cada amostra, a linha vertical indica os
valores mínimo e máximo, os losangos
representam valores únicos que caem por
fora dessa distribuição, e a linha horizontal
dentro das caixas representa a mediana.
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Hábito demersal
Os exemplares de O. sambaquiensis foram obtidos em todas as estações do ano
por meio de coletas diurnas conduzidas com redes de arrasto de fundo. Coletas durante
o dia e a noite em um mesmo ponto de amostragem foram realizadas para estudar
possíveis variações nictemerais do comportamento da espécie, aparentemente demersal.
O ponto 9 da Figura 1A foi selecionado para esta amostragem por ter apresentado
grande abundância da espécie durante o período inverno-primavera. Nesse ponto
conduzimos um arrasto diurno e outro noturno, com 14hs de intervalo. Redes de porta
foram arrastadas a 32 metros de profundidade sobre o fundo, simultaneamente a arrastos
oblíquos com rede de plâncton (malha de 200μm e 60cm de diâmetro de boca) com
sistema de fechamento, entre 10 e 15m de profundidade na coluna de água. Apenas uma
medusa foi coletada durante a noite e 200 foram capturadas no arrasto diurno com a rede
de portas. A fauna acompanhante foi a mesma nas duas ocasiões, sendo composta por
espécies de hábito demersal e bentônicas, (e.g: arraias Atlantoraja platana e Sympterygia
bonapartii;

peixe-morcego

Ogcocephalus

vespertilio;

linguados;

baiacus,

família

Tetraodontidae; caranguejos-ermitões; siris, Callinectes sp.; ouriços-do-mar Lytechinus
variegatus; estrelas-do-mar Luidia senegalensis e Astropecten brasiliensis). Nenhum
espécime foi coletado com a rede plâncton em qualquer dos arrastos.
Em nenhum dos pontos mencionados, bem como em nenhuma estação do ano,
foram coletados exemplares de O. sambaquiensis nas amostragens realizadas com
redes de plâncton.

Habitat nerítico
As coletas conduzidas nos litorais de São Sebastião e Pontal do Sul demonstram a
ocorrência da espécie na região nerítica costeira. Para testar a abrangência da
distribuição em relação à distância da costa, foi conduzida uma coleta em pontos mais
afastados do litoral. Arrastos foram realizados em um transecto desde a entrada do Canal
da Galheta, na Baia de Paranaguá, até 24 milhas (44,5km) mar afora (pontos 7 a 13 da
Figura 1B). O ponto mais longínquo da costa (ponto 7) apresentou características
oceânicas (salinidade 36‰) e uma profundidade maior de 35 metros, os pontos médios
desse transecto tiveram salinidade de 35‰, sendo ainda menor nos pontos mais
próximos da costa. Exemplares de O. sambaquiensis foram coletados apenas nos dois
últimos pontos do transecto (12 e 13), próximos à costa e onde a salinidade normalmente
não supera os 34‰ (Emilson, 1959; Matsuura, 1986) (Tabela 1).
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Tabela 1. Variação na presença de O.sambaquiensis em relação à distância
do litoral, em amostragem realizada em um transecto de 44,5km transversal
à entrada da baía de Paranaguá.
Ponto do Arrasto1
7
8
9
10
11
12
13
1

Profundidade (m)
35
32
27
24
20
15
10

Salinidade (‰)
36
35
35-34
34

N° de indivíduos
0
0
0
0
0
9
11

Os números correspondem aos pontos marcados na Figura 1B.

Observações in situ
Em arrastos de fundo realizados nos pontos 7 e 8 da Figura 1A (profundidades
entre 12 e 25 m) foram coletados 79 e 204 exemplares em julho/2006 e outubro/2006,
respectivamente. Os 79 exemplares coletados no inverno foram capturados com arrastos
conduzidos entre os 20 e 25 metros de profundidade, aproximadamente às 14:00h, e com
6m de visibilidade na coluna d’água. No dia seguinte, novamente às 14:00h, com
visibilidade entre 6-7m, foram realizados mergulhos livres na mesma área (Praia do
Curral). Havia boas condições de observação da coluna d’água e dos organismos do
macrozooplâncton, mas nenhum espécime de O. sambaquiensis foi avistado. Entretanto,
um número significativo de outros organismos do macrozooplâncton, como Mnemiopsis
leidyi (Ctenophora) e Thalia democratica (Chordata: Tunicata), foram coletados e
observados.
Vários avistamentos foram feitos a partir da embarcação nas coletas realizadas em
Pontal do Sul (pontos 1 a 6 da Figura 1B). A espécie Lychnorhiza lucerna (Scyphozoa:
Rhizostomeae) era visível desde os primeiros metros da coluna d’água até a superfície.
Ainda assim, a coleta de L. lucerna foi abundante nas redes de arrasto de portas e,
embora também coletada abundantemente com mesma metodologia, nenhum espécime
de O. sambaquiensis foi avistado próximo à superfície.
Espécimes de Chrysaora lactea (Scyphozoa: Semaeostomeae) nadavam na
superfície de zonas rasas de praias e foram coletados por mergulho livre nos litorais de
São Sebastião (SP) e Bombinhas (SC). Esse comportamento de natação, próximo à
superfície, foi também observado para medusas da mesma espécie no extremo sul do
Canal de São Sebastião. Também no extremo sul do Canal de São Sebastião, a
hidromedusa Rhacostoma atlantica foi coletada na superfície com puçá de plâncton,
estando também presente nas amostragens feitas com redes de arrasto de fundo. Essa
área é representada pelos pontos 7, 8, 9 da Figura 1A, em que O. sambaquiensis foi mais
abundantemente coletada que as medusas das espécies mencionadas, por meio de
arrasto de redes de fundo, mas nunca foi avistada na superfície.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
As coletas conduzidas no litoral da Ilha de São Sebastião demonstraram a
presença da espécie Olindias sambaquiensis ao longo do ano. Essas coletas, realizadas
em diferentes estações do ano e sob diferentes condições climáticas, tiveram uma
conseqüente variação sazonal e diária do regime de ventos da região, um fenômeno que
causa variação das correntes de superfície e contracorrentes de fundo na área estudada
(Emilson, 1962; Miranda & Castro Filho, 1995; Castro Filho et al., 1998). Essas variações
podem ter ocasionado diferenças entre os pontos de coleta na micro-distribuição da
população de O. sambaquiensis, mas não de um jeito determinante na ausência ou
presença da espécie como um todo. Além das particularidades da amostragem e do
ponto de coleta, as Figuras 2 e 3 demonstram um padrão sazonal na ocorrência da
espécie, com uma queda muito pronunciada no verão.
Para populações de O. sambaquiensis do litoral argentino, foi determinado que a
maioria dos machos atinge a maturidade reprodutiva entre os 4cm e 5cm de DU,
enquanto as fêmeas a atingem geralmente a partir dos 6cm de DU (Macchi et al., 1995).
Adotando-se esta sistematização, e considerando-se todos os períodos de amostragem,
foram encontrados exemplares com dimensões correspondentes ao de indivíduos
maduros e imaturos em todas as estações do ano. Embora este fato possa ser
interpretado como indício de que a espécie manteve o potencial reprodutivo durante todo
o ano, houve um pico de amostragem no número de indivíduos nos meses de invernoprimavera, seguido de um decréscimo no verão. O aumento no tamanho populacional foi
caracterizado também pela presença de uma maior proporção de espécimes com DU
correspondente ao de indivíduos imaturos. Assim, para compreender em detalhes o ciclo
da espécie na área estudada, e considerando-se o caráter meroplanctônico da espécie,
ainda é necessário investigar a dinâmica de uma eventual população de pólipos, a qual
poderia passar por um pico de liberação de medusas (reprodução assexuada) no período
outono-inverno. Pólipos desta espécie ainda não foram descritos para o litoral brasileiro.
A queda na abundância em janeiro/2007 foi abrupta, diminuindo em 10 vezes a
densidade de medusas em relação a outubro/2006. Parte dessa perda deve estar
relacionada à morte de indivíduos, eventualmente após cumprido seu ciclo reprodutivo,
como evidenciado pelas medusas com mesogléia degradada coletadas no verão. Um
segundo fator que pode estar relacionado a essa diminuição, pode ser as alterações do
ambiente das medusas na estação, como a chegada de águas mais frias (Águas Centrais
do Atlântico Sul, ACAS) pelo fundo no verão (Matsuura, 1986). Nossos dados
demonstram que a população de medusas se recuperou no outono, o que pode indicar
um processo cíclico e anual.
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A dinâmica populacional aqui descrita parece ser característica do litoral sulsudeste do Brasil. Independentemente do grau de conectividade entre as comunidades
de São Sebastião (SP) e Pontal do Sul (PR), aspecto não abordado no presente estudo,
a composição das populações das duas regiões mostrou-se homogênea em relação aos
tamanhos dos organismos coletados no mesmo mês (outubro/2006) (Figura 4).
É interessante notar que o pico de crescimento populacional observado no invernoprimavera para as populações estudadas no Brasil é temporalmente oposto ao padrão
observado para o litoral sul da Província de Buenos Aires (Argentina), onde a maior
abundância da espécie é observada no verão (Mianzan & Zamponi, 1988; Chiaverano et
al., 2004). Coincidentemente, as populações dos litorais do estado de São Paulo (Brasil)
e da província de Buenos Aires (Argentina) constituem os extremos norte e sul da
distribuição conhecida da espécie (Vannucci, 1951a; Mianzan & Zamponi, 1988). Na
época em que as águas costeiras dessas regiões atingem uma temperatura superficial
similar, entre 20 e 23°C (Boltovskoy, 1981; Matsuura, 1986; Lucas et al., 2005), ambas as
populações apresentam um pico de crescimento. Outra característica comum é a
presença de medusas com mesogléia e umbrelas degradadas nos meses de decréscimo
populacional, em março-abril na Argentina (Chiaverano et al., 2004), e em janeiro no
Brasil.
A espécie atingiu o menor número de medusas coletadas na área estudada nos
meses do verão, quando a ACAS geralmente está mais próxima da costa e pode gerar
uma termoclina de temperatura mais baixa no fundo (Emilson, 1959; Matsuura, 1986). O
pico de crescimento populacional observado no inverno-primavera encontra-se
relacionado à massa de água costeira (AC), a qual não possui estratificação térmica
significativa

durante

o

inverno.

Essa

massa

d’água

conforma

um

ambiente

compartimentado diferente das correntes oceânicas da região, possui uma salinidade que
não supera os 35‰ e se encontra sujeita tanto a maiores variações em suas
características físico-químicas quanto à ação de ventos e marés que podem originar
meandros e contracorrentes (Emilson, 1959; Emilson, 1961; Boltovskoy, 1981; Matsuura,
1986; Lucas et al., 2005). A associação com a AC foi também observada na coleta
realizada em Pontal do Sul (PR) (pontos 1 a 13 da Figura 1B), em outubro/2006.
Ademais, os espécimes da Argentina também mostram associação com uma região
caracterizada pela presença de AC, com salinidade inferior a 34‰, diferente das águas
de plataforma, que estão encostadas, no seu lado leste, sobre a corrente das Malvinas, a
qual pode passar a centenas de quilômetros de distância do litoral (Boltovskoy, 1981;
Lucas et al., 2005).
Olindias sambaquiensis possui um comportamento peculiar. Embora o método
clássico para coleta de hidromedusas seja a utilização de rede para captura de
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zooplâncton do tipo Hensen, com malha de até 300μm de abertura para facilitar a
retenção

