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CAPÍTULO 2 
 

O ciclo de vida de Clytia linearis (Cnidaria, Hydrozoa, Campanulariidae) 

com notas sobre a sistemática de Clytia 
 

Abstract 
 

The circumtropical hydroid Clytia linearis is redescribed based on specimens collected in the 
shallow subtidal of the coast of São Sebastião and Ilhabela, southeast Brazil.  The simpodial 
colonies are 4-21.5mm high, bearing 2-26 hydrants and up to 10 gonangia.  Several medusae 
were obtained in the laboratory and 21 raised through maturity, reaching 3.6mm in diameter, 
29 tentacles and 28 statocysts.  Whereas there are no morphological diagnostic characters for 
young medusae, the adult medusae, here described for the first time, can be distinguished 
from other species of Clytia by the presence of microbasic mastigophore type C 
nematocysts.  While a remarkable increase in nematocysts size was observed during 
medusae growth, only slight differences in size were observed among different parts of a 
single colony as well as among colonies from different sites.  This suggests that nematocysts 
morphometry is useful in the diagnosis of polyps of C. linearis, but not of medusae.  Polyps 
can also be unequivocally distinguished from other species of Clytia by the distinct plicate 
hydrothecae and simpodial colonies.  This last character, present in only two species of the 
subfamily Clytiinae, is a feature of all species of the subfamily Obeliinae, which includes the 
well-known Obelia as well as the genera Laomedea, Gonothyraea and Hartlaubella.  This 
indicates, in addition to other evidences, incongruences in the systematics of the family 
Campanulariidae, which is here briefly discussed.  
__________________________________________________________________________ 
Keywords: Systematics, taxonomy, Cnidaria, Hydrozoa, Campanulariidae, life-cycle, 
nematocysts, hydroids, medusae, cosmopolitanism, Clytia linearis, Brazil. 

 
 

Resumo 
 

O hidróide circumtropical Clytia linearis é redescrito com base em espécimes coletados no 
infralitoral raso da costa de São Sebastião e Ilhabela, sudeste do Brasil.  As colônias, 
simpodiais, têm 4-21,5mm de altura, portando 2-26 hidrantes e até 10 gonângios.  Várias 
medusas foram obtidas em laboratório e 21 cultivadas até a maturidade, alcançando 3,6mm 
de diâmetro, com até 29 tentáculos e 28 estatocistos.  Não existem caracteres morfológicos 
diagnósticos para medusas jovens.  Medusas adultas, aqui descritas pela primeira vez, podem 
ser distinguidas de outras espécies de Clytia pela presença de nematocistos microbásicos 
mastigóforos do tipo C.  Embora nematocistos aumentem em tamanho durante o crescimento 
das medusas, nenhuma diferença de tamanho foi observada entre diferentes partes de uma 
mesma colônia, bem como entre colônias de locais diferentes.  Isto sugere que a morfometria 
dos nematocistos é útil na diagnose de pólipos de C. linearis, mas não de medusas.  Pólipos 
também podem ser inequivocamente distinguidos de outras espécies de Clytia pela presença 
de hidrotecas plicadas e colônias simpodiais.  Este último caráter, presente em apenas duas 
espécies da subfamília Clytiinae, ocorre em todas as espécies da subfamília Obeliinae, que 
inclui o bem conhecido gênero Obelia, bem como Laomedea, Gonothyraea e Hartlaubella.  
Isto indica, junto a outras evidências, incongruências na sistemática da família 
Campanulariidae, que é aqui brevemente discutida.  
__________________________________________________________________________ 
Palavras-chave: Sistemática, taxonomia, Cnidaria, Hydrozoa, Campanulariidae, ciclo de 
vida, nematocistos, hidróides, medusas, cosmopolitismo, Clytia linearis, Brasil. 



 11

Introdução 
 

O gênero Clytia Lamouroux, 1812 agrupa as espécies de Campanulariidae 

Johnston, 1837 que apresentam hidrotecas com diafragma verdadeiro e medusas recém-

liberadas com 4 a 8 tentáculos (CORNELIUS, 1982).  Apesar de a presença de estágio de 

medusa ser a única sinapomorfia de Clytia (indicando, dentre outras evidências, o 

eventual não monofiletismo do gênero, ver Discussão), as medusas da maioria das 

espécies são ainda desconhecidas.  Desde os trabalhos de L. AGASSIZ (1862) e A. 

AGASSIZ (1865), que descrevem o desenvolvimento de medusas de C. bicophora1 L. 

Agassiz, 1862 [=C. hemisphaerica (Linnaeus, 1767) senso CALDER, 1991], poucos 

estudos sobre ciclo de vida foram realizados (ver WEST & RENSHAW, 1970, Tabela 1, 

p.332).  Nas últimas décadas, apenas as medusas de C. attenuata (Calkins, 1899) (=?C. 

gracilis) (WEST & RENSHAW, 1970), C. gregaria (A. Agassiz, 1862) (ROOSEN-RUNGE, 

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

MIGOTTO, 1998a) foram cultivadas em laboratório desde a sua liberação, com 

conhecimento do estágio de pólipo.  VANNUCCI & RIBEIRO (1955) e KUBOTA (1978b) 

estudaram os ciclos de vida de C. cylindrica  e C. delicatula Thornely, 1899, 

respectivamente.  Como, no entanto, as medusas adultas de ambas as espécies foram 

obtidas a partir do cultivo de medusas jovens coletadas já liberadas, sem o 

conhecimento dos pólipos de origem, a associação entre os dois estágios de seus ciclos 

de vida pode ser considerada como duvidosa.  

Clytia linearis (Thornely, 1899) é um dos invertebrados marinhos de mais ampla 

distribuição em águas rasas, seus pólipos tendo sido reportados para regiões tropicais 

dos oceanos Atlântico (p. ex. CALDER, 1991; MIGOTTO, 1996), Índico (p. ex. MAMMEN, 

1965; MILLARD & BOUILLON, 1973), incluindo o Mar Vermelho (HIROHITO, 1977), e 

Pacífico (p. ex. FRASER, 1938; GIBBONS & RYLAND, 1989; CALDER, 1996).  A espécie 

também tem sido encontrada em algumas regiões temperadas, como o mar Mediterrâneo 

(BOERO & BOUILLON, 1994) e a costa do Japão (YAMADA, 1959; HIROHITO, 1995).  

Embora a medusa adulta de C. linearis tenha sido mencionada na literatura (BOERO & 

SARÀ, 1987; BOERO & BOUILLON, 1994), não foi ainda formalmente descrita.  

Uma comparação intraespecífica da morfometria dos nematocistos foi realizada 

visando-se a verificar a variação desse caráter e sua relevância na diagnose e 

identificação da espécie. 
                                                           
1 Como apresentado no CAPÍTULO 1, segundo A. AGASSIZ (1865:79) a medusa de C. bicophora (=C. 
hemisphaerica) foi equivocadamente descrita por L. AGASSIZ (1862:307, fig. 41) como sendo a de C. 
cylindrica [= C. gracilis (M. Sars, 1850), senso CALDER, 1991]. 
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Material e Métodos 
 

Colônias de C. linearis foram coletadas manualmente, com mergulho livre e 

autônomo, entre fevereiro e outubro de 1999, sobre diversos substratos no infralitoral 

raso do litoral dos municípios de São Sebastião e Ilhabela (Ilha de São Sebastião), 

estado de São Paulo, sudeste do Brasil (Figura 1).  O clima da região é tropical, com 

uma estação seca durante o inverno; a temperatura superficial da água do mar varia 

pouco, com média de 21oC no inverno e 26oC no verão (CEBIMar-USP, 1999: dados de 

1979-1991; MIGOTTO, 1996). 

Após as coletas, as colônias foram lavadas em água do mar corrente e o 

sedimento acumulado removido com um pincel fino.  Colônias portando gonângios 

foram mantidas em cubas de vidro (210 cm3), para obtenção de medusas, em câmaras de 

temperatura constante (23oC) e controle do fotoperíodo; ou sobre um agitador pendular, 

mantido à temperatura ambiente (22-24oC).  Fragmentos de colônias foram também 

cultivados em câmara de temperatura constante, sobre lâminas histológicas.  De 1 a 25 

medusas foram cultivadas em cubas de plástico de 85, 193 e 707cm3, tampadas e 

totalmente preenchidas com água do mar filtrada (sem a presença de bolhas), mantidas 

em agitador pendular.  A água das cubas foi trocada diariamente e os animais 

alimentados com náuplios de Artemia.  Medusas recém-liberadas foram alimentadas 

individualmente até alcançarem tamanho adequado para capturarem alimento.   

