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Resumo	
  
A variabilidade morfológica é comum em vários táxons marinhos, e os membros de
Cnidaria Medusozoa se destacam por expressar a variabilidade em diferentes níveis,
especialmente considerando as diferentes fases do ciclo de vida. Entretanto, muitos
problemas taxonômicos surgem a partir das dificuldades em interpretar os níveis de variação,
já que variações intraespecíficas muitas vezes são interpretadas de forma imprecisa como
interespecíficas, e vice-versa. Neste estudo, revisamos os padrões de variação morfológica
em Cnidaria Medusozoa, avaliando sua influência na taxonomia e diversidade do grupo.
Seguindo essa abordagem, investigamos as relações filogenéticas da subordem Proboscoida,
testando a relevância dos caracteres morfológicos diagnósticos tradicionais para a delimitação
de linhagens em vários níveis taxonômicos. Além disso, avaliamos os seus padrões de
variação morfológica, contrastando dados morfométricos e filogenéticos. Ficou claro que a
variação intraespecífica em Medusozoa está frequentemente correlacionada com a variação
interespecífica, e existe sobreposição entre os diferentes níveis. Igualmente, mostramos que a
diversidade de espécies em Medusozoa está imprecisamente estimada, e existe ainda um
grande potencial para a descoberta de espécies crípticas em Hydrozoa. Isso foi comprovado
em Proboscoida, já que seus padrões filogenéticos mostraram que vários grupos não são
monofiléticos, incluindo a família Clytiidae, os gêneros Campanularia, Clytia, Obelia e
Laomedea, e as espécies Orthopyxis integra, Clytia gracilis e Obelia dichotoma. Da mesma
forma, vários caracteres diagnósticos tradicionais resultaram não informativos para a
delimitação de espécies e gêneros. Por outro lado, encontramos padrões morfométricos
consistentes entre caracteres investigados em diferentes níveis de comparação. Dentre eles,
tamanho e forma da hidroteca, espessura do perissarco, assim como número e altura das
cúspides da hidroteca corroboraram a delimitação de várias linhagens. Nosso estudo
demonstrou a importância das análises que combinam dados morfométricos e filogenéticos,
especialmente quando a amplitude de variação dos caracteres morfológicos é detalhadamente
comparada e investigada. Estudos em Hydrozoa, assim como Medusozoa e outros táxons
marinhos se beneficiarão dessa abordagem, estabelecendo espécies válidas bem
fundamentadas, e aprimorando nossas estimativas sobre a diversidade de espécies no
ambiente marinho.
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Abstract	
  
	
  
Morphological variability is common in several marine taxa, and members of
Cnidaria Medusozoa are noticeable for expressing variability in many different levels,
especially in different phases of the life cycle. However, difficulties in interpreting the levels
of variation have posed many taxonomic problems, since intraspecific variations are often
misinterpreted as interspecific variations, and vice-versa. In this study, we reassessed patterns
of morphological variation in Cnidaria Medusozoa to evaluate their influence on the
taxonomy and diversity of the group. Following this approach, we investigated the
phylogenetic relationships in the suborder Proboscoida, testing the relevance of traditional
morphological diagnostic characters for delimiting lineages in several taxonomic levels.
Also, we evaluated their patterns of morphological variation, contrasting morphometric and
phylogenetic data. It is clear that in Medusozoa intraspecific variation often parallels
interspecific variation, and there is overlap between the different levels. In addition, we show
that species diversity in Medusozoa is probably misestimated, and there is still a great
potential for the discovery of cryptic species in Hydrozoa. This is true for Proboscoida, since
their phylogenetic patterns showed that several groups are not monophyletic, including the
family Clytiidae, the genera Campanularia, Clytia, Obelia and Laomedea, and the species
Orthopyxis integra, Clytia gracilis and Obelia dichotoma. Similarly, several traditional
diagnostic characters were shown not be informative for the delimitation of species and
genera. On the other hand, we found consistent morphometric patterns among characters
investigated at different levels of comparison. Among them, size and shape of hydrotheca,
perisarc thickness, as well as number and height of hydrothecal cusps, supported the
delimitation of several lineages. Our results showed the importance of analyses combining
phylogenetic and morphometric data, especially when the ranges of variation of
morphological characters are compared and investigated in detail. Studies on Hydrozoa, as
well as Medusozoa and other marine taxa will benefit from this approach, establishing well
grounded valid species and refining our assessments of marine species diversity.