de

indivíduos

pequenos

(Ramírez

&

Zamponi,

1981),

esta

apenas

excepcionalmente captura os indivíduos de O. sambaquiensis. Uma vez que os
espécimes podem alcançar vários centímetros de diâmetro, eles são comumente
capturados por pescadores nas redes de arrasto utilizadas na pesca comercial do
camarão, de malhagens maiores. Essa coleta em arrastos de fundo indica que O.
sambaquiensis apresenta hábitos demersais, o que é corroborado pela ausência de
indivíduos em nossas amostras de plâncton. Esforços intensivos para a coleta de
plâncton que foram realizados entre 1999 e 2000, com arrastos ao longo da coluna
d’água, na área do Canal de São Sebastião (nas proximidades dos pontos 7 e 8 da
Figura 1A), obtiveram apenas dois espécimes de O. sambaquiensis (Tronolone, 2001).
Com metodologia semelhante, nenhuma O. sambaquiensis foi coletada no mesmo local
entre 2005 e 2006, novamente com coletas intensivas (Otto Oliveira, com. pess.). Essa
ausência contrasta com o grande número de espécimes coletados nos mesmos locais
pelos arrastos com redes de portas. A hipótese de que o tamanho e a baixa densidade
das medusas em alguns dos pontos de coleta sejam impeditivos para a coleta de O.
sambaquiensis com redes de plâncton pode ser descartada, uma vez que essa
metodologia foi efetiva para amostrar outros organismos planctônicos de dimensões
similares, como os ctenóforos Mnemiopsis leidyi e Beroe ovata. Essa é mais uma
evidência da ausência da espécie na coluna d’água e sua associação ao fundo. O hábito
demersal da espécie também é confirmado por avistamentos de várias espécies de
medusas na região superficial da coluna d’água, espécies estas também amostradas nas
redes de arrasto, em número menor que O. sambaquiensis.
Dentro da subclasse Limnomedusae encontram-se associações de medusas ao
fundo, como para Armorhydra janowiczi da família Armorhydridae (Swedmark & Teissier,
1958). O hábito também é conhecido para a família Olindiasidae, em que a espécie
Gonionemus vertens é considerada semi-planctônica, por se encontrar comumente
associada a algas (Bakker, 1980), substratos aos quais se adere com células
especializadas situadas próximas do extremo distal dos tentáculos (Singla, 1977). Há
também registros de Olindias phosphorica avistadas no fundo (Hartman & Emery, 1956) e
de variações diurnas nesse comportamento, onde a medusa é encontrada sobre algas
durante o dia e se alimentando ativamente de peixes durante a noite (Breder, 1956). Em
nossa área de estudo, exemplares de O. sambaquiensis aderidos ao fundo já foram
observados por mergulhadores (Alvaro E. Migotto, com. pess.). Ademais, estas
observações são corroboradas pelo estudo do comportamento de espécimes em
aquários, os quais mantiveram-se, durante a maior parte do tempo, próximos ao fundo,
tocando este com os seus tentáculos. Vannucci (1951b) já havia observado este
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comportamento em aquário, em que as medusas separavam-se do fundo realizando
movimentos natatórios apenas para se alimentar e, possivelmente, por necessidades
respiratórias, para logo voltar a se depositar no fundo do aquário. Além disso, há uma
hipótese de que, no ambiente natural, a espécie apresente fototropismo negativo
(Chiaverano, 2001). Igualmente, há a possibilidade de um mecanismo de regulação
interna do ritmo circadiano para estes organismos. Parte do material obtido em algumas
de nossas coletas foi analisado por outros pesquisadores para determinar a presença do
hormônio Melatonina e do gene para sua principal enzima da via de biossintese, a
AANAT. O hormônio está envolvido na regulação do ritmo circadiano em organismos tão
divergentes como metazoários basais e vertebrados. Resultados preliminares indicam a
presença do gene para AANAT e do hormônio Melatonina tanto em O. sambaquiensis
como também em outras espécies de medusas coletadas por nossa equipe (Rafael Peres
& José Cipolla-Neto, com. pess.).
A hipótese de que esse comportamento demersal tenha variação nictemeral foi
testada com arrastos diurnos e noturnos em um mesmo ponto de coleta. Embora haja
somente uma amostragem, não permitindo testes estatísticos relacionados a erros
amostrais, os dados corroboram a existência da variação nictemeral no comportamento
demersal da medusa. Estudos futuros poderão refinar o conhecimento sobre a variação
da posição dessas medusas em relação ao fundo, uma vez que as redes de arrasto
utilizadas atingem uma altura de boca de aproximadamente 1,5m.
Dentro da classe Hydrozoa, há grandes variações nos ciclos de vida, divididas
basicamente em três grandes estratégias diferentes: a) coexistência de pólipos e
medusas; b) desaparecimento total ou parcial da medusa; c) redução do pólipo, o que em
algumas espécies resulta numa existência holoplanctônica. Como o pólipo é séssil, a
idéia clásica preponderante é que a medusa representa a fase dispersiva do ciclo de
vida, o que se poderia interpretar como uma vantagem das espécies meroplanctônicas e
holoplanctônicas quando comparadas com aquelas não produtoras de medusas.
Paradoxalmente, se observou a presença de espécies cosmopolitas não produtoras de
medusa em regiões insulares mostrando, aparentemente, maior capacidade de dispersão
que as espécies formadoras de medusas (Cornelius, 1992a, 1992b). Por outro lado, foi
demonstrado, por meio de estudos moleculares, que espécies meroplanctônicas de
cifomedusas, previamente tidas como globalmente distribuídas, englobam um conjunto
de espécies crípticas, mais restritas geograficamente (Schroth et al., 2002; Dawson,
2005). Deste modo, a presença da medusa no ciclo de vida não é motivo per se para
assegurar uma grande capacidade de dispersão. Além disso, especificamente para O.
sambaquiensis, a capacidade dispersiva seria teoricamente mais limitada devido ao
comportamento demersal circadiano da medusa.
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Nossos resultados constituem fontes inéditas de informação sobre a biologia de O.
sambaquiensis, e poderão ser ampliados e testados com maior esforço amostral em
tempo e espaço. Entretanto, podemos concluir que há evidências de que a espécie
possui caraterísticas que podem favorecer um certo nível de estruturação populacional ao
longo da sua distribuição geográfica, e certo grau de independência de recrutamento
desde áreas longínquas, tais como:
a) um ciclo anual no desenvolvimento da população de medusas que, constituindo a fase
sexual do ciclo de vida, pode indicar que a espécie se reproduz localmente;
b) a defasagem temporal desse ciclo que mostra uma dinâmica oposta entre as
populações nos extremos da distribuição da espécie (Brasil-Argentina);
c) associação da espécie à massa de Água Costeira, que se mostra como um ambiente
compartimentado e relativamente independente das correntes oceânicas como ACAS,
Subtropical do Brasil ou Corrente das Malvinas, muito mais amplas em área abrangida e
com maior potencial de dispersão para espécie planctônicas;
d) o comportamento demersal da medusa que, sendo compreendida como a fase
dispersiva do ciclo de vida de grande parte das espécies meroplanctônicas, acaba sendo
uma limitação dessa propriedade.
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Capítulo III
Estudo filogeográfico da hidromedusa Olindias sambaquiensis (Cnidaria:
Medusozoa) no Oceano Atlântico Sul-ocidental.
Palavras chave: Filogeografia, DNA mitocondrial, diversidade genética, Hydrozoa.
Abstract: Olindias sambaquiensis is a meroplanktonic species, endemic to the
Southwestern Atlantic Ocean, from the north shore of the state of São Paulo (Brazil) to
San Blás Bay (Argentina). The Argentinean populations of O. sambaquiensis inhabit a
circumscript water mass with lower salinity and temperature than that of the Brazilian
shore. The population dynamics and ecology of the species suggest a genetic structure
along its distribution. Indeed, phylogeographic analyses based on mitochondrial DNA
corroborate the existence of two groups of haplotypes with different demographic histories
and phylogenetic positions.
Resumo: Olindias sambaquiensis é uma espécie meroplanctônica, endêmica do Atântico
Sul-ocidental, desde o litoral norte do Estado de São Paulo (Brasil) até a Baía de San
Blás (Argentina). As populações argentinas de O. sambaquiensis habitam massas d’água
circunscritas, com salinidade e temperatura inferiores que aquelas da costa brasileira. A
dinâmica populacional e ecologia da espécie sugerem uma estruturação genética ao
longo da sua distribuição. De fato, análises filogeográficas baseadas em marcadores
mitocondriais corroboram a existência de dois grupos de haplótipos com histórias
demográficas e posições filogenéticas diferentes.

INTRODUÇÃO
Olindias sambaquiensis F. Müller, 1861 (Hydrozoa, Limnomedusae) é uma espécie
de hidromedusa (Cnidaria, Hydrozoa) considerada endêmica do Oceano Atlântico Sulocidental, distribuída desde o litoral norte do Estado de São Paulo (Brasil) até a Baía de
San Blás (Província de Buenos Aires, Argentina) (Vannucci, 1951; Mianzan & Zamponi,
1988). A espécie possui um ciclo de vida meroplanctônico, com uma fase de pólipo séssil
que produz assexuadamente medusas, as quais representam a fase sexual do ciclo de
vida (Zamponi & Facal, 1987). Populações de medusas apresentam a razão sexual de
machos para fêmeas de 1:1 (Macchi et al., 1995). Seu ciclo de vida conta com larvas
plânulas ciliadas, as quais possuem uma duração curta no plâncton, logo assentando-se
e recrutando-se ao fundo, onde se deslocam até reconhecer um substrato adequado para
o desenvolvimento de um novo pólipo (Zamponi & Facal, 1987). Ao longo de sua
distribuição, a espécie ocupa uma região com aspectos ecológicos e oceanográficos
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diversos (Boltovskoy E., 1981; Boltovskoy D., 1981; Matsuura, 1986). Em seu limite sul,
no litoral argentino, O. sambaquiensis habita águas com temperaturas e salinidades
inferiores às da região costeira da zona nerítica brasileira, além de contar com a
circulação fechada e diferenciada da corrente das Malvinas (Emilson, 1961; Boltovskoy
E., 1981; Capurro, 1981; Lucas et al., 2005). Por outro lado, alguns aspectos da ecologia
e dinâmica populacional da espécie (Capítulo 2 desta dissertação) sugerem a
possibilidade de haver estrutura genética ao longo da sua distribuição.
Por um lado, padrões filogeográficos de populações de O. sambaquiensis, ou como
estes padrões respondem às diferentes condições oceanográficas da área de
distribuição, não são conhecidos. Tal desconhecimento deve-se à escassez, de estudos
filogeográficos para espécies de Hydrozoa como um todo, além da inexistência dos
mesmos para este grupo no Atlântico Sul-ocidental e em escalas regionais. Diante desse
desconhecimento, este estudo tem por objetivo investigar a estrutura populacional e
filogeografia de O. sambaquiensis no Atlântico Sul-ocidental, correlacionando a biologia
da espécie com sua presença em ambientes oceanográficos heterogêneos.

MATERIAL E MÉTODOS
Obtenção das amostras
Coletas de material biológico no Brasil foram realizadas por meio de arrastos de
redes de porta para pesca comercial
de camarão, com malha da rede
variando de 13 a 20 mm e largura da
boca variando de 8 a 10 m. Os pontos
amostrados no Brasil pertencem aos
litorais

da

localidade

de

São

Sebastião (SS) estado de São Paulo
(dia

19

de

julho

de

2006,

23°50’S/45°13’W), Pontal do Sul (PS),
estado de Paraná (dia 04 de outubro
de

2006,

25°39’S/48°24’W)

e

Bombinhas (BO), estado de Santa
Catarina (dia 30 de outubro de
2006, 27°07’S/48°34’W) (Figura 1).
Para a obtenção de material do
litoral argentino foram realizadas

Figura 1. Os círculos representam os locais de
amostragem de O. sambaquiensis, n=número de
espécimes seqüenciados para o marcador CO1, SS=
São Sebastião, PS=Pontal do Sul, BO=Bombinhas,
CL=Claromecó, RP=Rio da Prata.