Medidas de medusas maiores de 1,0mm de diâmetro, do cenossarco e hidrantes 

foram realizadas in vivo, após relaxamento em uma mistura de 1:1 de água do mar e 

solução de MgCl2 a 7,5%, em estereomicroscópio, com auxílio de ocular com retículo 

de medição.  Medidas do perissarco, ovócitos e medusas com menos de 1mm de 

diâmetro foram realizadas em microscópio binocular, com auxílio de ocular com 

retículo de medição.  Medidas do perissarco foram obtidas preferencialmente a partir de 

colônias fixadas em solução de formaldeído a 4% em água do mar (formalina salina 

4%).  Os registros fotográficos foram realizados com animais vivos, em filmes preto e 

branco e em diapositivos em cores. Animais anestesiados foram fotografados em um 

fotomicroscópio Leitz Diaplan com contraste de interferência e um estereomicroscópio 

Wild M5; medusas em postura de natação e em repouso foram também fotografadas em 

aquário, segundo técnica descrita por MIGOTTO & TRONOLONE (2000). Desenhos foram 

confeccionados em microscópio binocular com câmara clara. 

Nematocistos foram identificados e medidos a partir de preparações de tecidos, 

esmagados entre lâmina e lamínula (“squash”), de colônias e medusas vivas ou fixadas 
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(formalina salina 4%), em microscópio binocular com contraste de interferência (1000 

X) e ocular com retículo de medição.  Foram obtidas medidas do comprimento e largura 

de cápsulas descarregadas e não descarregadas, e do comprimento da armadura 

proximal (“shaft”).  Medidas de cápsulas, cujas extremidades se enquadravam entre 

duas linhas da menor divisão da ocular micrométrica utilizada (1µm), eram 

arredondadas para o valor mais próximo no momento em que eram tomadas.  Se 

aproximadamente entre duas linhas do retículo de medição, a medida era tomada como 

“0,5” (p. ex. entre 9,0 e 10,0µm, considerava-se 9,5µm).  Foram medidos somente 

nematocistos na posição horizontal, isto é, quando apresentavam as extremidades 

anterior e posterior no mesmo plano focal.  A terminologia adotada foi a de ÖSTMAN 

(1979a, b), que segue a classificação de WEILL (1934) e MARISCAL (1974).  

Uma análise de variância (one-way ANOVA, ver REMINGTON & SCHORK, 1970) 

foi realizada comparando-se o comprimento de cápsulas não descarregadas de 

nematocistos microbásicos mastigóforos do tipo B.  Como se observou que o 

comprimento dos nematocistos era maior in vivo do que nos materiais fixados, apenas 

medidas de nematocistos de colônias fixadas foram utilizadas nas análises.  Devido ao 

pequeno tamanho e conseqüente imprecisão das medidas, nematocistos do tipo A não 

foram analisados.  Em uma primeira etapa, foram obtidas 40 medidas de nematocistos 

de uma mesma colônia (10 medidas de 4 partes diferentes: hidrantes e/ou pedículos e/ou 

gonângios), para se testar a hipótese: 

I) Ho : o comprimento das cápsulas de nematocistos do tipo B não difere entre 

partes distintas de uma mesma colônia. 

Aceitando a hipótese I, em uma segunda etapa, realizou-se uma comparação 

entre colônias para se testar a hipótese: 

II) Ho : o comprimento das cápsulas de nematocistos do tipo B não difere entre 

colônias coletadas em locais distintos.   

Como a variância das medidas de cada colônia foi muito pequena (devido a 

limitações do equipamento óptico utilizado, ver Discussão), dos 4 conjuntos de 10 

nematocistos medidos em cada colônia utilizou-se o que apresentou a maior variância 

no teste da hipótese II. 

Nas análises estatísticas, os valores não inteiros foram arredondados, por sorteio, 

para o imediatamente superior (p. ex. 9,5µm → 10,0µm). Um nível de significância de 0,05 

foi utilizado nos testes estatísticos. Como muitas colônias fixadas foram transferidas para 

água doce para que pudessem ser medidas e desenhadas, nas análises estatísticas utilizou-se 

as medidas de nematocistos obtidas em preparações “squash” com água doce. 
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Resultados 

 

Subfilo Medusozoa Petersen, 1979 

Classe Hydrozoa Huxley, 1856 

Subclasse Leptomedusae Haeckel, 1886 

Ordem Proboscoida Broch, 1910 

Família Campanulariidae Johnston, 1837 

Gênero Clytia Lamouroux, 1812 

 

 

Clytia linearis (Thornely, 1899) 

(Tabelas 1-9; Figuras 2-6) 

 
Material examinado – Ilhabela, Ponta do Taubaté (23º54,34'S; 045º27,56'W), 01.iv.1999, sobre costão 
rochoso, 2-3m, com gonângios, AM 1439. – Saco do Sombrio (23º53,77'S; 045º14,74'W), 26.ix.1999, 
sobre estrutura de ferro, 5-6m, com gonângios, AM 1638. - São Sebastião, Saco Grande (23°49,72’S; 
045°25,52’W), 05.ii.1999, sobre Sargassum sp., 1-2m, com gonângios, AM 1386; 28.ii.1999, colônia 
coletada em 17.ii.1999, sobre Sargassum sp., 1-2m, sem gonângios, mantida em cultivo em laboratório, 
AM 1406; clones mantidos em cultivo, com “falsos gonângios”, 12.iii.1999, AM 1421. – TEBAR 
(23o47,97’S; 045o22,98’W), 22.x.1999, em pilastra, sobre Bryozoa, Corydendrium parasiticum (Clavidae, 
Hydrozoa) e junto a esponja amarela crescendo sobre craca, 5-10m, com gonângios, AM 1646; idem, 
22.x.1999, AM 1647; idem, 24.x.1999, AM 1652; Medusas liberadas de colônias coletada em 22.x.1999, 
11 medusas com 24 a 25h de vida, 23.x.1999, AM 1650; 12 medusas com 48h de vida, 24.x.1999, AM 
1657; 2 medusas com 9 dias de vida, 01.xi.1999, AM 1666; 1 medusas com 12 dias de vida, 04.xi.1999, 
AM 1682; 4 medusas com 15 dias de vida, 07.xi.1999, AM 1688; 5 medusas com 22 dias de vida, 
14.xi.1999, AM 1693; 1 medusa com 22 dias de vida e óvulos, 14.xi.1999, AM 1694; 1 medusa com 26 
dias de vida, 18.xi.1999, AM 1697; 6 medusas com 26 dias de vida, 18.xi.1999, AM 1698; 4 medusas 
com 28 dias de vida, 20.xi.1999, AM 1703. - AM = coleção de A. E. Migotto. 

 

Localidade-tipo: Blanche Bay, New Britain, Papua Nova-Guiné.  

 

Nomenclatura: aproximadamente 15 nomes específicos foram aplicados a C. linearis 

nos último 100 anos (ver CALDER, 1991).  Listas de sinônimos e justificativas para a 

não utilização destes nomes foram anteriormente discutidos por HIROHITO (1977), 

CORNELIUS (1982) e CALDER (1991).  Conforme a lista de sinônimos de CALDER 

(1991), os nomes específicos mais utilizados foram gravieri Billard, 1904 (4 vezes) e 

striata Clarke, 1907 (3 vezes), em combinação com Clytia, Campanularia, Laomedea e 

Obelia. 

 

Estágio de pólipo (Tabelas 1-3; Figuras 2-4): colônias monossifônicas, estolonais ou 

simpodiais flexuosas (3,9-21,5mm de altura, portando 2-26 hidrantes e até 10 
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gonângios), raramente ramificadas; um hidrante na extremidade distal de cada pedículo 

hidrotecal.  Pedículos hidrotecais lisos (114-184µm de diâmetro na porção mediana), 

ligeiramente curvados e anelados nas extremidades distal (4-28 anelações, 86-149µm de 

diâmetro) e proximal (3-10 anelações, 121-188µm de diâmetro) (Figura 2A, B).  

Anelações proximais usualmente menos convexas do que as distais, e com perissarco 

mais espesso.  Pedículos com uma apófise lateral curta e curva que sustenta o pedículo 

seguinte; cada apófise apresentando uma dobra do perissarco na porção superior (em 

vista lateral assemelhando-se a uma língua) que se projeta em direção ao lume do 

pedículo que a sustenta (Figura 2B).  Hidroteca alongada, cilíndrica (557-1200µm de 

altura, 271-596µm de diâmetro no nível da margem); paredes com perissarco fino e 

aproximadamente paralelas, por vezes apresentando um estreitamento sutil na porção 

subterminal, anterior à margem (Figura 2B); diafragma transversal situado na base da 

hidroteca e câmara subdiafragmal alta (39-157µm de altura, 110-220µm de diâmetro no 

nível do diafragma).  Margem hidrotecal com 10-14 cúspides agudas (55-86µm de 

altura), cada qual voltada para o lume hidrotecal e formando uma dobra do perissarco, 

chamada de plica, que em vista lateral se apresenta com uma linha, estendendo-se 

longitudinalmente do ápice de cada cúspide em direção a porção mediana da hidroteca. 