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Introdução	
  Geral	
  
	
  

A variabilidade morfológica intraespecífica acentuada é um aspecto microevolutivo
comum em vários grupos marinhos, principalmente em organismos sésseis coloniais (e.g.,
Okamura & Partridge 1999, em Bryozoa; Bell & Barnes 2000, em Porifera; Griffith &
Newberry 2008, em Hydrozoa; Bruno & Edmunds 1997; Todd 2008, em Anthozoa). O
crescimento modular permite a esses organismos a capacidade de uma rápida exploração dos
recursos disponíveis e menor risco de morte da colônia, principalmente pelo seu grande poder
regenerativo (Hughes & Cancino 1985; Hughes 1989). A plasticidade fenotípica expressa em
organismos coloniais advém destas características, permitindo que as colônias ocupem
ambientes heterogêneos, ajustando-se às condições ambientais locais (Hughes 1989;
Marfenin 1997). Além disso, essa plasticidade não se limita às diversificações morfológicas
da colônia, mas se expressa também em padrões fisiológicos, reprodutivos e
comportamentais (e.g., Chornesky 1983; West et al. 1993; Lesser et al. 1994).
Vários fatores físicos estão relacionados à variabilidade morfológica em organismos
coloniais marinhos, como hidrodinamismo (Kaandorp 1999; Okamura & Partridge 1999;
Griffith & Newberry 2008), luminosidade (Helmuth et al. 1997), profundidade (West et al.
1993; Bell & Barnes 2000), latitude e temperatura da água (Ralph 1956; Chen et al. 2011).
Entretanto, o avanço das análises moleculares tem mostrado que, em muitos casos, a
presumida variabilidade morfológica intraespecífica é resultado da diferenciação genética de
linhagens, e várias espécies consideradas “amplamente distribuídas” apresentam populações
geneticamente estruturadas que, na realidade, correspondem a espécies crípticas (Klautau et
al. 1999; Fukami et al. 2004; Prada et al. 2008; Schmidt-Roach et al. 2013). Por outro lado,
também é possível encontrar espécies que são distintas morfologicamente mas não
geneticamente (e.g., Forsman et al. 2010; Pizón et al. 2013; Prada et al. 2014), demonstrando
que a plasticidade fenotípica de caracteres morfológicos pode também ser erroneamente
interpretada como variação interespecífica. De fato, no nível taxonômico, a determinação dos
padrões de variação morfológica intra e interespecíficos não é simples, já que a variabilidade
apresentada pelas espécies leva à sobreposição de seus caracteres diagnósticos, dificultando a
definição dos caracteres relevantes para delimitação interespecífica.
Dentre os Cnidaria Medusozoa, os padrões de variabilidade não se limitam ao estágio
de pólipo, mas também se expressam nas medusas (Dawson 2005; Gershwin 1999; Miranda
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et al. 2009) e nos próprios ciclos de vida, que podem variar intra e interespecificamente
(Boero et al. 1992; Bavestrello et al. 2000; Holst et al. 2007; Miranda et al. 2010). Por
apresentarem diferentes níveis de variação morfológica, historicamente os taxonomistas
enfrentam dificuldades de interpretação dos caracteres diagnósticos nesse grupo, levando a
muitos problemas taxonômicos (para alguns exemplos, veja Dawson 2005; Miglietta et al.
2009). Vários estudos moleculares têm mostrado incongruências entre as classificações
tradicionais e as relações filogenéticas de muitas espécies, gêneros e famílias (e.g., Schuchert
2005, 2014; Miglietta et al. 2007, 2009; Bentlage et al. 2010; Moura et al. 2011a, b, 2012a,
b), assim como ordens e subordens (e.g., Leclére et al. 2009; Maronna et al. 2016). Apesar
disso, em Medusozoa, são raros os estudos que correlacionam os padrões de variabilidade
morfológica de caracteres diagnósticos com os padrões filogenéticos das espécies (e.g.,
Dawson 2003, 2005; Moura et al. 2011b; Cunha et al. 2015), e por isso muitos dos limites
interespecíficos ainda não são claros. Abordagens relacionando a amplitude de variação de
caracteres morfológicos em diferentes níveis taxonômicos e a variação genética associada
podem fornecer informações relevantes de delimitações taxonômicas em grupos com
morfologia variável.