coletas de medusas arribadas na praia da localidade de Claromecó (CL), Província de
Buenos Aires, (dia 16 de janeiro de 2006, 38°55’S/60°03’W) e um exemplar foi capturado
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na desembocadura do Rio da Prata (RP) (dia 12 de fevereiro de 2000, 35°06’S/56°45’W)
(Figura 1). Espécimes-testemunho dos materiais coletados, conservados em álcool e
formol, são parte da coleção do Laboratório de Estudos em Medusozoa do Departamento
de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), e serão
devidamente depositados na Coleção de Cnidários do Museu de Zoologia da USP.
Análises moleculares
Extrações de DNA genômico do material conservado em álcool 93° foram
conduzidas utilizando os reagentes EZ-DNA (Biosystems) e Instagene (Bio-Rad). Para tal
fim, porções de poucos milímetros de tecido do manúbrio de cada medusa foram
extraídas. O DNA obtido foi amplificado por meio de PCR seguindo um perfil de reação
de 3 ciclos (94°C/2min, 45°C/1min, 72°C/1min), 30 ciclos (94°C/40s, 49°C/30s, 72°C/50s)
e 72°C/5min de extensão final. Foram utilizados os primers dos segmentos dos genes
mitocondriais da subunidade 1 da proteína citocromo oxidase (CO1), desenhados por
Folmer et al. (1994), e os da subunidade ribossomal 16S, desenhados por Cunninham &
Buss (1993). O volume de reação foi de 25μL, incluindo: DNA-1μL, mix de dNTPs
(200μM)-0,5μL, buffer Taq 10X (Fermentas)-2,5μL, MgCl2 1,5mM-1,5μL, 1μL de cada
primer (1μM) e 0,1μL de Taq (Fermentas). Os produtos de PCR foram purificados por
meio de kits de coluna de afinidade com partículas magnéticas AMPure® (Agencourt®) e
ChargeSwitch® (Invitrogen™). O DNA purificado foi submetido à marcação fluorescente
por PCR, em reações independentes para as fitas forward e reverse, utilizando o
reagente Big Dye® Terminator v3.1 (Applied Biosystems). Após precipitação, os produtos
dessas reações foram enviados ao Serviço de Seqüenciamento do Departamento de
Bioquímica do Instituto de Química da USP, onde ambas fitas de DNA de cada amostra
foram seqüenciadas utilizando um equipamento ABI PRISM® 3100 (Hitachi).
Os cromatogramas obtidos após seqüenciamento foram analisados visualmente,
não se detectando presença de picos duplos, como esperado para amostras com um
único haplótipo, com a cautela de se conferir que não se tratavam de seqüências de
pseudo-genes nucleares. Seqüências consenso foram obtidas a partir desses
cromatogramas utilizando o programa PhredPhrap (Ewing & Green, 1998; Ewing et al.,
1998) e visualizadas com o programa Consed (Gordon et al., 1998). Também foram
realizados blasts, na base de dados GenBank, para os quais essas seqüências
coincidiram com os mesmos fragmentos mitocondriais pertencentes a outras espécies de
medusozoários, representando uma segunda confirmação de que as seqüências obtidas
pertencem ao DNAmt. A maior presença de transições (ts) em relação a transversões
(tv), na razão superior ao dobro, foi

também considerada evidência de que as

seqüências pertencem ao DNAmt, uma vez que o mesmo é caracterizado por uma maior
taxa de ts/tv que o DNA nuclear (Bazin et al., 2006). A seqüência de aminoácidos
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codificada também foi determinada para o fragmento do marcador CO1 obtido, utilizandose uma seqüência de tal proteína pertencente à espécie do cnidário Palythoa tuberculosa
(Anthozoa, Hexacorallia), obtida do GenBank sob o código BAE48388 e publicada por
Reimer et al. (2006).
Com exceção de algumas bases eliminadas dos extremos 5’ e 3’, que por
particularidades do seqüenciamento geraram regiões de pareamento dificultoso, tanto as
matrizes de seqüências parciais dos genes 16S como as do CO1, alinhadas com o
programa Clustal (Thompson et al., 1994) em Bioedit (Hall, 1999), não apresentaram
gaps. Desta forma, as seqüências foram então tratadas como dados pré-alinhados nas
análises posteriores.
Análises de dados
O relacionamento filogenético entre os haplótipos foi estudado por meio de análises
de parcimônia, utilizando o programa PAUP* 4.0 (Swofford, 2002). Esta análise consistiu
de uma busca heurística com 1000 réplicas com algoritmo de adição aleatória de
seqüências, adotando a estratégia de busca TBR com ponderação sucessiva de
caracteres. Duas seqüências de CO1 da espécie Maeotias marginata (Limnomedusae,
Olindiasidae) obtidas do GenBank (códigos AF383926 e AF383927; Vainola & Oulasvirta,
2001) foram utilizadas como terminais para enraizamento dos haplótipos de O.
sambaquiensis.

Três

seqüências

marginata, Craspedacusta

sinensis

de

16S
e

pertencentes

Olindias

ás

espécies

phosphorica

Maeotias

(Limnomedusae,

Olindiasidae), publicadas por Collins et al. (2005), obtidas do GenBank sob os códigos
AY512508, AY512507 e AY512509 respectivamente, foram utilizadas com o mesmo fim.
Comparações par a par (pairwise analyses), utilizando o programa DnaSP 4.20.2
(Rozas et al., 2003), foram realizadas com a finalidade de obter diferentes parâmetros
estatísticos indicadores da diversidade genética das amostras, a saber, número de
haplótipos (h); diversidade haplotípica (H); número de sítios polimórficos (S); número
médio de diferenças nucleotídicas (k); diversidade nucleotídica Pi (π).
Evidências de subdivisão geográfica foram obtidas por meio de métodos de
análises da variância molecular (AMOVA) e de comparações par a par dos valores de Fst
e de diversidade nucleotídica, utilizando o programa de computação Arlequin 2.01
(Schneider et al., 2000). As amostras RP e BO não foram incluídas em tais análises por
apresentarem apenas um e três espécimes amostrados respectivamente. Dois modelos
de agrupamentos foram utilizados na AMOVA para dividir a variância molecular total em
diferentes componentes: diferenças dentro das populações, entre as populações e entre
grupos. Os modelos testados foram: 1- Sem agrupamento, (SS, PS, CL), considerando
as três localidades amostradas como pertencentes a uma única população; 2- Dois
grupos, (SS, PS)/(CL), separando as localidades do Brasil, geograficamente mais
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próximas entre si, da amostra argentina. A conectividade entre as localidades foi
estimada por meio do número de migrantes por geração Nm, aplicando as equações de
Fst (equation 3) e Nm (equation 4) publicadas por Hudson et al. (1992) com o programa
DnaSP. Por se tratar de DNAmt, Nm é o produto entre o número efetivo de fêmeas (Nf)
em cada subpopulação e a fração de fêmeas migrantes (mf) em cada subpopulação a
cada geração, representando o número efetivo de fêmeas migrantes em cada
subpopulação por geração.
Análises da distribuição das diferenças nucleotídicas par a par entre as distintas
seqüências (mismatch distribution) foram conduzidas para testar as hipóteses de
equilíbrio versus expansão populacional utilizando DnaSP. Valores de Tau, τ=2μLt, dos
tempos de expansão populacional, onde μ é a taxa de mutação e L o comprimento da
seqüência analisada (Roger & Harpending, 1992), também foram obtidos, assim como os
índices para testar a significância estatística das análises: o SSD (sum of square
deviations) desvio da soma de quadrados entre as distribuições observadas e esperadas
sob o modelo de expansão populacional e o índice de Harpending (Harpending, 1994). O
teste de desvio da neutralidade Fs (Fu, 1997), sensível à expansão populacional, também
foi aplicado para avaliar esse cenário. Os valores dos estimadores do índice Teta (θ=2Nμ,
em que N = tamanho efetivo populacional) da estimativa da taxa de mutação, calculados
para tal teste, foram utilizados também nas simulações por coalescência (Hudson, 1990),
dirigidas a obter o grau de significância das estatísticas resultantes. Uma vez que alguns
padrões de distribuição da diversidade genética podem ser indistinguíveis entre os
ocasionados pelo efeito da seleção natural daqueles ocasionados pelos processos
demográficos, como efeitos de gargalo ou expansões populacionais, o teste de
neutralidade MK (McDonald & Kreitman, 1991) também foi conduzido para detectar
evidência de desvio da neutralidade devido à seleção natural. As mesmas duas
seqüências de CO1 da espécie M. marginata mencionadas acima foram utilizadas como
grupo externo desta análise, para a qual foi utilizando o programa DnaSP.

RESULTADOS
Polimorfismo dos marcadores 16S e CO1
Seqüências de DNAmt, obtidas de um mesmo grupo de 21 espécimes, mostraram
um menor grau de polimorfismo no marcador 16S que no marcador CO1 (Tabela 1).
Diante desse padrão, um maior esforço de obtenção de seqüências de CO1 foi realizado
para conduzir as análises populacionais apresentadas.
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Tabela 1. Comparação do grau de informação contida no
polimorfismo observado de seqüências parciais dos
genes mitocondriais 16S e CO1, para um mesmo grupo
de 21 espécimes de O. sambaquiensis.
Marcador

Pb1

S2

SIP3

h4

H5

k6

π7

16S

517

21

3

9

0,781

2,962

0,006

CO1

568

37

15

20

0,995

7,224

0,013

1

Número de pares de bases das seqüências estudadas.
Número de sítios variáveis.
3
Sítios informativos para parcimônia.
4
Número de haplótipos.
5
Diversidade haplotípica.
6
Número médio de diferenças nucleotídicas.
7
Diversidade nucleotídica.
2

Relacionamentos haplotípicos
A análise filogenética de
25

seqüências

parciais

do

marcador 16S (4 de SS, 10 de
PS, 3 de BO, 1 do RP, 4 de CL e
3 do grupo externo) não revelou
definição dos relacionamentos
entre os haplótipos do grupo
interno (1 árvore, 162,6 passos,
CI=0,992; RI=0,983). Tal análise
contou com apenas três sítios
informativos para parcimônia no
grupo

interno,

resolveram

que

não

agrupamentos

diferenciais entre haplótipos das
distintas localidades. Por outro
lado, a análise por parcimônia
de 40 seqüências do marcador
CO1, (11 de SS, 12 de PS, 3 de
BO, 1 do RP, 11 de CL e 2 do
grupo externo), com 21 sítios
informativos para parcimônia no
grupo interno, resultou em 153

Figura 2. Cladograma para o marcador mitocondrial CO1,
obtido em uma análise por parcimônia para os 38
espécimes (terminais) coletados em diferentes localidades
do Brasil (BR) e da Argentina (AR). Os símbolos: ▲, ● e ■,

representam haplótipos que são compartilhados por
diferentes terminais. SS=São Sebastião, PS=Pontal do
Sul, BO=Bombinhas, CL=Claromecó, RP=Rio da Prata.

cladogramas mais parcimoniosos
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(134,33 passos, CI=0,925, RI=0,940). O consenso estrito de tais cladogramas, no qual
cada terminal corresponde à seqüência obtida para um espécime de O. sambaquiensis,
revelou uma topologia mais informativa que a obtida para o marcador 16S (Figura 2).
Na figura 2 observa-se que os ramos basais foram ocupados por representantes
das amostras coletadas no litoral brasileiro (SS, PS, BO). Por sua vez, as amostras
coletadas no litoral argentino (RP, CL) se situaram todas em um mesmo clado apical,
ainda que não possam ser corroboradas como formando um grupo monofilético por
estarem em uma politomia com haplótipos de SS, PS e BO. Como a análise tem um
caráter intra-específico, para o qual se supõe que os tempos evolutivos são curtos para o
aparecimento dos entrenós, não deve ser descartada a possibilidade de separação
incompleta das linhagens (incomplete lineage sorting), assim como processos de
introgressão que estejam contribuindo para o estabelecimento desse padrão (Moore,
1995). A posição apical desta politomia corroboraria a hipótese de introgressão (Peters et
al., 2007).
Outro aspecto interessante é que apenas aparece um único haplótipo repetido entre
as localidades brasileiras, compartilhado pelos terminais Osa28SS e Osa11PS.
Entretanto, CL mostra o aparecimento de dois haplótipos repetidos, um deles
compartilhado pelos terminais Osa01/02/05CL e outro pelos terminais Osa07/10CL,
revelando uma menor diversidade haplotípica.

Estrutura genética
A tabela 2 mostra os resultados da AMOVA entre as localidades amostradas com
n>10 espécimes seqüenciados para o marcador CO1 (SS, PS, CL) e como a variação
genética total se distribui entre os dois modelos de agrupamento testados. O modelo 1,
sem restrições de agrupamento, revelou que as diferenças entre localidades representam
cerca de 17% da variância total, o que é estatisticamente significativo. No modelo 2, que
Tabela 2. Resultados da AMOVA entre as localidades SS (n=11), PS (n=12) e CL (n=11) e
distribuição da variação genética sob modelos diferentes de agrupamentos definidos a priori. Os
valores de significância estatística (p) foram obtidos por 1023 permutações não paramétricas,
(g.l.=graus de liberdade). Os diferentes componentes da variância informados são: Va = variância da
diferença entre populações, Vb = da diferença dentro das populações dentro de grupos e Vc = entre
haplótipos dentro das populações.
Estrutura de
Origem da variação
Soma de
Componentes
% da
g.l.
p
populações testada
quadrados
da Variância
Variância
Sem agrupamento: Entre populações
2
22.737
0.67007 Va
16.96
0,00
Dentro das populações
1-(SS, PS, CL)
31
101.705
3.28079 Vb
83.04
Entre grupos
1
17.489
0.89144 Va
20.94
0,34
Dois grupos:
Entre populações
1-(SS, PS)
dentro de grupos
2-(CL)
1
4.248
0.08427 Vb
1.98
0,28
Dentro das populações
31
112.462
3.62781 Vc
77.08
0,00

agrupa as amostras do litoral brasileiro em contraposição à amostra argentina de CL, as
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diferenças foram ainda maiores, 20,94% da variância total, embora não seja
significativamente maior que o esperado aleatoriamente. Neste segundo agrupamento
pode se observar que a porcentagem da variância total devido à diferença entre as
populações dentro de grupo não é significativa (1,98%, p=0,28) o que se refere
diretamente a uma homogeneidade entre as localidades brasileiras de SS e PS.
Como sugerido pelos resultados da AMOVA, tanto a comparação par a par dos
índices de fixação (Tabela 3) como da divergência genética (Tabela 4) mostram que a
população CL (Fst: 0.20) é significativamente diferente das localidades SS (Fst: 0.14) e
PS (Fst: 0.17), sendo que as últimas não se mostraram significativamente diferentes
entre si. A estimativa da taxa de migração calculada resultou em aproximadamente uma
a duas fêmeas migrantes por geração entre as localidades do Brasil e Argentina (Tabela
3). A pouca estruturação entre SS e PS revelou um Nm equivalente a quase 64 fêmeas
migrantes por geração entre as localidades, considerando-se as mesmas como
pertencentes a uma mesma unidade populacional.
Tabela 3. Fluxo gênico e diferenciações par a
par entre as localidades SS (n=11), PS (n=12)
e CL (n=11). Abaixo da diagonal estão os
índices de fixação populacional (Fst) par a par,
entre parênteses valores das probabilidades
(1023 permutações). Sob a diagonal está o
número de migrantes por geração (Nfm).
Localidade
SS
PS
CL
SS
63,94
2,33
PS
0,009 (0,28)
1,05
CL
0,177 (0,00*) 0,320(0,00*)
*Diferenças estatisticamente significativas.