Vão situado entre as cúspides voltado para o exterior (Figura 2C).  Relações 

diâmetro/altura da hidroteca: 0,37-0,55; altura/diâmetro do diafragma: 0,36-0,78 

(Tabela 1).  Gonotecas lisas, cilíndricas, alongadas (700-1254µm de altura; 274-419µm 

de diâmetro máximo), com uma constrição (204-325µm de diâmetro) logo abaixo da 

extremidade distal (212-345µm de diâmetro) por onde são liberadas as medusas 

(Figuras 3A, 4A-C).  Uma ou duas gonotecas nascendo dos pedículos hidrotecais (a 

mais distal de tamanho menor; Figuras 2A, 4A, B), logo após uma apófise, a partir de 

pedículos anelados curtos (2-4 anelações), ou diretamente da hidrorriza.  Cenossarco do 

pedículo gonotecal comunicando-se com o hidrotecal através de uma abertura estreita 

(47-51µm de diâmetro).  Gonângio com até 7 medusas em formação, dispostas 

longitudinalmente em duas fileiras.  Medusa prestes a ser liberada ocupando 

aproximadamente todo o diâmetro da porção terminal do gonângio (Figura 4C).  

Relação diâmetro/altura da gonoteca: 0,26-0,42.  (Tabela 2).  Cenossarco de cor branca.  

Hidrante com coluna alongada, 6 a 10 vezes mais alta do que larga (420-744µm de 

altura, 60-96µm de diâmetro); hipostômio pedunculado, aproximadamente esférico em 

vista oral (120-216µm de diâmetro) e ligeiramente alongado em vista lateral (180-

360µm de altura); 20-26 tentáculos filiformes (600-1444µm de comprimento) em uma 

coroa, dispostos alternadamente para cima e para baixo (anficoronados), e com anéis de 
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nematocistos em sua extensão (Tabela 3, Figura 4A). 

 

Medusa recém-liberada (Tabela 4; Figura 5A): umbrela hemisférica (480-660µm de 

diâmetro máximo; 348-540µm de diâmetro no nível da base; 336-480µm de altura), 

canal circular, 4 canais perradiais e respectivos bulbos e tentáculos, 4 bulbos interradiais 

em desenvolvimento, 4-8 estatocistos adrradiais com um estatolito cada.  Primórdios de 

gônadas na região mediana dos 4 canais radiais (39-47µm de diâmetro, 39-55µm de 

comprimento em medusas com um dia de vida; Tabela 5).  Manúbrio com seção 

quadrangular, curto (180-228µm de comprimento); margem geralmente colapsada, com 

nematocistos do tipo A.  Véu largo, delimitando uma abertura de 84-240µm de 

diâmetro; tentáculos ocos com nematocistos do tipo C concentrados em uma dilatação 

distal.  Nematocistos dos tipos A, C e átricos ao longo dos tentáculos e do tipo D na 

exumbrela, em uma região equatorial e ao longo dos canais radiais.  

 

Medusa adulta (até 28 dias de vida, Tabela 5; Figuras 5C-F): umbrela hemisférica 

quando contraída, ao nadar (Figura 5D, E); disciforme, quando em repouso (2,5-3,6mm 

de diâmetro, 0,7-1,0mm de altura; Tabela 5; Figura 5F).  Com até 29 tentáculos e 28 

estatocistos; usualmente um estatocisto, com um estatolito, entre cada dois bulbos 

tentaculares.  Gônadas na parte mediana-distal dos canais perradiais; ovaladas tanto em 

vista oral quanto lateral (252-372µm de diâmetro, 284-684µm de comprimento) 

(Figuras 5C-D). Manúbrio curto (480-600µm de comprimento), de seção quadrangular, 

com margem cruciforme e lábios retos com nematocistos do tipo A.  Tentáculos longos, 

com nematocistos do tipo A, C e átricos; nematocistos do tipo C em dilatações distais 

com até 24 nematocistos (Figura 6D); outras dilatações ao longo dos tentáculos, com até 

11 nematocistos do tipo C (Figura 6E); nematocistos do tipo D ausentes. Medusas 

masculinas não obtidas. 

 

Nematocistos (Tabelas 6-8; Figura 6): microbásicos mastigóforos dos tipos A e B 

presentes em todo o cenossarco das colônias e nos hidrantes.  Tentáculos dos hidrantes 

com apenas nematocistos do tipo A (apenas um nematocisto do tipo B foi encontrado 

em um tentáculo de um único indivíduo).  Nematocistos microbásicos mastigóforos dos 

tipos A, C, e átricos isorriza nas medusas jovens e adultas; microbásicos mastigóforos 

do tipo D apenas nas jovens.  Medidas de nematocistos realizadas in vivo maiores do 

que em formalina (Tabela 6).  Algumas cápsulas vazias de nematocistos do tipo B foram 

encontradas em medusas recém-liberadas, oriundas provavelmente da colônia de origem. 
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Na análise de variância, a hipótese I foi aceita: não há diferença significativa do 

comprimento das cápsulas dos nematocistos do tipo B entre partes distintas das três 

colônias de C. linearis analisadas (Tabela 7).  A hipótese II foi rejeitada: há diferença 

significativa do comprimento das cápsulas dos nematocistos do tipo B entre as três 

colônias de C. linearis analisadas (Tabela 8). 

 

Notas biológicas e desenvolvimento das medusas: em algumas colônias foi observado 

o crescimento estolonal a partir da porção terminal de pedículos hidrotecais.  Embora as 

hidrotecas tenham variado de tamanho, tanto intra quanto intercolonialmente, a relação 

diâmetro/altura manteve-se, em média, ao redor de 0,45 (diâmetro pouco menor do que 

a metade de sua altura) (Tabela 1).  Durante a retração do hidrante a coluna assumia, 

algumas vezes, a forma de um “S”.  

Em uma colônia (Saco Grande, 17.ii.1999), observou-se a presença de 6 

estruturas alongadas (276-840µm de altura, 156-348µm de diâmetro), com perissarco 

levemente ondulado e pedículo largo e anelado, nascendo diretamente da hidrorriza 

(Figura 3B, C).  Essas estruturas, aqui denominadas de “falsos gonângios”, 

apresentavam cenossarco em seu interior, e não brotos de medusas.  Em laboratório, 

todos os hidrantes dessa colônia regrediram nos 2 primeiros dias de cultivo, e o 

cenossarco foi somente observado na hidrorriza e no interior dos falsos gonângios, dos 

quais também houve desenvolvimento de estolões (Figura 3C).   

Observou-se um nudibrânquio (Mollusca, Gastropoda, Nudibranchia) não 

identificado (300µm de comprimento), com 4 pares de ceratas e de coloração branca, 

predando uma colônia mantida em cultivo através de um pequeno orifício no perissarco 

(Figura 4D).  

Cerca de 50 medusas recém-liberadas, provenientes de uma única colônia 

(TEBAR, 22.x.1999), foram cultivadas, das quais 21 atingiram a fase adulta.  Durante o 

desenvolvimento, a umbrela cresceu proporcionalmente mais em diâmetro do que em 

altura (Tabela 5), o véu delimitou uma abertura progressivamente maior e o manúbrio 

alongou-se.  Se não alimentadas, as medusas cresciam apenas durante o primeiro dia 

(Tabela 5).  Após sete dias de vida, as medusas apresentavam até 8 tentáculos (4 

perradias e 4 interradiais).  Nematocistos do tipo D da exumbrela desapareceram 

gradualmente até cerca do 5o dia de vida.  A dilatação distal nos tentáculos acentuou-se, 

com aumento em número e tamanho dos nematocistos do tipo C (Tabela 6; Figura 6A-

D), que eram transportados pelo interior do tentáculo em direção à extremidade.  

Também observou-se uma diferença no tamanho destes nematocistos entre medusas 
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adultas de mesma idade (Tabela 6).  Apesar de o crescimento da umbrela ter cessado 

após o 11º dia de vida, até o 27o dia de vida o número de tentáculos e estatocistos 

continuou aumentado, chegando a 29 e 28, respectivamente. (Tabela 5).  