Os hidroides historicamente associados à família Campanulariidae Johnston, 1836
(Hydrozoa, Leptothecata) se destacam pela ampla variação morfológica apresentada pelas
espécies e as dificuldades taxonômicas associadas. A família tradicionalmente compreende
de 11 a 13 gêneros (dependendo da proposta taxonômica) arranjados em três subfamílias
(Cornelius 1982, 1995; Calder 1991). Por apresentarem o hipostômio em forma de trompete,
em oposição ao hipostômio cônico da maioria dos demais Leptothecata, a família foi incluída
na ordem Proboscoida Broch, 1910, junto com Bonneviellidae Broch, 1909 e Phialuciidae
Kramp, 1955 (Broch 1910; Bouillon 1985). Entretanto, Leclére et al. (2009) mostraram que
as ordens Conica Broch, 1910 e Proboscoida, no seu sentido tradicional, não são
monofiléticas, e propuseram as ordens Macrocolonia e Statocysta com base nas relações
filogenéticas de Leptothecata. Mais recentemente, Maronna et al. (2016) propuseram uma
nova classificação filogenética para Leptothecata, redefinindo Proboscoida como uma
subordem dentro de Statocysta, e dividindo os Campanulariidae (no seu sentido tradicional)
em três famílias, Campanulariidae Johnston, 1836, Clytiidae Cockerell, 1911 e Obeliidae
Haeckel, 1879, com escopo semelhante à divisão clássica em subfamílias. Phialuciidae não
foi amostrada nesse estudo, e por isso sua inclusão dentro dos Proboscoida ainda precisa ser
confirmada.
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Apesar dos avanços nas propostas de classificação do grupo nos níveis de subordem e
família, pouco se avançou sobre as suas relações filogenéticas no nível de espécies e gêneros.
Estudos com Campanulariidae demonstram que a família, no seu sentido tradicional, não é
monofilética, assim como alguns gêneros (e.g., Obelia Perón & Lesueur, 1810, Laomedea
Lamouroux, 1812) e espécies (e.g., Orthopyxis integra (MacGillivray, 1842), Clytia gracilis
(Sars, 1850), Govindarajan et al. 2005, 2006; Lindner et al. 2011). A revisão dos caracteres
morfológicos em alguns casos, levou à revalidação de antigos sinônimos e descrição de novas
espécies (Lindner et al. 2011; Zhou et al. 2013; Cunha et al. 2015; He et al. 2015), porém
ainda há muitas inconsistências na interpretação dos caracteres diagnósticos no grupo, e seus
padrões de variabilidade morfológica são raramente investigados (e.g., Cunha et al. 2015).
Objetivos Gerais
Este estudo teve como objetivos (1) sintetizar o conhecimento sobre os padrões de
variação morfológica em Medusozoa, avaliando sua influência na taxonomia e diversidade do
grupo; (2) avaliar os níveis taxonômicos em que os padrões de variabilidade morfológica são
informativos para a delimitação interespecífica em Proboscoida (c.f. Maronna et al. 2016),
(3) testando as diferentes classificações propostas para o grupo, principalmente em relação
aos caracteres diagnósticos classicamente associados às suas espécies e gêneros; e (4)
adequando o uso destes padrões de diferenciação à sua história filogenética, através da
correlação das variações morfológicas e morfométricas à delimitação de linhagens.
Nesse sentido, o Capítulo 1 é uma revisão crítica dos padrões de variabilidade
morfológica em Medusozoa, avaliando como as diferentes interpretações dos níveis de
variação podem influenciar a compreensão sobre os padrões de diversificação no grupo.
Diferentes níveis de variação morfológica são considerados e revistos para o grupo, a partir
de dados publicados e não-publicados, e a diversidade críptica em Hydrozoa é estimada a
partir de sequências de DNA disponíveis no GenBank.
O Capítulo 2 trata das relações filogenéticas de Proboscoida, a partir de dados
moleculares. A hipótese filogenética proposta é comparada com classificações tradicionais da
família Campanulariidae, assim como a nova classificação proposta por Maronna et al.
(2016), avaliando a congruência e relevância dos caracteres diagnósticos propostos, em
diferentes níveis taxonômicos.