Tabela 4. Comparações par a par da
divergência nucleotídica entre localidades SS
(n=11), PS (n=12) e CL (n=11). Sobre a
diagonal está o número médio de diferenças
par a par entre localidades, entre os
parênteses valor das probabilidades. Abaixo
da diagonal estão as médias corrigidas das
diferenças par a par.
Localidade SS
PS
CL
SS
7,81 (0,22) 7,95 (0,00)*
PS
0,06
7,94 (0,00)*
CL
1,40
2,56
*Diferenças estatisticamente significativas.

Diversidade genética, neutralidade e história demográfica
As comparações par a par intra-localidades também revelam que a diversidade
genética da amostra CL é menor que a das localidades SS e PS (Tabela 5). As medidas
de diversidade haplotípica e nucleotídica são mais altas nas localidades SP e SC que em
BA. Entretanto, é detectado um desvio estatisticamente significativo da neutralidade para
os haplótipos obtidos da população brasileira (SS-PS), mas não para os da localidade
argentina (CL) (Tabela 5). Tal resultado do teste Fs coincide com outros resultados das
comparações pareadas (Figura 3), nas quais a unidade populacional SS-PS revelou um
maior ajuste com a distribuição esperada sob um modelo de expansão populacional que
a localidade CL. O teste SSD (0,007, p=0.660) e o índice de Harpending (0,014, p=0.850)
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também não revelaram diferenças significativas com o esperado sob o modelo de
expansão populacional para o agrupamento SS-PS.
Tabela 5. Caracterização genética das três localidades estudadas
mostrando: número de seqüências obtidas (n), número de haplótipos
diferentes (h), diversidade haplotípica (H) com a variância (Vh),
diversidade nucleotídica (π), valor de Teta (θπ) e resultado do teste
de neutralidade de Fs com o valor da probabilidade.
Localidade
SS
PS
CL

n
11
12
11

h
11
12
8

H±Vh
1,000±0,001
1,000±0,001
0,964±0,003

π
0,016
0,012
0,007

θπ
8,909
6,590
4,182

Fs (p)
-4.592 (0,011*)
-6,751 (0,002*)
-1,961 (0,118)

*Valores estatisticamente significativos.

Figura 3. Distribuição de diferenças par a par entre as seqüências parciais de CO1 da
população brasileira (SS-PS) à esquerda (n=23), e as da população argentina (CL) à direita
(n=11), SS = São Sebastião, PS = Pontal do Sul, CL = Claromecó. A linha cheia representa a
distribuição esperada (Esp.) sob o modelo de Expansão Populacional (EP) e a linha com
círculos a distribuição Observada (Obs.).

Comparativamente, não foram obtidos resultados coincidentes com o esperado sob
um modelo de expansão populacional para os haplótipos de CL (SSD=0,140, p=0,000 e
índice de Harpending=0,292, p=0,010). Um valor de Tau de 9,652 revela que esse evento
de expansão populacional do grupo de haplótipos SS-PS pode ter sido muito antigo, além
de mostrar um padrão multimodal (Figura 3) e um valor médio de diferenças par a par
elevado (7,731), revelando uma história populacional longa, com possibilidade de
acontecimento de algum evento de gargalo ou subdivisão populacional.
O teste MK não revelou desvio de neutralidade (p=0,583), pelo que não foi
detectada evidência de seleção natural positiva ou negativa agindo diretamente sobre o
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segmento do marcador CO1 utilizado nas analises desenvolvidas no presente trabalho
(Tabela 6).
Tabela 6. Tabela do teste MK e índice de neutralidade obtido sem
desvio significativo da neutralidade.
Substituições
sinônimas

Substituições
não sinônimas

Diferenças fixas entre espécies

75

8

Sítios polimórficos

47

7

Índice de neutralidade = 1,396; p = 0,583.

DISCUSSÃO
As análises de diferenciação populacional (AMOVA e comparações pareadas de
Fst e diversidade nucleotídica) detectaram que os haplótipos obtidos para o marcador
CO1 nas localidades SS-PS e CL pertencem a dois agrupamentos populacionais
diferentes. Entretanto, mais amostragens, principalmente no litoral do Brasil (estados de
Santa Catarina e Rio Grande de Sul), são necessárias para determinar se esse padrão
está associado a um isolamento por distância ou a uma quebra filogeográfica em alguma
latitude entre Brasil e Argentina. Tais pontos não amostrados poderiam ser interpretados
como pertencentes a “populações fantasmas” (ghost populations) para as quais as
análises apresentadas neste trabalho não aportaram dados, o que poderia enviesar, por
superestimação, os índices θ e Nm obtidos (Beerli, 2004). Deste modo, existiria a
possibilidade de que o fluxo gênico entre as localidades do Brasil e Argentina se
revelasse ainda menor que o detectado nas análises apresentadas, reforçando a
evidência da estruturação genética informada para as localidades estudadas. Por outro
lado, os dados sobre a história natural da espécie, apresentados no Capítulo 2 revelaram
uma dinâmica populacional diferente para as populações argentinas e brasileiras de O.
sambaquiensis, ocupando extremos de sua distribuição conhecida. Deste modo, os
dados apresentados sobre a genética de populações da espécie coincidem e poderiam
estar correlacionados com a observação de que a mesma habita regiões com diferentes
condições oceanográficas, mostrando populações com sazonalidades opostas nos seus
ciclos reprodutivos anuais e uma fase de medusa com um comportamento demersal
diurno que, a princípio, sugere uma limitação no seu poder dispersivo (Capítulo 2).
A análise por parcimônia dos relacionamentos haplotípicos revela, por um lado, um
posicionamento preponderantemente basal das seqüências obtidas das amostras das
localidades brasileiras, enquanto os haplótipos obtidos de amostras do litoral argentino
ocupam só uma posição apical. Eventos de introgressão e/ou separação incompleta de
linhagens também são evidentes, devido à presença de alguns haplótipos das
localidades brasileiras no mesmo clado que haplótipos das localidades argentinas. Por
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outro lado, os resultados obtidos com a análise de distribuição de diferenças
nucleotídicas par a par mostram uma expansão populacional antiga para os haplótipos de
SS-PS, não se detectando tal evento para aqueles da localidade argentina.
A ação da seleção natural agindo diretamente no segmento do marcador CO1
utilizado, originando o padrão de estruturação geográfica observado, não foi detectada,
como revelado pelo resultado do teste MK. Entretanto, não é possível ignorar que, em se
tratando de um gene mitocondrial, este pode experimentar o efeito “carona” (hitchhiking).
Tal efeito, que pode afetar marcadamente o genoma mitocondrial (Bazin et al., 2006),
acontece quando um gene selecionado positivamente se espalha pela população,
levando consigo outros genes ligados à mesma região cromossômica, com conseguinte
diminuição da diversidade genética populacional em tal região,
Pelo exposto, além das condições de circulação das massas d’água das regiões
habitadas pelas partições populacionais detectadas, e da distância entre elas, não é
possível descartar completamente que a estrutura genética observada seja também
devida à adaptação local por seleção positiva ou, inclusive, por efeito da seleção
purificadora de genes levemente deletérios agindo sobre o genoma mitocondrial.
Entretanto, isto não necessariamente contradiz a evidência de um evento demográfico,
como a expansão de uma população geneticamente mais diversa desde o litoral
brasileiro para o sul, que possa ter acontecido junto, ou antes, de um evento de seleção
natural.
Nossos resultados, baseados na análise de um segmento do marcador CO1,
sugerem que O. sambaquiensis apresenta uma subdivisão populacional caracterizada
por haplótipos com uma história demográfica mais antiga no norte da sua distribuição
conhecida e com um posicionamento filogenético preponderantemente mais basal que os
das localidades argentinas, os quais aparecem apenas numa posição mais apical da
topologia obtida na análise filogenética de tal marcador.
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Capítulo IV
Estudo filogeográfico da hidromedusa Liriope tetraphylla (Cnidaria: Medusozoa) no
Oceano Atlântico Sul-ocidental: evidências de estruturação populacional em uma
escala regional para uma espécie holoplanctônica.
Palavras chave: Filogeografia, DNA mitocondrial, diversidade genética, plâncton.
Abstract: Liriope tetraphylla is considered a cosmopolitan holoplanktonic species
inhabiting water masses with different oceanographical and ecological conditions. Broad
ecological and geographical distributions represent a key question for the study of
population genetics of planktonic organisms. Phylogeographical patterns of holoplanktonic
species, like L. tetraphylla, and its relationship with marine environmental heterogeneities
is still unknown. In this study, we performed a mitochondrial DNA phylogeographic
analyses using CO1 and 16S. Our data have demonstrated that the cosmopolitan
condition of the species is not corroborated, and the so-called L. tetraphylla possibly
includes cryptic species. On the other hand, in a regional scale, our data reveal a
population structure for L. tetraphylla in the Southwestern Atlantic Ocean.
Resumo: Liriope tetraphylla é considerada como uma espécie holoplanctônica com
distribuição cosmopolita que habita massas d’água com condições oceanográficas e
ecológicas distintas. Distribuições ecológicas e geográficas abrangentes representam
uma questão central no estudo da genética de populações de organismos planctônicos.
Padrões filogeográficos de espécies holoplanctônicas, como L. tetraphylla, e suas
relações com heterogeneidades do ambiente marinho ainda são desconhecidos. Neste
estudo conduzimos análises filogeográficas dos marcadores mitocondriais CO1 e 16S.
Nossos dados demonstraram que a condição cosmopolita da espécie não é corroborada,
e o então denominado L. tetraphylla possivelmente inclui espécies crípticas. Por outro
lado, em uma escala regional, nossos dados revelam uma estrutura populacional para L.
tetraphylla no Atlântico Sul-ocidental.