As gônadas alongavam-se no sentido do canal radial, apresentando aspecto 

ondulado devido aos ovócitos em seu interior. A vesícula germinal era visível nos 

ovócitos antes de serem liberados.  A quebra da vesícula germinal ocorreu nos ovócitos 

mais desenvolvidos, quando ainda estavam dentro da gônada; um ou dois corpúsculos 

polares foram observados próximos ao óvulo liberado.  Cerca de 3 horas antes de liberar 

os gametas, as medusas nadavam ativamente, geralmente para o fundo e com os 

tentáculos muito contraídos, com exceção de suas porções terminais (cerca de 450µm de 

comprimento) imediatamente anteriores às dilatações distais com nematocistos.  

Também realizavam, normalmente, um movimento rápido, curto e de sentido alternado 

da margem da umbrela – aqui denominado “dança”.  Os óvulos a serem liberados (até 6 

por gônada), tornavam-se salientes antes da liberação e as gônadas assumiam um 

aspecto de cacho de uva.  A primeira liberação ocorreu no 14o dia de vida; os óvulos 

liberados tinham de 165 a 212µm de diâmetro (Tabela 9).  Entre a liberação do primeiro 

e do último óvulo transcorriam cerca de 10 minutos, período no qual a medusa 

“dançava” ativamente, expelindo os óvulos (geralmente um a um) para fora da cavidade 

subumbrelar.  Após a liberação do último óvulo, as medusas continuavam a pulsar 

lentamente.  Nas liberações subseqüentes, ocorridas em intervalos de aproximadamente 

48 horas, os óvulos eram ligeiramente maiores (Tabela 9).  As liberações ocorreram 

aproximadamente às 21h00, duas a três horas após a luz do laboratório ser desligada.  

Os óvulos liberados degeneraram após algumas horas. 

Uma medusa com 5 canais radiais e 5 lábios do manúbrio chegou ao estágio 

adulto, formando 5 gônadas liberando óvulos. Após 28 dias, o cultivo foi encerrado. 
 

Diagnose: Clytia linearis distingui-se de seus congêneres pela combinação dos 

seguintes caracteres:  

1. pólipo: colônias monossifônicas, estolonais ou simpodiais flexuosas. Hidroteca 

plicada.  Nematocistos microbásicos mastigóforos do tipo B com aproximadamente 

12µm de comprimento in vivo e 11µm de comprimento em formalina; 

2. medusa adulta: umbrela com cerca de 3mm de diâmetro, até 29 tentáculos e 28 

estatocistos.  Lábios do manúbrio pouco desenvolvidos.  Nematocistos do tipo C 

com cerca de 16-18µm de comprimento ao longo dos tentáculos e em uma dilatação 

distal (não se descobriu até o momento um caráter diagnóstico de medusa jovem). 
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Distribuição: Circumtropical, com alguns registros para águas temperadas (ver 

YAMADA, 1959; ALTUNA-PRADOS, 1994; BOERO & BOUILLON, 1994; HIROHITO, 1995).  

Na costa brasileira foi reportada para São Sebastião, SP (MIGOTTO, 1996), Ubatuba, SP 

(ROSSO & MARQUES, 1997), Angra dos Reis, RJ (NOGUEIRA et al., 1997) e Vitória, ES 

(GROHMANN et al., 1997). Espécimes de C. linearis estão presentes em lâminas da 

coleção Marta Vannucci, com o nome Clytia attenuata Calkins, 1899 (MIGOTTO, 1996). 

 

 

 

Discussão 

 

Diferentemente de outros campanulariídeos de difícil identificação [p. ex. C. 

gracilis (M. Sars, 1850) (ver CAPÍTULO 3) e Gonothyraea loveni (Allman, 1859) (ver 

ÖSTMAN, 1989)], a presença de plicas e colônias simpodiais monossifônicas têm 

facilitado o reconhecimento do estágio de pólipo de C. linearis.  Esses caracteres 

também permitem a identificação da espécie a partir de descrições ou desenhos de 

outros trabalhos, mesmo que baseados em amostras pequenas e muitas vezes sem 

gonângios.  Pela descrição original da espécie (como Obelia linearis), “There are 

usually longitudinal lines to be seen on the hydrothecae, the result probably of the 

collapsing of their delicate sides” (THORNELY, 1899:453).  Assim, pode-se também 

inferir com certa precisão a sua distribuição circumtropical.  Dentre as espécies de 

Clytia, apenas C. arborescens Pictet, 1893 também apresenta colônias simpodiais, mas 

diferencia-se de C. linearis por apresentar colônias polissifônicas. 

Embora facilmente reconhecível a partir de caracteres do perissarco, CORNELIUS 

(1987) também utiliza relações morfométricas dos hidrantes de C. linearis para 

diferenciá-los de C. gracilis e C. hemisphaerica (Linnaeus, 1767).  No presente estudo, 

a observação de 20 hidrantes de 2 colônias distintas (uma recém-coletada e outra após 

12 dias em cultivo) revelou um intervalo de variação maior do que o reportado pelo 

autor, que analisou apenas 5 hidrantes (Tabela 3).  Como há grande sobreposição dos 

intervalos de variação obtidos para C. linearis e C. cf. gracilis sp. 2 (ver CAPÍTULO 3: 

Tabela 5, p. 65), a utilização dessas relações pouco auxilia na identificação dessas 

espécies.   

Dentre os caracteres dos hidrantes observados, não houve diferenças marcantes 

entre a colônia cultivada em laboratório e a recém-coletada, com exceção do menor 



 20

número de tentáculos por hidrante da primeira (Tabela 3), demonstrando a variação 

intraespecífica desse caráter.  

Quanto a morfologia e morfometria do perissarco, foi observada uma diferença 

no número de anelações distais dos pedículos hidrotecais entre colônias coletadas em 

locais distintos (Tabela 1).  Como constatado por HUGHES (1980) para outras espécies 

de Campanulariidae, essa variação pode ser decorrente de diferenças no 

hidrodinamismo.  Para C. linearis, no entanto, ocorrem variações em uma mesma 

colônia: os pedículos mais próximos à base da colônia (Figura 2A) têm maior número 

de anelações distais do que os mais apicais (Figura 2B). Dentre as demais estruturas de 

hidrantes e perissarco medidas (Tabelas 1-3), houve poucas diferenças, como indica a 

grande sobreposição dos intervalos de variação. 

No presente artigo mostrou-se que o comprimento dos nematocistos do tipo B 

não difere entre partes de uma mesma colônia de C. linearis (Tabela 7), enquanto entre 

colônias coletadas em locais distintos houve diferença estatisticamente significativa 

(Tabela 8). Todavia, os poucos dados de morfometria de nematocistos de C. linearis 

disponíveis na literatura (ÖSTMAN et al., 1987; MIGOTTO, 1996), sugerem não haver 

diferença entre colônias obtidas em locais distintos (Itália e Brasil, respectivamente). 

Ademais, dados desses autores são também muito semelhantes aos aqui apresentados. 

(Tabela 6).  É possível que a diferença significativa calculada resulte das limitações 

ópticas do microscópio utilizado, que impossibilitava a adequada detecção da variação 

de comprimento dos nematocistos.  As variações de comprimento observadas estiveram  

abaixo da menor divisão da ocular micrométrica utilizada (1µm), resultando em séries 

idênticas ou muito similares de medidas.  Conseqüentemente, o teste foi baseado em um 

conjunto de dados com reduzidíssima variância, de modo que os poucos valores 

discrepantes presentes em algumas amostras as indicavam como distintas, resultando 

em uma diferença significativa entre os conjuntos de dados.  

Além disso, dados de outras espécies de Clytia indicam que o comprimento dos 

nematocistos pouco varia entre colônias distintas, o que corrobora a hipótese de que os 

resultados obtidos da análise de variância decorreram da limitação do material óptico 

utilizado. Apesar de não utilizarem testes estatísticos, LINDNER & MIGOTTO (em 

preparação) verificaram que a variação do comprimento de nematocistos de colônias de 

C. noliformis auct. provenientes de São Sebastião, Ilhabela e ilhas Bermudas é muito 

pequena.  Esses resultados sugerem que, em pólipos de Clytia, existe pouca plasticidade 

no tamanho dos nematocistos, indicando tratar-se de um caráter relevante para a 

identificação das espécies.  No entanto, outros estudos devem ser realizados para se 
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testar essa hipótese e verificar sua utilidade como caráter diagnóstico.  Não se sabe se 

condições variadas de hidrodinamismo, temperatura, dieta e predação, por exemplo, 

alteram o cnidoma de uma determinada espécie.  

