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The poet’s eye, in a fine frenzy rolling, 

Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven; 
And as imagination bodies forth 

The forms of things unknown, the poet’s pen 
Turns them to shapes, and gives to airy nothing 

A local habitation and a name 
 

William Shakespeare, 
A Midsummer Night’s Dream, Act V, Scene 1 
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INTRODUÇÃO GERAL 
Cifomedusas: sua importância para o ecossistema e para o homem 

O subfilo Medusozoa (Cnidaria) é caracterizado pela presença do estágio de 

medusa no ciclo de vida e reúne as classes Staurozoa (~50 spp.), Scyphozoa (~200 

spp.), Cubozoa (~36 spp.) e Hydrozoa (~ 3500 spp.) (Petersen, 1979; Daly et al., 2007). 

São caracterizados pela simetria radial e representam geralmente o estágio sexuado e 

vágil do ciclo de vida. Medusas de Scyphozoa, as águas-vivas, são exclusivamente 

marinhas e se destacam pelo grande tamanho de algumas espécies (Russell 1970; 

Mianzan & Cornelius 1999). As cifomedusas, exceto algumas espécies de Coronatae, 

são conspícuas, medindo geralmente >5 cm e algumas espécies até >2 m de diâmetro 

(Cornelius, 1997; Arai, 1997; Mianzan & Cornelius, 1999, Kawahara et al., 2006). 

Uma característica da biologia de algumas cifomedusas são os fenômenos de 

“blooms”, quando um há um rápido aumento do número de indivíduos que leva a 

densidades altíssimas (Graham et al., 2001; Boero et al., 2008; Hamner & Dawson, 

2009; Miranda et al., 2012). Blooms são uma característica natural da biologia 

populacional das espécies, estando relacionados a fenologia e a ciclos sazonais 

(Russsell, 1970; Boero et al., 2008) ou interanuais (Goy, 1989; Brodeur et al., 2008; 

Quiñones et al., 2012). Porém, em algumas partes do mundo os blooms têm aumentado 

em magnitude e frequência (Brodeur et al., 1999; Mills, 2001; Lynam et al., 2006; 

Kawahara et al., 2006) e têm sido relacionados a alterações no ambiente marinho 

(eutrofização, introdução de espécies, mudanças climáticas e sobrepesca) que 

favoreceriam a proliferação destes animais (Parsons & Lalli, 2002; Richardson et al., 

2009; Purcell, 2012). Não existe ainda um consenso sobre as causas dos blooms e se há 

uma tendência de aumento, uma vez que monitoramentos sistemáticos de longa duração 

são esparsos ou inexistentes para a maioria das regiões (Condon et al., 2012; Brotz et 

al., 2012; Gibbons & Richardson, 2013). De qualquer forma, esses fenômenos são 

deletérios para economias costeiras, impactando atividades como o turismo, pesca e 

produção de energia (Kawahara et al., 2006; Purcell et al., 2007; Nagata et al., 2009). 

Além de afetarem drasticamente o ecossistema via controle predatório sobre outras 

populações (Behrends & Schneider, 1995) e via uma cascata de consequências 

desencadeadas por alterações nas assembleias planctônicas (Pitt et al., 2007; Brodeur 

et al., 2008b).  
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Cifomedusas são consideradas elementos prejudiciais às atividades recreativas 

e econômicas em zonas costeiras (revisado em Purcell et al., 2007), no entanto podem 

proporcionar benefícios econômicos, particularmente as medusas da ordem 

Rhizostomeae. Esses animais são tradicionalmente consumidos como uma iguaria em 

países do leste asiático, onde pescarias industriais e artesanais são milenares e 

encontram-se em expansão (Kitamura & Omori 2010). A pesca industrial de medusas 

têm aflorado ao redor do mundo, em países não consumidores, como no Golfo do 

México (EUA e México) explorando Stomolophus meleagris L. Agassiz, 1862 e sendo 

atualmente o maior recurso pesqueiro do Texas, na Austrália (Catostylus mosaicus 

(Quoy & Gaimard, 1824)) e Turquia (Rhizostoma pulmo (Macri, 1778)) (Doyle et al., 