INTRODUÇÃO
Liriope tetraphylla Chamisso & Eysenhardt 1821 (Trachymedusae, Geryoniidae) é
uma espécie de hidromedusa (Cnidaria, Hydrozoa) que desenvolve seu ciclo de vida
inteiramente na coluna d’água (holoplanctônica), sem possuir fase de pólipo. Assim, a
princípio, os indivíduos desta espécie estariam inteiramente sujeitos aos efeitos das
correntes marinhas ao longo de todo seu ciclo de vida. A espécie é assumida como de
distribuição cosmopolita, sendo sua presença documentada em distintas partes do globo
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(Ueno & Mitsutani, 1994; Daly Yahia et al., 2003; Batistić et al., 2007) inclusive associada
a diferentes correntes marinhas oceânicas (e.g., Calder, 1971; Palma et al., 2007).
Entretanto, em algumas regiões do Oceano Atlântico Sul-ocidental, tais como o litoral
sudeste brasileiro, L. tetraphylla é encontrada associada às águas costeiras, presente em
distintos períodos do ano, sendo uma das hidromedusas mais abundantes no
zooplâncton (Tronolone, 2007). Nas águas costeiras do litoral norte da Província de
Buenos Aires, espécimes de L. tetraphylla também são muito abundantes durante o
verão, com menor ocorrência durante o inverno (Mianzan et al., 2001a). Esta abrangência
ecológica e geográfica, com diferentes abundâncias em diferentes massas de água e
regiões do globo, é comum em muitos organismos planctônicos e representa a principal
questão relacionada ao estudo da estruturação genética das populações dessas espécies
em escalas regionais (i.e., não globais).
A região costeira do Atlântico Sul-ocidental situada entre o litoral sudeste brasileiro
e o litoral norte argentino (província de Buenos Aires) é heterogênea em seus aspectos
ecológicos e oceanográficos (Boltovskoy E., 1981; Boltovskoy D., 1981; Matsuura, 1986).
Há massas d’água diferentes que banham a zona nerítica brasileira e o litoral de Buenos
Aires – a primeira com média de temperatura e salinidade maior que a segunda (Emilson,
1961; Capurro, 1981; Lucas et al., 2005). A barreira geográfica putativa neste cenário, a
qual poderia limitar a dispersão dos organismos planctônicos entre essas regiões, é o
estuário do ‘Rio de la Plata’ (Rio da Prata), que provoca uma grande descarga de água
doce no Atlântico, causando assim a quebra da continuidade do ambiente costeiro
(Mianzan et al., 2001a). Entretanto, a interpretação da cunha doce do Rio da Prata como
uma barreira para a dispersão de organismos marinhos deve ser compreendida dentro do
regime de flutuações cíclicas na magnitude dessa descarga, sugerindo que a ação de
barreira seria, no máximo, intermitente (Mianzan et al., 2001b).
Neste contexto, ainda não é conhecido como os padrões filogeográficos de
espécies holoplanctônicas, como L. tetraphylla, podem ser afetados pelas condições
oceanográficas descritas. Uma abordagem possível para investigar esta questão reside
em estudos filogeográficos. Porém, por outro lado, estudos filogeográficos não são
abundantes para organismos holoplanctônicos, são escassos para espécies de Hydrozoa
como um todo, e são inexistentes para este grupo no Atlântico Sul-ocidental e em escalas
regionais. Assim, diante desse desconhecimento, este estudo tem por objetivo investigar
a estrutura populacional e filogeografia de L. tetraphylla no Atlântico Sul-ocidental,
correlacionando a biologia da espécie com sua presença em ambientes oceanográficos
heterogêneos em uma escala regional.
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MATERIAL E MÉTODOS
Obtenção dos espécimes
Coletas do material biológico foram realizadas com redes de plâncton de 300-500μ
de abertura de malha, em pontos nos litorais do Brasil e da Argentina (Figura 1), entre
dezembro de 2005 e novembro de 2006. Os pontos amostrados no Brasil foram nas
localidades de São Sebastião, Estado
de

São

Paulo

(SP)

(dia

22

de

novembro de 2005, 23°50’S/45°24’W e
dia

19

de

julho

23°55’S/45°25’W)

e

de

2006,

Bombinhas,

Estado de Santa Catarina (SC) (dia 30
de

novembro

de

2006,

27°07’S/48°34’W). Na Argentina foram
realizadas coletas na baía de ‘San
Borombón’, Província de Buenos Aires
(BA) (dia 17 de dezembro de 2005,
23°46’S/45°21’W).

Espécimes

testemunho dos materiais coletados,
conservados em álcool e formol, estão
incorporados
Laboratório
Medusozoa

na
de
do

coleção

do

Estudos

em

Departamento

de

Figura 1. Área de estudo. Os losangos representam
os locais de amostragem de L. tetraphylla,
n=número de espécimes seqüenciados para o
marcador CO1, SP= São Sebastião, São Paulo;
SC= Bombinhas, Santa Catarina; BA= Baía de San
Borombón, Buenos Aires.

Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), e serão
apropriadamente depositados na coleção de Cnidaria do Museu de Zoologia da USP.
Análises moleculares
Extrações de DNA genômico do material conservado em álcool 93° foram
conduzidas utilizando os reagentes EZ-DNA (Biosystems) e Instagene (Bio-Rad). Para tal
fim foram utilizadas medusas inteiras, uma vez que o tamanho das mesmas restringia-se
a poucos milímetros de diâmetro e comprimento (3 a 5 mm). O DNA obtido foi amplificado
por meio de PCR seguindo um perfil de reação de 3 ciclos (94°C/2min, 45°C/1min,
72°C/1min), 30 ciclos (94°C/40s, 49°C/30s, 72°C/50s) e 72°C/5min de extensão final.
Foram utilizados os primers dos segmentos dos genes mitocondriais da subunidade 1 da
proteína citocromo oxidase (CO1), desenhados por Folmer et al. (1994), e os da
subunidade ribosomal 16S, desenhados por Cunninham & Buss (1993). O volume de
reação foi de 25μL, incluindo: DNA-1μL, mix de dNTPs (200μM)-0,5μL, buffer Taq 10X
(Fermentas)-2,5μL, MgCl2 1,5mM-1,5μL, 1μL de cada primer (1μM) e 0,1μL de Taq
(Fermentas). Os produtos de PCR foram purificados utilizando kits de coluna de afinidade
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com partículas magnéticas AMPure® (Agencourt®) e ChargeSwitch® (Invitrogen™). O
DNA purificado foi submetido à marcação fluorescente por PCR, em reações
independentes para as fitas forward e reverse, utilizando o reagente Big Dye® Terminator
v3.1 (Applied Biosystems). Após precipitação, os produtos dessas reações foram
enviados ao Serviço de Seqüenciamento do Departamento de Bioquímica do Instituto de
Química da USP, onde ambas fitas de DNA de cada amostra foram seqüenciadas
utilizando um equipamento ABI PRISM® 3100 (Hitachi).
Os cromatogramas obtidos após seqüenciamento foram analisados visualmente,
não se detectando presença de picos duplos, como esperado para amostras com um
único haplótipo, com a cautela de se conferir que não se tratavam de seqüências de
pseudo-genes nucleares. Seqüências consenso foram obtidas a partir desses
cromatogramas utilizando o programa PhredPhrap (Ewing & Green, 1998; Ewing et al.,
1998) e visualizadas com o programa Consed (Gordon et al., 1998). Também foram
realizados blasts, na base de dados GenBank, para os quais essas seqüências
coincidiram com os mesmos fragmentos mitocondriais pertencentes a outras espécies de
medusozoários, representando uma segunda confirmação de que as seqüências obtidas
pertencem ao DNAmt. A maior presença de transições (ts) em relação a transversões
(tv), em uma ordem superior a duas vezes para os dois marcadores (CO1: 31ts/3tv; 16S:
7ts/1tv), foi também considerada evidência de que as seqüências pertencem ao DNAmt,
uma vez que o mesmo é caracterizado por uma maior taxa de ts/tv que o DNA nuclear
(Bazin et al., 2006). Para o fragmento do marcador CO1 obtido também foi determinada a
seqüência de aminoácidos codificada, utilizando uma seqüência de tal proteína
pertencente à espécie do cnidário Palythoa tuberculosa (Anthozoa, Hexacorallia), obtida
do GenBank sob o código BAE48388 e publicada por Reimer et al. (2006).
Com exceção de algumas bases eliminadas dos extremos 5’ e 3’, que por
particularidades do seqüenciamento geraram regiões de pareamento dificultoso, tanto as
matrizes de seqüências parciais dos genes 16S como as do CO1, alinhadas com o
programa Clustal (Thompson et al., 1994) em Bioedit (Hall, 1999), não formaram gaps.
Desta forma, as seqüências foram então tratadas como dados pré-alinhados nas análises
posteriores.
Análises de dados
O relacionamento filogenético entre os haplótipos foi estudado por meio de análises
de parcimônia, utilizando o programa PAUP* 4.0 (Swofford, 2002). Esta análise consistiu
de uma busca heurística com 1000 réplicas com algoritmo de adição aleatória de
seqüências, adotando a estratégia de busca TBR com ponderação sucessiva de
caracteres. Duas seqüências de CO1 da espécie Maeotias marginata, obtidas do
GenBank sob os códigos AF383926 e AF383927 (Vainola & Oulasvirta, 2001) e duas de
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Olindias sambaquiensis (E. Ale, dados não publicados), foram utilizadas como grupos
externos para enraizamento dos haplótipos de L. tetraphylla. Ambas as espécies,
pertencentes

à

família

Olindiasidae

(Limnomedusae),

foram

escolhidas

por

representarem as seqüências disponíveis com posição filogenética mais próxima da
família Geryoniidae (Trachymedusae), a qual pertence L. tetraphylla (Collins, 2002). Duas
seqüências de 16S registradas no GenBank como pertencentes a L. tetraphylla sob os
códigos AY512510 (Collins et al., 2005) e U19377 (Bridge et al., 1995), foram utilizadas
com mesmo fim.
Comparações par a par (pairwise analyses), utilizando o programa DnaSP 4.20.2
(Rozas et al., 2003), foram realizadas com a finalidade de obter diferentes parâmetros
estatísticos indicadores da diversidade genética das amostras, a saber, número de
haplótipos (h); diversidade haplotípica (H); número de sítios polimórficos (S); número
médio de diferenças nucleotídicas (k); diversidade nucleotídica Pi (π).
Evidências de subdivisão geográfica foram obtidas por meio de métodos de
análises da variância molecular (AMOVA) e de comparações par a par dos valores de Fst
e de diversidade nucleotídica, utilizando o programa de computação Arlequin 2.01
(Schneider et al., 2000). Três modelos de agrupamentos foram utilizados na AMOVA para
dividir a variância molecular total em diferentes componentes: diferenças dentro das
populações, entre as populações e entre grupos. Os modelos testados foram: 1- Sem
agrupamento, (SP, SC, BA), considerando as três localidades amostradas como
pertencentes a uma única população; 2- Dois grupos, (SP, SC)/(BA), separando as
localidades do Brasil, geograficamente mais próximas entre si, da amostra argentina; 3Dois grupos, (SP)/(SC, BA), separando a localidade do norte das do sul da distribuição
geográfica estudada. A conectividade entre as localidades foi estimada através do
número de migrantes por geração Nm, aplicando as equações de Fst (equation 3) e Nm
(equation 4) publicadas por Hudson et al. (1992) com o programa DnaSP.
Análises da distribuição das diferenças nucleotídicas par a par entre as distintas
seqüências (mismatch distribution) foram conduzidas para testar as hipóteses de
equilíbrio versus expansão populacional utilizando DnaSP. Valores de Tau, τ=2μLt, dos
tempos de expansão populacional, onde μ é a taxa de mutação e L o comprimento da
seqüência analisada (Roger & Harpending, 1992), também foram obtidos, assim como os
índices para testar a significância estatística das análises: o SSD (sum of square
deviations) desvio da soma de quadrados entre as distribuições observadas e esperadas
sob o modelo de expansão populacional e o índice de Harpending (Harpending, 1994).
Os testes de desvio da neutralidade Fs (Fu, 1997) e R2 (Ramos-Onsins & Rozas, 2002),
sensíveis à expansão populacional, também foram aplicados para avaliar esse cenário.
Os valores dos estimadores do índice Teta (θ=2Nμ, em que N = tamanho efetivo
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populacional) da estimativa da taxa de mutação, calculados para tais testes, foram
utilizados também nas simulações por coalescência (Hudson, 1990), dirigidas a obter o
grau de significância das estatísticas resultantes. Uma vez que alguns padrões de
distribuição da diversidade genética podem ser indistinguíveis entre os ocasionados pelo
efeito da seleção natural ou pelos processos demográficos, como efeitos de gargalo ou
expansões populacionais, descrições do número de substituições sinônimas e não
sinônimas também foram conduzidas.