Quanto ao estágio de medusa, entretanto, houve aumento no tamanho de todos 

os tipos de nematocistos à medida que as medusas cresciam (exceto do tipo D, que 

desaparecia durante o desenvolvimento).  O maior aumento foi observado nos 

nematocistos do tipo C, que, de cerca de 10µm de comprimento nas recém-liberadas, 

chegaram a 19µm nas medusas adultas (Tabela 6).  Em Clytia, aumento do tamanho de 

nematocistos durante o desenvolvimento das medusas já havia sido documentado para 

C. edwardsi (Nutting, 1901) (KUBOTA, 1978a) e C. delicatula (Thornely, 1899) 

(KUBOTA, 1978b).  Pelos desenhos apresentados por KUBOTA (1978 a, b), ‘e provável 

que o autor estivesse se referindo a nematocistos do tipo A.  Para o nematocisto do tipo 

C, até o presente momento, esse crescimento somente foi observado para C. linearis, a 

única espécie em que esse tipo de nematocisto foi reportado na fase adulta.   

O número de nematocistos do tipo C na dilatação distal dos tentáculos também 

aumentou, como anteriormente reportado para medusas de C. gracilis e C. 

hemisphaerica, cultivadas por poucos dias por ÖSTMAN (1979b).  A autora também 

sugere que há transporte de nematocistos ao longo dos tentáculos, o que foi 

efetivamente aqui observado para C. linearis.  Como esse transporte ocorria em direção 

à extremidade do tentáculo, é provável que contribua para o aumento do número de 

nematocistos da dilatação distal.   

Em outras espécies, como C. noliformis (LINDNER & MIGOTTO, em preparação), 

C. cf. gracilis spp. 1 e 2 (CAPÍTULO 3) e C. delicatula (KUBOTA, 1978b) a dilatação 

distal nos tentáculos de medusas adultas não foi observada.  Nos tentáculos de medusas 

adultas de C. edwardsi, KUBOTA (1978a:347) reporta nematocistos “...similar to those 

found on the hypostome of polyp... in a small number”.  Apesar de nematocistos do tipo 

C serem superficialmente semelhantes aos do tipo B encontrados no hipostômio dos 

pólipos, pelos desenhos apresentados pelo autor e pela não observação da dilatação 

distal, cremos que KUBOTA (1978a) estivesse se referindo a outro tipo que não o C 

(possivelmente do tipo A).  A observação de tentáculos e bulbos de medusas adultas de 

C. noliformis (LINDNER & MIGOTTO, em preparação) e C. cf. gracilis spp. 1 e 2 

(CAPÍTULO 3) revelaram a ausência de nematocistos do tipo C, indicando que as 

medusas adultas não os produzem.  Se confirmada a não ocorrência de nematocistos do 

tipo C nas medusas adultas de outras espécies de Clytia, este caráter pode auxiliar na 

diferenciação e reconhecimento de C. linearis a partir do estágio de medusa.  
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Infelizmente, na descrição de Clytia macrogonia Bouillon, 1984, espécie descrita a 

partir de exemplares adultos coletados no plâncton e possivelmente coespecífica com C. 

linearis (J. BOUILLON & F. BOERO, comunicação pessoal), não são apresentados dados 

do cnidoma (BOUILLON, 1984), impossibilitando o teste dessa hipótese. 

BOERO & SARÀ (1987) & BOERO & BOUILLON (1994) reportam que no mar 

Mediterrâneo colônias de C. linearis produzem medusas de vida efêmera, liberadas com 

gônadas maduras no outono, enquanto no verão as medusas são liberadas imaturas, 

alcançando a fase adulta entre 2 e 3 semanas de vida.  Este é mais um caso entre os 

Hydrozoa em que se demonstrou a existência de plasticidade no ciclo de vida (ver 

STEFANI, 1959; WERNER, 1963), eventualmente regulada por condições ambientais, 

como variação sazonal da temperatura da água do mar e do fotoperíodo.  STEFANI 

(1959), por exemplo, observou que colônias de Campanularia caliculata Hincks, 1853 

[=Orthopyxis integra (Macgillivray, 1842), senso CORNELIUS, 1995b] liberam medusas 

em locais expostos, e em locais de menor hidrodinamismo, medusóides.  Watson (1991 

apud CORNELIUS, 1995b) menciona que a medusa masculina de Orthopyxis tincta pode 

ser liberada ou não, enquanto a feminina nunca o é.  Para C. linearis, a liberação de 

medusas com gônadas maduras não foi observada nos exemplares de São Sebastião.  

Isso reforça a hipótese de que nesse caso a produção desse tipo de medusa é 

desencadeada por fatores de intensa variação sazonal (temperatura, fotoperíodo, etc.), 

como ocorre no Mediterrâneo.  BOERO & BOUILLON (1994) também reportam que 

pólipos de C. linearis não são encontrados durante o inverno no mar Mediterrâneo, 

sugerindo que estes podem sobreviver encistados na forma de hidrorrizas de resistência.  

Em se confirmando que os “falsos gonângios” aqui descritos representam formas de 

resistência, estes possivelmente permitiriam a manutenção da espécie por períodos 

desfavoráveis.  

Clytia linearis apresenta potencialmente alta capacidade de dispersão, conferida 

pela produção de plânulas (pequena capacidade de dispersão) e medusas (média 

capacidade) em seu ciclo de vida, e ainda pelo transporte de colônias em objetos 

flutuantes (rafting, alta capacidade de dispersão; ver CORNELIUS, 1992).  Formas de 

resistência podem ainda potencializar a capacidade de dispersão do estágio de pólipo. 

Assim, é pouco provável que CORNELIUS (1987:292) estivesse errado ao considerar C. 

linearis como “... among the most widely distributed of marine invetebrates”, como 

atestam os registros da espécie para diversas partes do globo. Entretanto, para se 

comprovar a ampla distribuição de C. linearis, é necessário demonstrar objetivamente a 

inexistência de um complexo de espécies com distribuições mais restritas, como feito 
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para o gênero Hydractinia van Beneden, 1841 através de experimentos de cruzamento e 

com dados enzimáticos (BUSS & YUND, 1989).   

Na subfamília Clytiinae Cockerell, 1911, apenas C. linearis e C. arborescens 

apresentam colônias com ramificações simpodiais, um caráter de espécies da subfamília 

Obeliinae, que inclui os gêneros Obelia Péron & Lesueur, 1810 (com medusas livres), 

Laomedea Lamouroux, 1812, Hartlaubella Poche, 1914 (ambas com gonóforos fixos) e 

Gonothyraea Allman, 1864 (com medusóides vestigiais presos ao gonângio).  Também 

foi observado em exemplares fixados de C. arborescens, a presença de estruturas 

semelhantes a propágulos (MIGOTTO & LINDNER, observação pessoal).  Até o momento, 

reprodução assexuada por propágulos somente havia sido reportada para espécies de 

Obelia (p. ex. VANNUCCI, 1954; Broch, 1927 apud CORNELIUS, 1995b), e não para 

Clytia.  Além da presença de medusas livres [um caráter tradicionalmente utilizado para 

a definição de gêneros em Hydrozoa, mas que pode resultar em grupos não 

monofiléticos (PETERSEN, 1979, 1990)], nenhum caráter observado até o momento 

suporta o táxon Clytia.  Em outras palavras, não há evidências do monofiletismo do 

gênero, que é definido com base em caracteres plesiomórficos.  Pólipos de Clytia, por 

exemplo, apresentam os mesmos tipos de nematocistos microbásicos mastigóforos 

presentes nos demais gêneros de Campanulariidae: tipo A, encontrados em todas as 

espécies estudadas até o momento, e tipo B, não encontrados em somente 5 espécies: 

Clytia noliformis auct. (ver LINDNER & MIGOTTO, 1998a), Gonothyraea loveni, Obelia 

bidentata Clarke, 1875, O. dichotoma (Linnaeus, 1758) e O. geniculata (Linnaeus, 

1758) (ÖSTMAN, 1982, 1989). 