O Capítulo 3 avalia os padrões de variação morfológica em Proboscoida,
correlacionando-os à delimitação de espécies no grupo. Para isso, os padrões morfométricos
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da maioria dos espécimes incluídos na hipótese filogenética do capítulo anterior são
avaliados e comparados entre si com base nas suas relações filogenéticas. Além disso,
materiais tipo e vouchers de sequências de DNA depositados no GenBank foram estudados,
contribuindo para uma ampla revisão dos caracteres morfológicos do grupo e sua amplitude
de variação.
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Discussão	
  Geral	
  e	
  Conclusões	
  
	
  
Cnidaria é reconhecido por sua variabilidade morfológica, com implicação direta na
interpretação sobre a diversidade do grupo e, consequentemente, sobre sua taxonomia.
Estudos avaliando a amplitude de variação de caracteres diagnósticos são comuns em
Anthozoa (e.g., Kim et al. 2004; Prada et al. 2008; Stefani et al. 2008), mas essa abordagem é
rara em Medusozoa, embora sua utilidade tenha sido discutida (Dawson 2003, 2005, para
Scyphozoa). O estudo que apresentamos acrescenta evidências novas e importantes sobre os
padrões de variação morfológica em Medusozoa, demonstrando a utilidade de se avaliar a
amplitude de variação de caracteres diagnósticos, em associação com dados moleculares,
para lidar com as dificuldades associadas à delimitação de espécies no grupo.
A revisão dos diferentes níveis de variação morfológica em Medusozoa deixou claro
que variações intraespecíficas e interespecíficas estão frequentemente correlacionadas,
contribuindo para que haja sobreposição dos caracteres morfológicos entre os diferentes
níveis, e gerando problemas taxonômicos. Tomemos um exemplo: um caráter, como a
espessura do perissarco em Orthopyxis (Cunha et al. 2015, 2016), é variável no nível
intraespecífico, quando se compara pólipos de uma mesma colônia (variação individual) ou
pólipos de diferentes colônias (variação populacional), mas também varia no nível
interespecífico, em que diferentes espécies também podem ser separadas pelo grau de
espessura do perissarco. Esse padrão torna-se um problema para a taxonomia quando os
caracteres morfológicos não são testados de forma independente, já que existe um grande
potencial para erros de interpretação. De fato, estudos moleculares têm demonstrado a
existência de espécies crípticas em Medusozoa, sendo que algumas delas puderam ser
delimitadas morfologicamente investigando-se seus caracteres diagnósticos em um contexto
filogenético (e.g., Dawson 2003, 2005; Schuchert 2005; Miglietta et al. 2007, 2009; Moura et
al. 2012a). Nossa estimativa demonstrou que, ao menos em Hydrozoa, há um grande
potencial para a descoberta de espécies crípticas, e por consequência, o conhecimento atual
sobre a diversidade específica no grupo ainda é limitado.
Hidroides da subordem Proboscoida Broch, 1910 (sensu Maronna et al. 2016) são um
exemplo importante do impacto que os padrões de variação morfológica têm sobre a
taxonomia do grupo. Govindarajan et al. (2006) foram os primeiros a estudar as relações
filogenéticas da família Campanulariidae Johnston, 1836 (no seu sentido tradicional, cf.
Cornelius 1982), evidenciando o não monofiletismo da família, de alguns gêneros (Obelia,
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significativamente o número de táxons das análises, demonstramos também o não
monofiletismo de Campanularia e Clytia, assim como da subfamília Clytiinae, se
consideradas em seu contexto tradicional. Em relação às espécies, estudos anteriores com
Clytia e Orthopyxis contribuíram para a revisão de caracteres morfológicos e delimitação
interespecífica nesses grupos (Lindner et al. 2011; Zhou et al. 2013; Cunha et al. 2015; He et
al. 2015). Nosso estudo amplia os níveis de comparação entre as linhagens, corroborando a
validade das espécies Clytia elsaeoswaldae Stechow, 1914, Orthopyxis caliculata (Hincks,
1853) e Orthopyxis mianzani Cunha, Genzano & Marques 2015 (Lindner et al. 2011; Cunha
et al. 2015), e o não monofiletismo de Clytia gracilis (cf. Lindner et al. 2011), que
compreende um complexo de espécies maior que o considerado até aqui. Entretanto, Clytia
xiamenensis Zhou et al., 2013 e Clytia gulangensis He & Zheng, 2015, recentemente
descritas (Zhou et al. 2013; He et al. 2015), resultaram proximamente relacionadas a
linhagens de C. hemisphaerica dos EUA e C. gracilis do Brasil, respectivamente,
demonstrando que seus limites interespecíficos não estão claros.