RESULTADOS
Polimorfismo dos marcadores 16S e CO1
Seqüências de DNAmt, obtidas para um grupo de 20 espécimes, mostraram um
menor grau de polimorfismo no marcador 16S que no marcador CO1 (Tabela 1). Devido a
este padrão, houve um maior esforço de obtenção de seqüências de CO1 para realizar
as análises populacionais apresentadas. Há somente duas seqüências do marcador 16S
depositadas no GenBank para a
obtida de uma amostra coletada

Tabela 1. Comparação do grau de informação contida
nos polimorfismos observados em seqüências parciais
dos genes mitocondriais 16S e CO1, para 20 espécimes
de Liriope tetraphylla.

na região costeira de Califórnia

Marcador

Pb1

S2

SIP3

h4

H5

k6

π7

16S

446

8

1

6

0,516

0,890

0,002

CO1

547

27

7

14

0,916

4,290

0,008

espécie L. tetraphylla, uma delas

(EUA)

(código:

AY512510,

Collins et al., 2005) e outra sem
a origem geográfica informada
(código: U19377, Bridge et al.,
1995). A matriz de distância
genética (Tabela 2) apresenta

1

Número de pares de bases das seqüências estudadas.
Número de sítios variáveis.
3
Sítios informativos para parcimônia no grupo interno.
4
Número de haplótipos.
5
Diversidade haplotípica.
6
Número médio de diferenças nucleotídicas.
7
Diversidade nucleotídica.
2

uma divergência ao redor de 10% entre os seis haplótipos detectados para as localidades
do Atlântico Sul-ocidental (Tabela 1) e os dois depositados no GenBank. A restrição da
análise a um caráter mais regional, considerando somente a distância genética entre os
haplótipos do Atlântico Sul-ocidental, resulta em um valor de 1% ou menos; por outro
lado,

a

distância

genética

observada

entre

os

haplótipos

do

GenBank

é,

aproximadamente, da mesma magnitude. Não foram encontrados registros de
seqüências de CO1 para esta espécie no GenBank.
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Tabela 2. Matriz de distâncias inter-haplotípicas para seqüências parciais do gene
mitocondrial 16S pertencentes a espécimes de L. tetraphylla coletados no Atlântico Sulocidental (ASO- haplótipos 1 a 6) e duas seqüências obtidas no GenBank (GBK- haplótipos
1 e 2), uma de origem geográfica desconhecida (GBK-1) e outra pertencente ao Pacífico
dos EUA (GBK-2). Abaixo da diagonal é mostrado o número absoluto de diferenças
nucleotídicas em comparações par a par; acima da diagonal é indicado o desvio padrão.
GBK-1
GBK-1
GBK-2
ASO-1
ASO-2
ASO-3
ASO-4
ASO-5
ASO-6

GBK-2
2,224

05
46
45
44
44
44
46

ASO-1
6,423
6,168

42
41
40
40
40
42

04
05
05
05
05

ASO-2
6,361
6,102
1,991
01
01
01
01

ASO-3
6,298
6,034
2,224
0,999
02
02
02

ASO-4
6,298
6,034
2,224
0,999
1,411
02
02

ASO-5
6,298
6,034
2,224
0,999
1,411
1,411

ASO-6
6,423
6,168
2,224
0,999
1,411
1,411
1,411

02

Relacionamentos haplotípicos
Devido ao baixo grau de polimorfismo das 23 seqüências parciais obtidas para o
marcador 16S na escala regional, a
análise

filogenética

destas

seqüências não permitiu a definição
dos

relacionamentos

entre

as

mesmas. Os haplótipos do Atlântico
Sul-ocidental apareceram todos em
uma

politomia

na

árvore

de

consenso estrito obtida (10 árvores,
142,5 passos, CI=0,940, RI=0,936).
Em

tal

análise

informativo

para

o

único

sítio

parcimônia

no

grupo interno agrupa um terminal de
SC com outro de BA (Lte10SC e
Lte26BA),

os

quais

apareceram

separados na análise do marcador
CO1. A análise por parcimônia das
31 seqüências do marcador CO1, (8
de SP, 8 de SC, 11 de BA e 4 do
grupo

externo),

com

9

sítios

informativos para parcimônia no
grupo interno, resultou em um único
cladograma
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(172,3

passos,

Figura 2. Cladograma para o marcador mitocondrial
CO1, obtido em uma análise por parcimônia, para os
27 espécimes (terminais), coletados em diferentes
localidades do Brasil (BR) e da Argentina (AR). Os
símbolos: ■ e ●, representam os únicos dois haplótipos
que são compartilhados por diferentes terminais. SP =
São Paulo, SC = Santa Catarina, BA = Buenos Aires.
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CI=0,986, RI=0,985), mais informativo, no qual cada terminal correspondeu à seqüência
obtida para um espécime de L. tetraphylla (Figura 2).
Embora a topologia do cladograma obtido apresente um padrão polifilético para as
três regiões, observa-se que os ramos basais somente foram ocupados por
representantes das amostras coletadas no litoral brasileiro (SP e SC). Por sua vez, as
amostras coletadas no litoral argentino se situaram todas em um mesmo clado apical,
ainda que não possa ser corroborado como monofilético, devido à existência de uma
politomia destes com 3 haplótipos de SC e um de SP. A presença de tais haplótipos junto
com os do grupo BA pode representar introgressão entre as populações do Brasil e
Argentina (Peters et al., 2007). Como a análise tem um caráter intra-específico, onde se
supõe que os tempos evolutivos para o aparecimento dos internós sejam curtos, não
deve ser descartada a possibilidade de que a separação incompleta das linhagens
(incomplete lineage sorting) também esteja contribuindo para o estabelecimento desse
padrão (Moore, 1995).
Outro aspecto interessante é que observa-se uma menor diversidade haplotípica
também para o conjunto de haplótipos de BA, no qual um mesmo haplótipo é
compartilhado entre seis dos 11 terminais (Lte02/05/19/22/25/26-BA). É interessante
notar que este mesmo haplótipo é compartilhado apenas por um único terminal de SC
(Lte09SC) o que, obrigatoriamente, torna impossível o aparecimento de um grupo
formado exclusivamente por espécimes de BA; um eventual clado apical argentino seria,
portanto, no máximo parafilético (incluindo também Lte09SC) e aumenta uma expectativa
de introgressão ou separação incompleta de linhagens. Por outro lado, há somente um
segundo haplótipo compartilhado entre três terminais de SP e SC (Lte08SP e
Lte08/10SC).

Estrutura genética
A Tabela 3 mostra os resultados da AMOVA entre as três localidades amostradas e
como a variação genética total se distribui entre os três modelos de agrupamento
testados. O modelo 1, sem agrupamento, revelou que as diferenças entre localidades
representam 24,22% da variância total, o que é estatisticamente significativo (Fst=24,224,
p=0). No modelo 2, que agrupa as amostras do litoral brasileiro em contraposição à
amostra argentina de BA, as diferenças foram ainda maiores, 27,49% da variância total,
embora não seja significativamente maior que o esperado aleatoriamente. Por outro lado,
o terceiro modelo, que agrupa as seqüências SC e BA contra as de SP, mostrou uma
variância entre grupos de apenas 3,58% da variância total, sendo não significativa. Neste
terceiro modelo de agrupamento, uma porcentagem significativa da variância total
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(21,64%, p=0,02) é resultante das diferenças entre populações dentro do grupo, o que
refere diretamente a uma diferença significativa entre as localidades de SC e BA.
Tabela 3. Resultados da AMOVA entre as três localidades estudadas (SP n=8; SC n=8 e BA,
n=11) e como é distribuída a variação genética sob os três modelos diferentes de agrupamentos
definidos a priori. Os valores de significância estatística (p) foram obtidos por 1023 permutações
não paramétricas (g.l.=graus de liberdade). Os diferentes componentes da variância informados
são: Va = variância da diferença entre populações, Vb = da diferença dentro das populações
dentro de grupos e Vc = entre haplótipos dentro das populações.
Estrutura de
populações testada
Sem agrupamento:
1-(SP, SC, BA)
Dois grupos:
1-(SP, SC)
2-(BA)
Dois grupos:
1-(SP)
2-(SC, BA)

Origem da variação

g.l.
2
24
1

Soma de
quadrados
13.403
41.868
11.204

Componentes
da variância
0.55768 Va
1.74448 Vb
0.68291 Va

% da
variância
24.22
75.78
27.49

Entre populações
Dentro das populações
Entre grupos
Entre populações
dentro de grupos
Dentro das populações
Entre grupos
Entre populações
dentro de grupos
Dentro das populações

p

0,34

1
24
1

2.200
41.868
6.983

0.05688 Vb
1.74448 Vc
0.08362 Va

2.29
70.22
3.58

0,62
0,00
0,66

1
24

6.420
41.868

0.50472 Vb
1.74448 Vc

21.64
74.78

0,02
0,00

0,00

Como sugerido pelos resultados da AMOVA, tanto a comparação par a par dos
índices de fixação (Tabela 4)
como da divergência genética
(Tabela

5)

mostram

que

a

população BA (Fst: 0.300) é
significativamente diferente das
populações SP (Fst: 0.177) e SC
(Fst:

0.228),

últimas

sendo

não

se

que

as

mostraram

significativamente

diferentes

entre si. A estimativa da taxa de

Tabela 4. Fluxo gênico e diferenciações par a par entre
as localidades amostradas. Abaixo da diagonal os
índices de fixação populacionais (Fst) par a par, entre
parênteses
valores
das
probabilidades
(110
permutações). Acima da diagonal o número de migrantes
por geração (Nfm).
Localidade
SP
SC
BA

uma fêmea migrante por geração entre as
localidades do Brasil e Argentina (Tabela
4). Por não haver estruturação entre SP e
o

cálculo

de

Nm

entre

essas

localidades é indeterminado, considerandose

ambas

pertencentes
populacional.
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as
a

localidades

uma

mesma

SC
Indeterminado1

-0,02 (0,59±0,04)
0,38 (0,00±0,00*)

BA
0,98
1,21

0,33 (0,00±0,00*)

*Diferenças estatisticamente significativas.
1
As localidades SP-SC pertencem à mesma unidade
populacional (mais detalhes no texto).

migração resultou em aproximadamente

SC,

SP

como
unidade

Tabela 5. Comparações par a par da
divergência nucleotídica entre localidades.
Acima da diagonal está o número médio de
diferenças par a par entre localidades, entre
parênteses o valor da probabilidade. Abaixo
da diagonal estão as médias corrigidas das
diferenças par a par.
Localidade
SP
SC
BA

SP
-0,10
1,89

SC
5,10(0,59)

BA
5,57 (0,00)*
3,69 (0,00)*

1,08

*Diferenças estatisticamente significativas.

56

Ezequiel Ale

Dissertação de Mestrado

Diversidade genética, neutralidade e história demográfica
As comparações par a par intra-localidades também revelam que a diversidade
genética da amostra BA é menor que a das localidades SP e SC (Tabela 6). As medidas
de diversidade haplotípica e nucleotídica são mais altas nas localidades SP e SC que em
BA, e o menor valor
de τ na amostra BA
indica uma expansão
populacional

mais

recente em relação
às localidades SP e
SC.

O

teste

SSD

(Tabela 6) e o índice
de

Harpending

Tabela 6. Caracterização genética das três localidades estudadas
mostrando: número de seqüências obtidas (n), número de haplótipos
diferentes (h), diversidade haplotípica (H) com a variância (Vh),
diversidade nucleotídica (π), desvio da soma de quadrados sob o
modelo de expansão populacional (SSD) com as probabilidades
desses resultados serem significativamente diferentes dos
observados (p) e valores de Tau (τ) da medida de tempo relativa
desde a expansão populacional, em gerações.
Localidade
SP
SC
BA

n
8
8
11

h
8
7
6

H±Vh
1,000±0,004
0,964±0,006
0,727±0,021

π
0,012
0,008
0,002

SSD (p)
0,061 (0,118)
0,001 (0,832)
0,007 (0,653)

τ
6,5
3,6
1,2

(p>0.05 para as três localidades) não apresentam diferença significativa com o esperado
sob o modelo de expansão populacional.
Por outro lado, outros aspectos dessas comparações pareadas diferem entre as
unidades populacionais detectadas (Figura 3). Uma distribuição unimodal com um valor
médio de diferenças pareadas pequeno (1.091) foi observada para BA, enquanto um
padrão bimodal com um valor médio de diferenças par a par mais elevado (5,108) foi
observado para o grupo SP-SC, revelando uma história populacional mais longa, com
algum evento de gargalo ou subdivisão populacional para esse agrupamento.

Figura 3. Distribuição de diferenças par a par entre as seqüências
parciais de CO1 da população brasileira (SS-SC) à esquerda (n=16), e
as da população argentina (BA) à direita (n=11), SP = São Paulo, SC =
Santa Catarina, BA = Buenos Aires. A linha cheia representa a
distribuição esperada (Esp.) sob o modelo de Expansão Populacional
(EP) e a linha com círculos a distribuição Observada (Obs.).
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Os resultados dos testes de neutralidade R2 e Fs aplicados sobre as partições de
dados que refletem a estrutura populacional detectada (Tabela 7) mostram que os índices
encontrados são significativos, detectando-se um importante desvio da neutralidade.
Tabela 7. Resultados dos testes de neutralidade R2 e Fs, entre parênteses probabilidade de cada
estatística obtida por meio de 10.000 réplicas de simulação por coalescência. O número de
seqüências obtidas para cada grupo (n), número de haplótipos diferentes (h), diversidade
haplotípica (H) com a variância (Vh), diversidade nucleotídica (π) e o valor de θπ utilizado para os
testes são também informados.
Grupo
Brasil (SP-SC)
Argentina (BA)

n
16
11

h
14
6

H±Vh
0,975±0,001
0,727±0,021

π
0,009
0,002

θπ
5,108
1.091

R2
0,056 (0,000)
0,109 (0,003)

Fs
-7,603 (0,000)
-3,304 (0,002)

Das 33 substituições encontradas na matriz de 27 seqüências de CO1 utilizada nas
análises, apenas uma delas foi não sinônima. Essa substituição origina uma mudança do
aminoácido Metionina (Met) para Isoleucina (Ile), ambos com cadeias laterais
hidrofóbicas. Apenas um haplótipo, pertencente a um único espécime (Lte24BA) dos seis
detectados na localidade BA, apresentou essa substituição codificante para Ile. O
haplótipo mais freqüente de tal amostra, compartilhado por seis terminais da figura 2, só
apresentou substituições sinônimas, e também foi seqüenciado em um espécime
coletado em SC (Figura 2).