Considerando-se apenas o estágio de pólipo, algumas espécies de Clytia 

poderiam ser incluídas em outras subfamílias.  Clytia noliformis auct. e Clytia 

hummelincki Leloup, 1935 [=?Clytia brevithecata (Thornely, 1899)], com colônias 

estolonais e esférulas subhidrotecais, são semelhantes a espécies da Subfamília 

Campanulariinae, que atualmente inclui somente espécies com gonóforos fixos (gêneros 

Campanularia Lamarck, 1816 e Rhizocaulus Stechow, 1919) ou medusas efêmeras 

(gênero Orthopyxis L. Agassiz, 1862).  Essas duas espécies de Clytia não seriam 

incluídas no gênero Campanularia Lamarck, 1816 devido apenas a presença de 

diafragma verdadeiro, ausente em espécies de Campanulariinae.  Por outro lado, C. 

linearis e C. arborescens, como mencionado acima, poderiam ser consideradas como da 

Subfamília Obeliinae, dada a presença de ramificações simpodiais e de diafragma 

verdadeiro.  Com base na falta de sinapomorfias, na semelhança entre os estágios de 

pólipo de espécies de Clytia e de espécies das outras duas Subfamílias de 
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Campanulariidae, e no fato de análises filogenéticas mostrarem que um mesmo gênero 

de Hydrozoa pode apresentar espécies com e sem estágio de medusa (ver PETERSEN, 

1990) é possível que Clytia, enquanto definido pela presença de medusas livres, não 

represente um táxon monofilético, o que pode também ser o caso de outros gêneros de 

Campanulariidae.  Infelizmente, as únicas filogenias até o momento propostas para os 

Campanulariidae são baseadas exclusivamente no grau de redução do estágio de medusa 

(BOERO & SARÀ, 1987; BOERO et al., 1996), ignorando muitos outros caracteres que 

podem igualmente auxiliar na elucidação de relações filogenéticas.  Espera-se que mais 

estudos no nível específico sejam realizados para que futuramente possa-se realizar 

novas análises filogenéticas na família Campanulariidae.  
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Tabelas 
 

Tabela 1.  Medidas do perissarco (pedículo hidrotecal, hidroteca) de colônias de Clytia linearis, em 
micrômetros (µm). (Média ± desvio padrão) [Intervalo de variação entre colchetes] (número amostral = 10).  
Local de Coleta   Saco do Sombrio  TEBAR  Média (n = 20) 
1. Pedículo hidrotecal    
Altura  1609,9±292,9 [1252-2182] 1624,1±491,3 [848-2121] 1617,0±393,7 [848-2182] 
Diâmetro no nível das anelações distais 133,3±11,5 [114-149] 98,8±22,3 [86-145] 116,0±24,7 [86-149] 
Diâmetro na parte mediana 153,7±14,4 [137-173] 142,0±24,7 [114-184] 148,1±20,3 [114-184] 
Diâmetro no nível das anelações proximais 149,8±14,5 [133-173] 151,9±21,9 [122-188] 150,8±17,8 [122-188] 
Número de anelações distais 5,8±2,6 [4-12] 14,4±8,9 [5-28] 9,6±7,4 [4-28] 
Número de anelações proximais 5,2±1,0 [3-6] 7,1±1,7 [5-10] 6,1±1,7 [3-10] 
2. Hidroteca    
Altura (H) 972,2±176,9 [659-1200] 794,6±219,1 [557-1160] 883,4±214,1 [557-1200] 
Diâmetro no nível da margem (∅) 439,8±72,5 [345-596] 340,3±76,8 [271-502] 390,0±88,8 [271-596] 
Diâmetro no nível do diafragma (∅diaf) 177,6±31,8 [133-220] 137,6±30,5 [110-188] 157,6±36,6 [110-220] 
Altura da câmara subdiafragmal (Hdiaf) 112,5±34,1 [63-157] 75,4±38,6 [39-141] 94,9±40,1 [39-157] 
Altura das cúspides  71,7±8,3 [63-86] 64,7±10,2 [55-82] 68,2±9,7 [55-86] 
Número de cúspides/hidroteca 13,5±0,5 [13-14] 11,3±1,7 [10-14] 12,3±1,7 [10-14] 
Relação ∅/H 0,46±0,04 [0,39-0,52] 0,44±0,05 [0,37-0,55] 0,45±0,05 [0,37-0,55] 
Relação Hdiaf /∅diaf 0,62±0,10 [0,45-0,74] 0,51±0,15 [0,36-0,78] 0,57±0,14 [0,36-0,78] 

 
Tabela 2.  Medidas do perissarco (pedículo gonotecal, gonoteca) de colônias de Clytia linearis, em 
micrômetros (µm). (Média ± desvio padrão) [Intervalo de variação entre colchetes] (número amostral entre 
parênteses; quando não citado, n = 10).  
Local de Coleta  Saco Grande Saco do Sombrio TEBAR Média  
1. Pedículo gonotecal     
Altura  113,7±19,7 [88-145] 94,1 (1) 141,1±67,0 [78-212] (3) 118,2±33,8 [78-212] (14) 
Diâmetro  98,8±10,7 [80-112] 95,2±13,3 [82-118] (7) 105,1±16,5 [82-122] (5) 99,4±12,9 [80-122] (22) 
Número de anelações  2,9±0,6 [2-4] 2,9±0,7 [2-4] (7) 3,6±0,9 [2-4] (5) 3,0±0,7 [2-4] (22) 
2. Gonoteca     
Altura (HG) 854,0±94,5 [700-990] 1089,8±81,6 [957-1223] 1047,4±112,0 [917-1254] 997,1±140,1 [700-1254] (30) 
Diâmetro máximo (∅G) 330,8±48,6 [448-396] 378,7±32,8 [314-419] 317,9±22,9 [274-357] 342,5±44,0 [274-419] (30) 
Diâmetro no nível da 
abertura distal (∅AB) 

280,4±29,7 [212-320] 301,1±29,6 [251-345] 264,2±29,6 [220-329] 281,9±32,5 [212-345] (30) 

Diâmetro da constrição 
anterior a abertura distal  

272,8±27,3 [204-300] 274,0±25,2 [243-325] 249,7±23,0 [216-298] 265,5±26,8 [204-325] (30) 

Diâmetro da abertura 
gonângio/hidrocaule 

não medido 49,7±2,0 [47-51] (6) não medido 49,7±2,0 [47-51] (6) 

Número de medusas em 
formação/gonângio 

4,1±1,4 [2-6] 2,7±1,7 [0-5] (9) 3,9±2,3 [0-7] (9) 3,6±1,9 [0-7] (28) 

Relação ∅G/HG 0,39±0,03 [0,33-0,42] 0,35±0,03 [0,31-0,38] 0,31±0,03 [0,26-0,35] 0,35±0,04 [0,26-0,42] (30) 
Relação ∅AB/HG 0,33±0,03 [0,28-0,37] 0,28±0,02 [0,26-0,32] 0,25±0,04 [0,21-0,32] 0,29±0,04 [0,21-0,37] (30) 

 
Tabela 3.  Medidas do cenossarco de pedículos e hidrantes de colônias de Clytia linearis, em micrômetros 
(µm). (Média ± desvio padrão) [Intervalo de variação entre colchetes] (número amostral = 10 para materiais de 
São Sebastião; n = 5 para material de Ischia).  *Dados sobre o material de Ischia, Itália, obtidos de CORNELIUS 
(1987:294). (-): dado não fornecido. 
Local de Coleta  Saco Grande (colônia medida 

após 12 dias de cultivo em 
laboratório) 

TEBAR Média (n = 20) Ischia, ITÁLIA* 

1. Cenossarco do pedículo     
Diâmetro do cenossarco  48,0±0,0 [48-48] 68,0±17,0 [48-96] 57,5±15,3 [48-96] - 
2. Hidrante     
Número de tentáculos  21,0±1,1 [20-22] 24,0±1,6 [22-26] 22,5±2,0 [20-26] 24 
Comprimento dos tentáculos (T) 1054,0±300,3 [600-1440] 907,2±110,0 [780-1152] 980,7±232,7 [600-1440] [650-800] 
Altura da coluna (H) 592,8±100,2 [420-744] 663,6±64,3 [540-720] 628,2±89,5 [420-744] [600-700] 
Diâmetro da coluna (L) 73,2±11,9 [60-96] 84,0±9,8 [60-96] 78,6±12,0 [60-96] 70 (diâmetro 

mínimo) 
Altura do hipostômio (Hhip) 238,8±36,0 [180-300] 272,4±46 [240-360] 255,6±43,7 [180-360] 480 (altura máxima) 
Diâmetro do hipostômio 170,4±25,2 [120-216] 182,4±16,8 [168-216] 176,4±21,7 [120-216] 70 
Relação T/H 1,77±0,39 [1,18-2,39] 1,37±0,18 [1,15-1,73] 1,57±0,36 [1,15-2,39] [0,9-1,3] 
Relação T/Hhip 4,38±0,98 [2,79-5,92] 3,37±0,37 [2,86-4,00] 3,88±0,89 [2,79-5,92] [1,3-1,6] 
Relação H/Hhip 2,50±0,38 [2,05-3,44]  2,48±0,37 [2,00-3,00] 2,49±0,37 [2,00-3,44] [1,25-1,45] 
Relação H/L 8,15±1,07 [6,71-10,00] 7,96±0,83 [6,25-9,00] 8,05±0,94 [6,25-10,00] - 
Relação L/H 0,12±0,02 [0,10-0,15] 0,13±0,01 [0,11-0,16] 0,13±0,01 [0,10-0,16] - 
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Tabela 4.  Medidas de medusas recém-liberadas de Clytia linearis, em micrômetros (µm). (Média ± desvio 
padrão) [Intervalo de variação entre colchetes] (número amostral entre parênteses).  Dados obtidos de 
LINDNER & MIGOTTO (1998b).  Medusas medidas em estereomicroscópio. 