A análise de dados moleculares contribuiu para o estudo das relações filogenéticas
entre espécies, gêneros e famílias de Proboscoida, e também para a revisão dos caracteres
morfológicos diagnósticos tradicionalmente associados a essas linhagens. Com a inclusão de
Bonneviella Broch, 1909 e exclusão de Billardia Totton, 1930, o hipostômio em forma de
trompete deixa de ser uma característica compartilhada por todos os Campanulariidae, já que
está ausente em Bonneviella, que apresenta o “veloid” e cavidade pré-oral (Broch 1909).
Igualmente, a hidroteca em forma de campânula é uma provável simplesiomorfia, já ocorre
externamente a Campanulariidae (e.g. Billardia, Vervoort & Watson 2003). Esses resultados
corroboram a classificação proposta por Maronna et al. (2016), que considera no nível de
família os três principais grupos que tradicionalmente compõe os Campanulariidae
(subfamílias Campanulariinae Johnston 1836, Clytiinae Cockerell 1911 e Obeliinae Haeckel,
1879, Cornelius 1982; Govindarajan et al. 2006). Em relação aos gêneros, nossos resultados
sugerem a necessidade de revisão dos caracteres morfológicos, principalmente em Obeliidae,
cujos gêneros são historicamente diagnosticados pelo grau de redução da medusa (Cornelius
1982; Boero & Sarà 1987). Esse caráter não é decisivo para a taxonomia, pois resulta em
grupos não monofiléticos. Da mesma forma, muitas espécies não são corroboradas de
maneira inequívoca pelos seus caracteres diagnósticos (e.g., Clytia gracilis, Obelia
dichotoma), que necessitam ser revistos. Em alguns casos, os padrões filogenéticos
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apresentados não foram congruentes com as afinidades taxonômicas tradicionalmente
conhecidas para algumas espécies (e.g., C. hummelincki, C. stolonifera).
As dificuldades associadas à delimitação de gêneros e espécies em Proboscoida
relacionam-se, portanto, à ampla variação morfológica intraespecífica e sobreposição entre os
diferentes níveis de variação. Esse cenário requer diferentes abordagens na investigação dos
limites interespecíficos nesse grupo. Demonstramos, a partir da análise comparada da
amplitude de variação dos caracteres, que várias espécies e gêneros possuem diferenças
consistentes nos padrões morfométricos de caracteres morfológicos. Nossos resultados
contribuem para a delimitação de várias espécies, evidenciando caracteres morfométricos que
deram suporte à sua diferenciação. Dentre eles, podemos destacar: (a) variações de tamanho
(comprimento e diâmetro das hidrotecas e pedículos) em espécies de Bonneviella,
Rhizocaulus verticillatus, Tulpa tulipifera, algumas linhagens de Clytia cf. gracilis, C.
elsaeoswaldae, Laomedea flexuosa; (b) variações de espessura do perissarco no gênero
Campanularia e em espécies de Orthopyxis, Silicularia rosea, C. noliformis, Obelia
geniculata; (c) variações no número e altura das cúspides da hidroteca em Orthopyxis
sargassicola, Orthopyxis crenata, C. linearis, C. stolonifera, Obelia bidentata; e (d)
variações em caracteres relacionadas às ramificações de colônias eretas em Gonothyraea
loveni, Hartlaubella gelatinosa, Obelia longissima e algumas linhagens de Obelia cf.
dichotoma.
Esses resultados demonstram o potencial existente na investigação dos padrões de
variabilidade morfológica para a taxonomia dos Proboscoida. Fica claro que as variações
morfológicas podem oferecer dados consistentes para a delimitação de espécies, e a aplicação
dessa abordagem em outros grupos de Hydrozoa e Medusozoa é igualmente promissora. É
importante, porém, que os caracteres morfológicos sejam estudados em associação aos
padrões filogenéticos do grupo em questão, para que os níveis das variações morfológicas
sejam corretamente interpretados. Dessa forma, esperamos que essa abordagem seja testada e
amplamente utilizada em outros táxons marinhos, oferecendo novas bases para a delimitação
de espécies em grupos com morfologia variável e contribuindo para o conhecimento sobre a
diversidade de espécies no ambiente marinho.
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