2014). Além disso, o colágeno extraído de medusas Rhizostomeae é um forte candidato 

a substituição do colágeno extraído de bovinos em aplicações biomédicas e diversas 

pesquisas tem avaliado suas propriedades e aplicações (Addad et al., 2011), inclusive 

com um projeto financiado no Brasil (FAPESP 2013/50267-3). Por fim, outra atividade 

econômica em expansão é o cultivo ornamental de águas-vivas para fins recreativos, ou 

mesmo em aquários marinhos de visitação pública como o Enoshima Aquarium e o 

Kamo Aquarium no Japão e Monterey Bay Aquarium, no Estados Unidos, que possuem 

exposições permanentes de águas-vivas (Doyle et al., 2014).  

Recentes estudos têm demonstrado a grande importância de cifomedusas na 

prestação de serviços ecológicos, como por exemplo, ao compor a dieta de 124 espécies 

de peixes (Arai, 2005; Pauly et al., 2009) e de outros vertebrados como tartarugas 

marinhas (Houghton et al., 2006). Seus volumosos corpos com estruturas como braços 

orais e pórticos genitais, oferecem micro ambientes onde vivem peixes juvenis 

(Ohtsuka et al., 2009), caranguejos (Nogueira Jr. & Haddad, 2005), tremátodes 

(Morandini et al., 2005; Nogueira Jr et al., 2014) e camarões (Martinelli Fº et al., 2008). 

Esses simbiontes buscam proteção contra predadores, parasitam as medusas, ingerem 

suas presas e outros simbiontes (Ohtsuka et al., 2009). Mais recentemente, especulou-

se que organismos simbiontes e predadores de gelatinosos, poderiam estar aumentando 

juntamente com o aumento de populações de gelatinosos (Utne-Palm et al., 2010). Em 

vista da importância ecológica e sócio-econômica desses organismos maiores esforços 

são necessários para a compreensão de aspectos básicos de sua biologia. O que esses 

animais comem? Quanto comem? Com quais outros consumidores eles competem? 

Tais informações podem revelar detalhes que auxiliem no entendimento do sucesso 
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ecológico desses organismos e ao mesmo tempo melhorar nossa compreensão sobre os 

fenômenos de blooms e suas consequências para o ecossistema. 

 

O papel de cifomedusas como consumidores nos ecossistemas pelágicos 

 

Impactos tróficos de hidromedusas pequenas (<1cm) geralmente são pouco 

relevantes sobre a comunidade planctônica (mas veja Yilmaz et al., 2014), porém 

diversos estudos demonstraram que cifomedusas podem consumir uma grande parcela 

do zooplâncton disponível (Hays et al., 1990; Garcia & Durbin, 1993; Purcell et al., 

1994; Mills, 1995; Purcell, 1997; Hansson et al., 2005). Em ocasiões de grande 

densidade populacional cifomedusas como Aurelia spp. e Chrysaora melanaster 

podem diariamente consumir de 20 a 60% do zooplâncton disponível (Matsakis & 

Conover, 1991; Behrends & Schneider, 1995; Brodeur et al., 2002; Uye & Shimauchi, 

2005). Apesar da importância de cifomedusas como consumidores, poucas espécies 

tiveram suas dietas estudadas. As espécies se alimentam aleatoriamente de acordo com 

a disponibilidade de presas no ambiente? Ou possuem especializações mecânicas e 

funcionais que determinam hábitos alimentares específicos? Acessar a dieta desses 

organismos é primordial para a compreensão de seu impacto predatório e as 

consequências para a trofodinâmica dos ecossistemas pelágicos (Feigenbaum & Kelly, 

1984; Pérez-Rufaza et al., 2002; Pitt et al., 2008). Tais consequências incluem, por 

exemplo, prejuízos econômicos para a indústria pesqueira devido ao impacto predatório 

(Möller, 1980; Behrends & Schneider, 1995; Purcell, 1991; Purcell & Arai, 2001) ou 

pela competição por alimento (Purcell & Studervant, 2001) entre cifomedusas e ovos e 

lavas de peixes. 