DISCUSSÃO
Embora o segmento do gene mitocondrial 16S analisado não tenha aportado
informação sobre a filogeografia de L. tetraphylla na escala regional, nossos resultados
coincidem com estudos em outras espécies de Medusozoa nas quais, em uma escala
global, tal marcador se mostrou útil na determinação de estruturação genética
(Govindarajan et al., 2004; Schroth et al., 2005). Em nossa análise detectamos
divergência genética (~10%) entre seqüências parciais de 16S obtidas do material
coletado no Atlântico Sul-ocidental e as publicadas no GenBank, pertencentes a outras
regiões do globo. Essa diferença entre os dois grupos é 10 vezes superior à observada
entre os haplótipos de cada grupo. Por outro lado, a espécie L. tetraphylla apresenta uma
morfologia simples que, junto com seu cosmopolitismo, lhe proporcionou uma história
taxonômica com várias sinonímias (Calder, 1971). Tal fato, contraposto com nossos
dados moleculares, gera dúvidas sobre o monofiletismo das seqüências de 16S
analisadas

e

o

número

de

linhagens

(eventualmente

espécies)

existentes.

Evidentemente, esses aspectos também desafiam a condição cosmopolita atribuída à
espécie. Estudos filogeográficos em escala global deverão avaliar melhor a possibilidade
de L. tetraphylla ser constituída por um conjunto de espécies crípticas, como já
hipotetizado para outros Medusozoa (e.g., Dawson & Jacobs, 2001; Dawson, 2005).
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Já na escala regional, as análises do segmento da região 5’ do marcador CO1
evidenciam que a população de L. tetraphylla do Atlântico Sul-ocidental encontra-se
estruturada. As análises de diferenciação populacional (AMOVA e comparações
pareadas de Fst e diversidade nucleotídica) detectaram dois agrupamentos populacionais
diferentes, um no Brasil (SP-SC) e outro na Argentina (BA). Por outro lado, os valores
dos distintos índices relacionados com a diversidade genética (H, π, θ,) seguem,
aparentemente, um gradiente decrescente na direção norte-sul (Tabela 7), desde SP,
passando por SC, até BA. Tal gradiente se mostra concomitantemente oposto ao do fluxo
gênico (Nm), que é maior entre BA e SC que entre BA e SP. Determinar se esse é um
padrão significativo e associado ao isolamento por distância, ou a uma quebra
filogeográfica em alguma latitude entre Brasil e Argentina (o estuário do Rio da Prata),
demandaria a realização de uma amostragem no litoral sul do Brasil, preferencialmente
em um ponto eqüidistante entre BA e SC. Esse ponto não amostrado poderia ser
interpretado como pertencente a uma “população fantasma” (ghost population) para a
qual as análises apresentadas neste trabalho não aportaram dados, o que poderia
enviesar, por superestimação os índices θ e Nm obtidos (Beerli, 2004). Entretanto,
simulações de coalescência, realizadas por Beerli (2004), considerando diferentes taxas
de migração entre um número diferente de populações de tamanho efetivo conhecido,
demonstraram que o efeito da falta da amostragem de algumas populações não
necessariamente afeta significativamente a estimativa de Nm a partir das populações
amostradas. Por outro lado, este mesmo autor discutiu que o viés sobre a estimativa de θ
foi importante quando poucas populações foram amostradas. Entretanto, também foi
demonstrado que a inclusão de uma população fantasma nas análises, quando a amostra
populacional é suficiente, pode não beneficiar a estimativa de θ (Bittner & King, 2003;
Beerli, 2004). Consideramos que este último caso corresponde melhor ao presente
trabalho, uma vez que, para obter uma maior amostragem que a apresentada, seria
necessário apenas coletar no sul do litoral brasileiro, completando uma amostragem de
quatro localidades eqüidistantes ao longo da geografia estudada.
A capacidade de L. tetraphylla de tolerar baixas salinidades (Souza et al., 1996),
possivelmente constituindo a causa da espécie ser abundantemente encontrada
associada ao estuário do Rio da Prata, contradiz a pressuposição de que o ambiente
mixo-halino dessa desembocadura representaria, de fato, uma barreira para sua
dispersão. Além disso, a descarga de águas continentais no estuário do Rio da Prata
varia sazonalmente em resposta aos efeitos dos ventos da região (Piola et al., 2005). Isto
faz com que, no inverno, tal descarga possa afetar o litoral sul do Brasil, possibilitando
potencialmente o fluxo gênico entre as populações e, no verão, quando a espécie é mais
abundante no litoral argentino, esta seja retida mais rente ao litoral de BA, podendo isso
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contribuir com seu isolamento. Dados ainda desconhecidos sobre o grau de mistura das
massas d’água estuarina do Rio da Prata e costeiras da Zona Nerítica Brasileira, e da
duração e sazonalidade do ciclo de vida de L. tetraphylla no ambiente natural, são
necessários para entender como estes fatores poderiam interagir na sua distribuição
geográfica e estruturação populacional no Atlântico Sul-ocidental.
A

análise

por

parcimônia

dos

relacionamentos

haplotípicos

revela

um

posicionamento preponderantemente basal das seqüências obtidas das amostras das
localidades brasileiras, com a possibilidade do acontecimento de eventos de introgressão
e/ou separação incompleta de linhagens que explicariam o aparecimento das seqüências
de BA junto a algumas de SP e SC em uma posição apical da topologia. Por usa vez,
também se observa que o grupo de seqüências de BA representa uma porção de
diversidade genética menor em relação à do grupo SP-SC, da qual parece derivar. Por
outro lado, os resultados obtidos com a análise de distribuição de diferenças
nucleotídicas par a par mostram uma expansão populacional mais antiga para os
haplótipos de SP-SC, em relação àqueles da localidade argentina, para a qual τ é menor.
Os testes R2 e Fs, sensíveis a expansão populacional, também mostraram valores
significativos de desvios da neutralidade para as duas partições populacionais
detectadas, o que foi mais marcante no conjunto de seqüências do Brasil. Outro resultado
também observado foi que as seqüências obtidas mostraram predomínio de substituições
sinônimas, sendo detectada apenas uma substituição não sinônima em um dos
haplótipos minoritários da amostra BA. Estes resultados revelam que a seleção natural
adaptativa não estaria agindo diretamente no segmento do marcador CO1, utilizado nesta
análise, para originar este padrão de estruturação biogeográfica. Entretanto, não é
possível ignorar que, em se tratando de um gene mitocondrial, este pode experimentar
um efeito-“carona” (hitchhiking), ao qual os testes R2 e Fs também são sensíveis (Fu,
1997; Ramos-Onsins & Rozas, 2002). Tal efeito, ao qual o genoma mitocondrial pode ser
sensível (Bazin et al., 2006), acontece quando um gene selecionado positivamente se
espalha pela população, levando consigo outros genes ligados na mesma região
cromossômica, com conseguinte diminuição da diversidade genética populacional,
Pelo exposto, além das condições diferenciais de circulação das massas d’água
das regiões habitadas pelas partições populacionais detectadas, e da distância entre
elas, não é possível descartar que a estrutura observada na localidade BA seja também
devida à adaptação local às condições ecológicas da região por seleção positiva ou,
inclusive, ao efeito da seleção purificadora de genes levemente deletérios. Entretanto,
isto não necessariamente contradiz a evidência de que um evento demográfico, como a
expansão de uma população geneticamente mais diversa a partir do litoral brasileiro para
o sul, possa ter acontecido junto, ou mesmo antes, de um evento de seleção natural.
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Nossos resultados, baseados na análise de um segmento do marcador CO1,
sugerem que L. tetraphylla apresenta uma subdivisão populacional caracterizada por
haplótipos com uma história demográfica mais recente no sul da distribuição estudada
(BA) que aqueles pertencentes à unidade populacional SP-SC, no Brasil, os quais
apresentam uma história demográfica mais antiga e um posicionamento filogenético
preponderantemente mais basal.
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Capítulo V
Considerações finais
Os dados apresentados nesta dissertação revelaram que as populações de
Olindias sambaquiensis e Liriope tetraphylla estudadas (Figura 1) encontram-se
estruturadas. Análises de diferenciação populacional (AMOVA e comparações pareadas
de Fst e diversidade nucleotídica), baseadas no polimorfismo de um segmento da região
5’ do marcador mitocondrial CO1, revelaram agrupamentos populacionais diferentes para
as localidades estudadas de cada
uma das espécies nos litorais do
Brasil e Argentina. O fluxo gênico se
revelou reduzido entre localidades de
Argentina e Brasil para ambas as
espécies. Deste modo, é possível
observar que o auto-recrutamento
deve

ser

significativo

para

estas

populações. Estes dados constituem
evidência de que pode ser incorreta a
generalização de que as grandes
capacidades
apresentadas

reprodutivas
por

vários

táxons

marinhos, e/ou a falta de estruturação
do seu meio ambiente, podem facilitar
a dispersão e falta de estruturação

Figura 1. Área de estudo. Os símbolos
representam os locais de amostragem de L.
tetraphylla ■, e O. sambaquiensis ●. LSE-ZNB e
LS-ZNB = Litoral Sudeste e Litoral Sul da Zona
Nerítica Brasileira, respectivamente.

genética populacional em escalas regionais. Palumbi (1994) já levantou a questão da
contradição entre estes modelos de grande dispersão e a presença de habitats marinhos
com uma composição de espécies estruturada. Seguindo esta linha, nossos dados sobre
ecologia, dinâmica populacional e comportamento de O. sambaquiensis (Capítulo 2)
também corroboram que: i) a espécie habita ambientes compartimentados, ii) apresenta
uma dinâmica populacional com sazonalidade local, e iii) a sua fase dispersiva mostra
uma medusa com um marcante comportamento demersal. Em uma escala geográfica
regional, como a deste estudo, estes aspectos tendem a favorecer o auto-recrutamento
em relação à dispersão, o que aparentemente tem se refletido na estrutura genética
detectada entre os extremos da distribuição conhecida para esta espécie. Por outro lado,
espécimes mediterrâneos de L. tetraphylla têm ciclos reprodutivos de até quatro
semanas, nos meses mais quentes, a sete, nos meses mais frios, o que permite a
sucessão de várias gerações em poucos meses (Buecher et al., 1997). Já no Atlântico
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Sul-ocidental esta espécie pode alcançar grande abundância de medusas nos meses do
verão na Baía de San Borombón, na região estuarina do Rio da Prata (Figura 1), quando
a descarga deste estuário é retida mais rente ao litoral da província de Buenos Aires
(Argentina). Deste modo, uma rápida sucessão de várias gerações em um mesmo ponto
geográfico também pode se constituir em um fator que favoreça o auto-recrutamento,
diminuindo a capacidade dispersiva das medusas e favorecendo a estruturação
geográfica de suas populações.
Pelo exposto, para fazer inferências sobre a estruturação na distribuição geográfica
de determinada espécie, propriedades que podem ser relacionadas a priori com
capacidades dispersivas, como a tolerância às mudanças de salinidade e a presença de
um ciclo de vida holoplanctônico, apresentadas por L. tetraphylla, não devem ser
consideradas isoladas de outros aspectos de sua história natural. Do mesmo modo, a
associação do cosmopolitismo comumente aceito de L. tetraphylla com estas
características pode ser incorreta, como sugerido pelos resultados obtidos da análise de
um segmento do marcador mitocondrial 16S (Capítulo 4). Além dos aspectos biológicos e
ecológicos, discutidos juntamente com nossos dados genéticos, para explicar a estrutura
populacional encontrada na escala regional temos levantado evidência, baseada no
mesmo marcador, de que esta condição cosmopolita é duvidosa e precisa ser testada
com análises filogeográficas em escala global.
Do ponto de vista ecológico deve se salientar que a área geográfica estudada
apresenta três regiões bem definidas, a saber: 1-Região Litorânea Sudeste e Sul da Zona
Nerítica Brasileira, 2-Estuário do Rio da Prata, 3-Região de El Rincón (Figura 1). As três
regiões se diferenciam por constituírem massas d’água características em relação à
temperatura e salinidade, apresentando variações ambientais para as quais as duas
espécies estudadas mostram tolerância. Além disso, tais massas d’água apresentam
diferentes padrões de circulação, influídos também pelos regimes de ventos, e mostram
sazonalidades características. Deste modo, o limite entre as águas de El Rincón e as do
estuário do Rio da Prata, por exemplo, pode oscilar em uma posição entre as localidades
de Necochea e Mar del Plata (Figura 1), sem uma interação marcante entre as duas
(Lucas et al., 2005). Entretanto, o estabelecimento da frente de encontro entre as águas
do estuário do Rio da Prata e as águas costeiras do sul do Brasil pode se estabelecer
entre o litoral do Uruguai (verão) e o Cabo de Santa Marta Grande (no inverno) (Piola et
al., 2005) (Figura 1). Nas frentes de encontro mencionadas acima, a mistura das águas
pode não ser significativa, sendo possível diferenciar uma massa d’água da outra em
ambos os lados das frentes. A interação entre a compartimentalização destas massas
d’água e as características biológicas previamente mencionadas para as espécies
envolvidas no presente trabalho, poderia explicar o baixo fluxo gênico e a conseguinte
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estruturação entre as populações que habitam as regiões do litoral argentino e aquelas
do litoral brasileiro.
Pelo exposto, a proposta de que o Rio da Prata represente uma barreira para a
dispersão de organismos marinhos entre os litorais do Brasil e Argentina não é
corroborada pelos padrões genéticos e ecológicos discutidos acima. Por um lado, em
termos eco-fisiológicos, ambas as espécies podem tolerar salinidades baixas de
ambientes mixohalinos e, em particular, L. tetraphylla se desenvolve conspicuamente na
desembocadura do estuário. Por outro lado, devido ao menor grau de salinidade das
águas do Rio da Prata, a descarga do estuário se desloca por sobre a água salgada do
ambiente costeiro, estabelecendo-se uma cunha sob a qual a água salgada do ambiente
marinho penetra na desembocadura do rio (Figura 2). No cenário exposto, o