Diâmetro máximo da umbrela 597,5±50,2 [480-660] (19) 

Diâmetro na base da umbrela 418,7±43,1 [348-540] (19) 

Altura da umbrela 394,0±39,8 [336-480] (16) 

Diâmetro da abertura  166,9±41,4 [84-240] (11) 

Comprimento do manúbrio 197,3±20,0 [180-228] (9) 
 
Tabela 5.  Medidas de medusas de Clytia linearis, em micrômetros (µm). (Média ± desvio padrão) [Intervalo de variação entre colchetes] (número amostral entre 
parênteses). (* medusas não alimentadas desde a liberação). 

Idade 
(dias) 

Diâmetro máximo 
da umbrela 

Diâmetro na base 
da umbrela 

Altura da umbrela Diâmetro da abertura  Comprimento do 
manúbrio 

Diâmetro da 
gônada 

Comprimento da 
gônada 

Número de 
tentáculos 

Número de 
estatocistos 

1* 688,7±27,5  
[639-729] (10) 

558,2±34,0  
[494-612] (10) 

494,7±36,1  
[447-549] (10) 

292,8±31,9  
[235-345] (10) 

203,5±14,6  
[188-227] (10) 

42,7±3,9  
[39-47] (10) 

47,0±5,2  
[39-55] (10) 

4,0±0,0  
(10) 

7,2±1,3  
[4-8] (10) 

2* 677,2±41,1 
 [596-751] (10) 

555,1±48,0  
[463-627] (10) 

448,2±18,2  
[431-470] (6) 

290,8±40,7  
[227-384] (10) 

197,3±7,7  
[188-212] (6) 

39,2±5,5  
[31-47] (8) 

46,4±1,6  
[43-47] (6) 

4,0±0,0  
(10) 

7,0±1,3  
[4-8] (10) 

4 937,2±76,9  
[848-1060] (10) 

754,2±67,0  
[627-862] (10) 

543,2±114,1  
[340-600] (5) 

386,3±58,3  
[317-494] (10) 

297,6±10,0  
[288-312] (5) 

71,0±12,5  
[55-94] (10) 

72,0±0,0 (3) 4,0±0,0  
(10) 

7,6±0,7 
[6-8] (10) 

5 1.097,1±113,6 
[949-1273] (8) 

873,9±111,0  
[707-1050] (8) 

660,0±85,1  
[540-780] (8) 

481,7±101,6  
[384-706] (8) 

295,8±38,9  
[252-384,16] (9) 

83,5±14,7  
[63-110] (10) 

95,4±26,1  
[67-118] (3) 

4,7±1,0  
[4-6] (9) 

7,9±0,3  
[7-8] (9) 

7 1.334,4±132,7  
[1152-1500] (5) 

1.222,8±133,8 
[1080-1440] (5) 

816,0±68,4  
[720-900] (5) 

768,0±155,3  
[600-1020] (5) 

340,8±37,6  
[300-372] (5) 

96,0±17,0  
[72-120] (5) 

134,4±33,3  
[84-168] (5) 

7,4±0,6  
[7-8] (5) 

8,8±0,5  
[8-9] (4) 

8 1.205,0±360,6  
[950-1460] (2) 

925,0±388,9  
[650-1200] (2) 

540,0 (1) 540,0±325,3  
[310-770] (2) 

260,0 (1) 95,0±50,0  
[60-130] (2) 

130,0±84,9  
[70-190] (2) 

8,0 (1) 10,5±3,5  
[8-13] (2) 

11 3.160,0±611,2  
[2460-3588] (3) 

coincide com o 
diâmetro máximo 

585,0±190,9  
[450-720] ( 2) 

2.835,0±63,6  
[2790-2880] (2)  

555,0±63,6  
[510-600] (2) 

336,0±17,0  
[324-348] (2) 

630,0±76,4  
[576-684] (2) 

17,5±0,7  
[17-18] (2) 

21,0±4,2  
[18-24] (2) 

12 2.958,0±344,3  
[2730-3354] (3) 

idem 1.035,0±190,9  
[900-1170] (2) 

2.670,0 (1) 600,0 (1) 366,0±8,5  
[360-372] (2) 

624,0±50,9  
[588-660] (2) 

20,5±3,5  
[18-23] (2) 

21,5±3,5  
[19-24] (2) 

15 2.976,0±221,6  
[2740-3198] (5) 

idem 810,0±103,9  
[720-900] (4) 

2.286,0±199,5  
[1950-2460] (5) 

525,0±57,5  
[480-600] (4) 

307,2±34,6  
[264-360] (5) 

484,8±47,7  
[420-540] (5) 

16,8±0,8  
[16-18] (5) 

20,0±1,8  
[17-22] (5) 

23 2.918,0±245,1 
[2580-3198] (6) 

idem 804,0±199,7  
[660-1032] (3) 

2.290,0±302,8  
[1890-2730] (6) 

520,8±38,5  
[480-564] (5) 

292,0±18,1  
[264-312] (6) 

440,0±16,4  
[420-468] (6) 

19,7±2,3  
[16-22] (6) 

23,8±3,3  
[18-27] (6) 

27 3.075,4±230,4  
[2790-3432] (7) 

idem não medido 2.258,6±216,1  
[1950-2580] (7) 

não medido 310,3±30,5  
[252-348] (7) 

409,7±18,9 
[284-432] (7) 

24,3±3,1  
[20-29] (7) 

26,1±1,6  
[24-28] (7) 
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Tabela 6.  Medidas de cápsulas não descarregadas de nematocistos de Clytia linearis, em micrômetros (µm). 
(Média ± desvio padrão) [intervalo de variação entre colchetes] (número amostral entre parênteses; quando 
não citado, n = 10).  Em itálico, média dos valores também utilizados, após o arredondamento dos não inteiros 
(ver Material e Métodos), na análise de variância (ver Tabelas 7 e 8). *Dados sobre o material de Ischia, Itália, 
obtidos de ÖSTMAN et al. (1987:302-304). 
I. Pólipos  Local de coleta Comprimento Largura 

 1. Hidrante in vivo TEBAR 8,6±0,4 [8,0-9,0]  2,6±0,4 [2,0-3,0]  
  formalina TEBAR 8,1±0,2 [8,0-8,5]  2,4±0,2 [2,0-2,5]  
  formalina Saco Grande 8,0±0,0 [8,0]  2,4±0,2 [2,0-2,5]  
  formalina Saco do Sombrio, pedículo 1 8,0±0,0 [8,0]  2,0±0,0 [2,0]  
tipo A  formalina Saco do Sombrio, pedículo 2 7,7±0,3 [7,0-8,0]  2,0±0,0 [2,0]  
 2. Pedículo in vivo TEBAR 8,0±0,2 [7,5-8,0]  2,3±0,3 [2,0-2,5]  
  formalina TEBAR 7,8±0,3 [7,5-8,0]  2,1±0,2 [2,0-2,5]  
  formalina Saco do Sombrio, hidrante 1 7,8±0,3 [7,0-8,0]  2,0±0,0 [2,0]  
  formalina Saco do Sombrio, hidrante 2 7,4±0,2 [7,0-7,5]  2,0±0,0 [2,0]  
 1. Hidrante in vivo ? Ischia, Itália* 12,0±0,7 [10,0-13,5] (61) 3,5±0,5 [2,5-4,0] (61) 
  in vivo TEBAR 12,4±0,5 [12,0-13,0]  3,7±0,3 [3,5-4,0]  
  formalina TEBAR 11,0±0,0 [11,0] 3,0±0,0 [3,0]  
  formalina Saco Grande 11,0±0,0 [11,0]  3,0±0,0 [3,0]  
tipo B  formalina Saco do Sombrio, hidrante 1 11,1±0,2 [11,0-11,5] 3,0±0,0 [3,0]  
  formalina Saco do Sombrio, hidrante 2 10,9±0,2 [10,5-11,0]  3,0±0,0 [3,0]  
 2. Pedículo in vivo ? Ischia, Itália* 12,0±0,5 [10,5-13,0] (57) 3,5±0,3 [2,5-4,0] (57) 
  in vivo TEBAR 12,2±0,2 [12,0-12,5]  3,5±0,2 [3,0-3,5]  
  formalina TEBAR 11,2±0,3 [11,0-12,0] 3,1±0,2 [3,0-3,5]  
  formalina Saco do Sombrio 11,1±0,2 [11,0-11,5] 3,0±0,0 [3,0]  
 3. Hidrorriza in vivo ? Ischia, Itália* 11,5±0,4 [10,0-12,0] (32) 3,0±0,2 [3,0-4,0] (32) 