Figura 2: Diagrama de um corte longitudinal do estuário do Rio da Prata, mostrando seu
padrão típico de estratificação (adaptado de Acha & Mianzan, 2003). Para orientação, a
montante do rio está à esquerda e sua vazante (ou alto-mar), à direita.

comportamento demersal da medusa de O. sambaquiensis permitiria, a princípio, que a
mesma consiga se deslocar ao longo do litoral atravessando o estuário sob a haloclina
formada entre as duas massas d’água, sem entrar em contato direto com a descarga do
rio. Como discutido, as condições físicas ou químicas do estuário não parecem ser
barreiras para o desenvolvimento e transporte de indivíduos/populações das espécies
estudadas. Entretanto, como explicado acima, as fases planctônicas destas espécies,
sujeitas à circulação das massas d’água às quais habitam, ficariam restritas às mesmas,
e dependendo de fatores como a interação entre o grau de mistura de tais massas e a
história natural de cada espécie.
Para ambas as espécies também foi observado que o agrupamento populacional
formado pelos haplótipos coletados nas localidades brasileiras revela uma história
demográfica mais antiga, com valores de τ e média de diferenças nucleotídicas par a par
elevados, assim como também distribuições de diferenças nucleotídicas par a par
coincidentes com expansões populacionais seguidas de gargalos ou eventos de
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subdivisão populacional (Seki et al., 2007). Estas medidas de diversidade também
evidenciaram a estruturação entre as populações do litoral brasileiro e as pertencentes ao
litoral argentino. Estas últimas revelaram um padrão de expansão populacional
coincidente com uma história demográfica mais recente para L. tetraphylla ou, no caso de
O. sambaquiensis, nenhum indício de tal evento. De maneira corroborativa, as medidas
de diversidade genética (Tabela 1) revelam um mesmo padrão para ambas as espécies,
com valores mais elevados no litoral brasileiro.
Tabela 1. Comparação entre diferentes medidas de diversidade genética obtidas sob o modelo
de estruturação detectado entre localidades do litoral do Brasil e da Argentina (SP=São Paulo,
SC=Santa Catarina, PR=Paraná, BA=Buenos Aires). Todas as medidas são maiores para o
agrupamento brasileiro nas duas espécies. São informados: número de seqüências obtidas
para cada grupo (n), número de haplótipos diferentes (h), diversidade haplotípica (H) com a
variância (Vh), diversidade nucleotídica (π) e o valor de Teta (θπ), juntamente com os resultados
do teste Fs acompanhados da probabilidade estatística obtida por meio de 10.000 réplicas de
simulação por coalescência.
Espécie
L. tetraphylla
O. sambaquiensis

Grupo
Brasil (SP-SC)
Argentina (BA)
Brasil (SP-PR)
Argentina (BA)

n
16
11
23
11

h
14
6
22
8

H±Vh
0,975±0,001
0,727±0,021
0,996±0,000
0,964±0,003

π
0,009
0,002
0,014
0,007

θπ
5,108
1.091
12,734
4,182

Fs
-7,603 (0,000)
-3,304 (0,002)
-15,193 (0,000)
-1,961 (0,118)

O padrão filogeográfico encontrado para o marcador CO1, obtido a partir de árvores
de parcimônia, também foi coincidente para as duas espécies. As topologias resultantes
mostraram que os ramos basais são somente ocupados por haplótipos pertencentes ao
material coletado no litoral brasileiro. Os haplótipos das populações argentinas sempre se
encontraram juntos em um mesmo clado apical. Tal grupo não é monofilético devido à
presença

de

alguns

haplótipos das localidades
brasileiras no mesmo, o
que pode ser um indicativo
de eventos de introgressão
ou separação incompleta
de linhagens (Figura 3). De
fato, a posição derivada da
politomia

favorece

a

hipótese de introgressão, e
a inclusão de todos os
haplótipos das localidades
argentinas

dentro

Figura 3: Diagrama do padrão comum de relacionamentos
haplotípicos, entre seqüências do marcador mitocondrial CO1,
encontrado para as espécies L. tetraphylla e O. sambaquiensis.

dessa

politomia pode ser um sinal de que as localidades brasileiras sejam as receptoras desta
introgressão (Peters et al., 2007).
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O embasamento das conclusões sobre o padrão filogeográfico de uma espécie na
topologia obtida para uma única linhagem gênica pode levar a um erro interpretativo, uma
vez que não necessariamente a história genealógica desta linhagem coincide com a
história evolutiva das populações (Hey & Machado, 2003). Enfoques “multilocus”, que
utilizam diferentes marcadores moleculares para construir hipóteses independentes de
relacionamentos

filogenéticos,

são

atualmente

utilizados

em

diversos

estudos

filogeográficos em uma tentativa de mitigar este problema. Embora esta não tenha sido a
metodologia seguida no presente trabalho, é importante salientar que nossos dados
revelam um padrão coincidente para duas espécies e, deste modo, para dois segmentos
independentes dos genomas mitocondriais envolvidos, o que aqui denominamos de
enfoque “multiespécie”. Deste modo, e mesmo utilizando um único marcador molecular
por espécie, os resultados obtidos de forma independente podem ajudar no levantamento
de uma hipótese consistente sobre o padrão filogeográfico da história evolutiva das
espécies que habitam uma região geográfica mais restrita. Esta idéia é baseada nas
hipóteses filogeográficas de Avise et al. (1987), dentro das quais, basicamente, é
proposto que um mesmo evento vicariante, que afete o padrão biogeográfico de uma
região, pode originar padrões filogeográficos similares para diferentes espécies (Dawson,
2001). Embora nosso estudo não reflita fenômenos vicariantes, o mesmo enfoque de
filogeografia comparada pode ser aplicado, uma vez que não seriam apenas eventos
vicariantes que estariam envolvidos no estabelecimento de padrões filogeográficos.
Seguindo esta linha, o presente trabalho aporta evidência independente para duas
espécies de Hydrozoa, pertencentes a duas ordens distintas e com histórias naturais
diferentes, para as quais o mesmo marcador molecular parece revelar um padrão
filogeográfico comum. Porém, tal colocação não contradiz que estudos com marcadores
nucleares, como o ITS1, já utilizado em estudos filogeográficos em medusozoários
(Dawson & Jacobs, 2001; Dawson & Martin, 2001; Schroth et al., 2002; Dawson, 2005a,
2005b), possam aportar mais informação sobre este quesito. Do mesmo modo, a
utilização de mais espécies de Medusozoa com padrões similares de distribuição aos
apresentados aqui, também deve de ser considerada em diretrizes futuras. Este último
aspecto vem sendo trabalhado e já temos gerado dados preliminares, não incluídos no
presente estudo.
Nossos dados sugerem que existe um padrão filogeográfico no qual as populações
que habitam a região sul do litoral estudado apresentam uma menor diversidade
nucleotídica e um posicionamento filogenético apical para um segmento do marcador
CO1 nas análises conduzidas, tanto para L. tetraphylla como para O. sambaquiensis.
Partindo destes resultados, levantamos a hipótese de que populações destas espécies
poderiam ter se deslocado para o sul após diferentes eventos de expansão populacional,
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desde o sudeste do litoral do Brasil, até atingir os limites atualmente conhecidos de
distribuição no litoral argentino. Deste modo, tal região possivelmente não esteve sempre
disponível para ser habitada por estas populações. Diferentes eventos geológicos, como
mudanças climáticas e de circulação de massas d’água (Martin et al., 1991; Mörner,
1991a), incluindo os efeitos dos diferentes períodos glaciais (Clapperton, 1991; Mörner,
1991b) que aconteceram no cone sul da América, poderiam estar envolvidos no
estabelecimento do padrão detectado. Os resultados aqui apresentados representam
uma primeira aproximação ao estudo destas questões no Atlântico sul-ocidental. Para
respondê-las com maiores detalhes, nossos dados continuarão a ser incrementados com
estudos em outras espécies e através a utilização de outras metodologias de análise,
inclusive com a incorporação de outros marcadores moleculares.
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Abstract
Medusozoan species, with quite different life-cycles, inhabit different seas and
oceans around the world. In a regional scale, some hydrozoan species are widespread
along the Southwestern Atlantic Ocean (Brazilian and Argentinean shores), with
populations distributed along a heterogeneous and structured environment. The relation
between the distribution of the species and most of the biological and environmental
factors is still largely unknown. Therefore, the aim of this study is to investigate the
distributional patterns and genetic structure of populations of two hydrozoan species of
SW Atlantic Ocean in relation to: (1) the different life histories and (2) the water masses
structures of the marine environment. The species studied were the meroplanktonic
Olindias sambaquiensis (life cycle: egg Æ planula Æ polyp Æ medusa Æ egg) and the
holoplanktonic Liriope tetraphylla (life cycle: egg Æ planula Æ medusa Æ egg). We
gathered data on the ecology and natural history of the species, and carried out
phylogeographic analyses using CO1 and 16S DNA markers. Our results have shown
similar phylogeographical patterns and genetic structures for both species. The Brazilian
populations are basal and have a higher nucleotidic diversity than the apical Argentinean
populations. The Rio de La Plata river is not an effective barrier, and introgression
possibly occurs for both species and might be related to the circulation of the water
masses. Biologically, the genetic structure found for Olindias sambaquiensis must be
related to its demersal habit and close affinity to coastal water masses, and that found for
Liriope tetraphylla must be related to its reproductive cycle and auto-recruitment.

Resumo
Espécies de medusozoários com ciclos de vida muito diferentes habitam distintos
mares e oceanos ao redor do mundo. Em uma escala regional, algumas espécies de
hidrozoários estão amplamente distribuídas no Atlântico Sul-ocidental, (litorais do Brasil e
Argentina), com populações habitando ambientes heterogêneos e estruturados. A relação
entre a distribuição das espécies e a maior parte dos fatores ambientais é pouco
conhecida. Deste modo, o objetivo de nosso estudo é pesquisar os padrões de
distribuição e a estrutura genética populacional de duas espécies de hidrozoários do
Atlântico Sul-ocidental em relação a: (1) as diferentes histórias naturais e (2) as distintas
estruturas de massas d’água do ambiente marinho. As espécies estudadas foram
Olindias sambaquiensis (meroplanctônica, ciclo de vida: ovo Æ plânula Æ pólipo Æ
medusa Æ ovo) e Liriope tetraphylla (holoplanctônica, ciclo de vida: ovo Æ plânula Æ
medusa Æ ovo). Dados sobre a ecologia e história natural de tais espécies foram
coletados e análises filogeográficas foram conduzidas utilizando os marcadores

IB-USP

72

Ezequiel Ale

Dissertação de Mestrado

mitocondriais 16S e CO1. Nossos resultados revelaram um padrão filogeográfico similar
para ambas as espécies. As populações brasileiras são basais e têm uma maior
diversidade nucleotídica que as populações argentinas, as quais ocupam uma posição
apical. O Rio da Prata não é uma barreira efetiva e introgressão possivelmente ocorre em
ambas as espécies, podendo estar relacionada à circulação das massas d’água. A
estrutura genética encontrada para Olindias sambaquiensis pode estar relacionada com
seu hábito demersal e afinidade com massas d’água costeiras, e para Liriope tetraphylla
com seu ciclo reprodutivo e auto-recrutamento.
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