II. Medusas (somente in vivo) Idade (dias) Comprimento Largura 

 1. Tentáculos 1  8,0±0,2 [7,5-8,0]  2,2±0,2 [2,0-2,5]  
tipo A  5  8,3±0,4 [8,0-9,0]  2,1±0,2 [2,0-2,5]  
  11  9,0±0,6 [8,0-10,0]  2,4±0,2 [2,0-2,5]  
  21  10,0±0,2 [9,5-10,0]  2,9±0,2 [2,5-3,0]  
 2. Manúbrio 5  8,1±0,3 [7,5-8,5]  2,0±0,0 [2,0]  
 1. Dilatação distal  recém-liberada (Ischia, Itália)* 11,0±0,4 [10,0-12,0] (25) 4,0±0,2 [3,0-4,0] (25) 
 dos tentáculos 1  9,4±0,5 [9,0-10,5]  3,4±0,3 [3,0-4,0]  
  5 (9-11 nematocistos/dilatação) 10,6±0,5 [10,0-11,0]  3,5±0,2 [3,0-4,0]  
  11  14,9±0,2 [14,5-15,0]  4,4±0,3 [4,0-5,0]  
  21  16,9±0,5 [16,0-17,5]  4,7±0,2 [4,5-5,0]  
tipo C  21 (17-24 nematocistos/dilatação) 18,3±0,6 [17,0-19,0]  4,9±0,2 [4,5-5,0]  
 2. Base e ao longo recém-liberada (Ischia, Itália)* 10,5±1,0 [8,5-13,5] (42)  3,5±0,6 [3,0-4,5] (18) 
 dos tentáculos recém-liberada (TEBAR) 9,9±0,7 [8,0-11,0]  3,8±0,3 [3,0-4,0]  
  1  9,7±0,7 [8,0-10,0]  3,7±0,3 [3,0-4,0]  
  5  10,5±0,5 [10,0-11,0]  3,5±0,2 [3,0-3,5]  
  11  15,3±0,6 [14,5-16,0]  4,6±0,3 [4,0-5,0]  
  21  16,9±0,5 [16-17,5]  4,7±0,2 [4,5-5,0]  
  21  18,4±0,7 [17,0-19,0]  4,9±0,2 [4,5-5,0]  
 Tentáculos recém-liberada (Ischia, Itália)* 8,0±0,8 [7,5-10,5] (10) 2,5±0,3 [2,0-3,0] (10) 
  1  5,8±0,3 [5,0-6,0]  2,0±0,0 [2,0]  
Átricos  5  6,4±0,4 [6,0-7,0]  2,1±0,2 [2,0-2,5]  
  11  7,2±0,3 [7,0-8,0]  2,5±0,2 [2,0-2,5]  
  21  8,4±0,5 [8,0-9,0]  2,5±0,0 [2,5]  
 Exumbrela recém-liberada (Ischia, Itália)* não encontrados  
  recém-liberada (TEBAR) 7,7±0,7 [7,0-9,0]  2,7±0,5 [2,0-3,0]  
  1  8,2±0,3 [8,0-9,0]  2,3±0,3 [2,0-2,5]  
tipo D  5  8,4±0,2 [8,0-8,5] (9) 2,4±0,2 [2,0-2,5] (9) 
  1 (Cápsulas descarregadas) 6,8±0,6 [6,0-8,0]  não medido 
  1 (Comprimento da armadura proximal) 5,9±0,8 [5,0-7,0]  
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Tabela 7.  Comprimento {Média ± desvio padrão [intervalo de variação entre colchetes] (n = 10)}, em 
micrômetros (µm), de nematocistos do tipo B (em formalina) obtidos em partes distintas de colônias de Clytia 
linearis coletadas em 3 locais diferentes e resultado da análise de variância aplicada nestes dados.  A análise 
corresponde ao teste da hipótese I (ver Material e Métodos). 
Local de coleta TEBAR Saco Grande Saco do Sombrio 
Parte da colônia #1 11,0±0,0 [11,0]  (Hidrante) 10,9±0,3 [10,0-11,0]  (Hidrante) 11,2±0,4 [11,0-12,0]  (Hidrante) 
Parte da colônia #2 11,2±0,4 [11,0-12,0]  (Pedículo) 11,0±0,0 [11,0]  (Hidrante) 11,1±0,3 [11,0-12,0]  (Pedículo) 
Parte da colônia #3 10,8±0,4 [10,0-11,0]  (Gonângio) 10,6±0,5 [10,0-11,0]  (Hidrante) 11,0±0,0 [11,0]  (Hidrante) 
Parte da colônia #4 10,9±0,3 [10,0-11,0]  (Hidrante em 

desenvolvimento) 
10,6±0,5 [10,0-11,0]  (Hidrante e 

Pedículo) 
11,0±0,0 [11,0]  (Hidrante) 

Média (n = 40) 10,8±0,4 [10,0-11,0] 11,1±0,3 [11,0-12,0] 11,0±0,4 [10,0-12,0] 
F Calculado 2,56 2,684 1,32 
F crítico  2,866 2,866 2,866 
Valor de P 0,07 0,06 0,282 

 
 
 
 
Tabela 8.  Resultado da análise de variância aplicada nos dados de medidas de nematocistos do tipo B 
(comprimento) obtidos de 3 diferentes colônias de Clytia linearis.  A análise corresponde ao teste da hipótese 
II (ver Material e Métodos). 

Colônias analisadas variação (µm) F calculado F crítico Valor de P 

TEBAR X Saco Grande X Saco do Sombrio 10 - 12 4,5 3,354 0,02 

 
 
 
 
Tabela 9.  Diâmetro de óvulos de Clytia linearis, em micrômetros (µm). (Média ± desvio padrão) [Intervalo 
de variação entre colchetes] (número amostral entre parênteses).  

Medusa 1 Medusa 2 Média 
1a liberação - 06/11/99 2a liberação - 08/11/99 3a liberação - 10/11/99 10/11/99  

177,71±5,59  
[164,64-188,16] (21) 

189,09±9,43  
[172,48-207,76] (21) 

194,04±13,50 
[172,48-211,68] (16) 

185,60±10,74 
[164,64-211,68] (23) 

186,19±11,36  
[164,64-211,68] (87) 
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Figuras 
 

 
 

Figura 1. Locais de coleta. 1. TEBAR (Terminal Marítimo Almirante Barroso - 
Petrobras); 2. Saco Grande; 3. Ponta do Taubaté; 4. Saco do Sombrio. 
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Figura 2. Clytia linearis. A. Parte de uma colônia com hidrotecas e gonotecas; B. 

Hidroteca, pedículo e apófise; C. Cúspides marginais da hidroteca. (A, B, C. 
Saco do Sombrio, 26.ix.1999, AM 1638). Escalas: A = 1mm; B = 200µm; C 
= 50µm. 
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Figura 3. Clytia linearis. A. Gonângio; B. “Falso gonângio”; C. “Falsos gonângios” 
desenvolvendo estolões. (A. TEBAR, 22.x.1999, AM 1646; B, C. Saco 
Grande, colônia mantida em laboratório por 23 dias, 12.iii.1999, AM 1421). 
Escalas: 200µm. 
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Figura 4. Clytia linearis. A. Parte de uma colônia com gonângios e 2 hidrantes; B. 

Gonângios; C. Gonângio com medusas em formação em seu interior. D. 
Nudibrânquio não identificado sobre pólipo. (A, B. TEBAR, 22.x.1999, AM 
1646; C. Saco Grande, 05.ii.1999, AM 1386; D. TEBAR, 22.x.1999, 
exemplar não fixado). Escalas: A = 1mm; B = 550µm; C = 100µm; D = 
200µm. 
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Figura 5. Clytia linearis. Medusas. A. Recém-liberada; B. com 12 dias de vida; C. com 

27 dias; D-F. com 22 dias, em diferentes estados de contração da umbrela (A. 
figura obtida de LINDNER & MIGOTTO, 1998b; B-F. medusas liberadas de 
colônia AM 1646). Escalas: A = 200µm; B-F = 1mm. 
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Figura 6. Clytia linearis. A-D. Nematocistos microbásicos mastigóforos do tipo C da 
dilatação distal de tentáculos. (A. medusa com 5 dias de vida; B e C. medusa 
com 12 dias; D. medusa com 21 dias); E. Nematocistos microbásicos 
mastigóforos do tipo C de duas dilatações não distais de um tentáculo de 
medusa com 21 dias de vida. Escalas: A = 20µm; B = 15µm; C, D, E = 40µm. 