Estudos de conteúdos estomacais têm descrito a dieta de espécies de Scyphozoa 

desde o trabalho pioneiro de Lebour (1922; 1923). A Tabela 1 reúne dados de 38 artigos 

que quantificaram a composição da dieta de cifomedusas em porcentagens numéricas 

ou de massa desde 1961. Trabalhos que trazem apenas dados qualitativos não foram 

incluídos (e.g. Kikinger, 1992; Sørnes et al., 2008). Para trabalhos mais antigos 

Alvariño (1985) reuniu os dados disponíveis em tabelas semelhantes. Das cerca de 200 

espécies de Scyphozoa, apenas 19 (<10%) tiveram sua dieta quantificada. Medusas de 

Coronatae são as menos estudadas, com apenas um trabalho, seguidas por medusas de 

Rhizostomeae, 6 trabalhos (5 espécies). Medusas de Semaeostomeae são de longe as 

mais estudadas com 31 trabalhos (13 espécies), dos quais pouco mais da metade se 
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refere a Aurelia spp. (ou “Aurelia aurita”). A grande maioria desses estudos se 

concentra no hemisfério norte (principalmente no oceano Atlântico), em regiões 

temperadas, enquanto apenas 3 trabalhos foram realizados em regiões tropicais (Flynn 

& Gibbons, 2007; Lo & Chen, 2008; Kanagaraj et al., 2011).  

Uma vez que os tempos de digestão dos itens planctônicos são desconhecidos 

para a maioria das espécies, esses dados são apenas de caráter qualitativo (Martinussen 

& Båmstedt, 1995; 1999; 2001), no entanto, algumas generalizações podem ser feitas. 

Cifomedusas são estritamente carnívoras exceto por Cotylorhiza tuberculata e 

Rhizostoma pulmo em que diatomáceas representam grande proporções da dieta (62 e 

85%) (Peréz-Ruzafa et al., 2002). Crustáceos são as principais presas, representando 

em média 58% da dieta. Entre esses, os copépodes são os itens mais importantes, 

consumidos por todas as espécies, ocorrendo em 87% dos estudos, com abundância 

média de 37%. Outros crustáceos (e.g. larvas de decápodes, ostrácodes e eufausiáceos) 

são o segundo item em frequência de ocorrência (52%) e abundância média (15%) na 

dieta, seguidos por ovos e larvas de peixes (40% de frequência de ocorrência e 8% de 

abundância média). Mesmo espécies mais bem estudadas como Aurelia spp. e Cyanea 

capillata apresentam grande variação nas dietas entre os diferentes trabalhos, o que 

provavelmente se explica pela variabilidade da composição do plâncton. Apesar de 

cifomedusas serem frequentemente consideradas consumidores generalistas (e.g. Mills, 

1995), comparações entre a dieta e a composição do plâncton co-ocorrente indicam que 

algumas espécies se alimentam seletivamente dos itens disponíveis (e.g. Larson, 1991; 

Purcell, 1997; Barz & Hirche, 2005). Mesmo assim, frequentemente estudos de 

modelagem ecossistêmica ainda simplificam o papel trófico de cifomedusas, agrupando 

diferentes espécies em uma única categoria de consumidores pelágicos (Pauly et al., 

2009; Condon et al., 2012). 

 

Bases morfológicas e funcionais da alimentação de cifomedusas 

 

 Ainda não é possível prever os hábitos alimentares da grande maioria das 

espécies de cifomedusas com base no conhecimento sobre seus mecanismos 

alimentares. Entender como as estruturas corporais operam para encontrar, capturar e 

ingerir as presas e quais suas limitações funcionais é de grande relevância para a 

compreensão dos hábitos de vida e do papel ecológico desses organismos. Estudos 

sobre os mecanismos alimentares são restritos a poucas espécies de Scyphozoa 
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(Sandrini & Avian, 1989; Costello & Colin, 1995; Ford et al., 1997; D’Ambra et al., 

2001; Sötje et al., 2007) e estão longe de contemplar a diversidade morfológica do 

grupo. Compreender a mecânica funcional da alimentação pode aumentar o 

conhecimento sobre as consequências tróficas dos blooms e também revelar 

mecanismos que geram vantagens a esses predadores em detrimento a outros 

consumidores (e.g. Eiane et al., 1999; Acuña et al., 2011; Pitt et al., 2013), e assim 

melhor se compreender fatores chave do seu sucesso ecológico e evolutivo. 

Medusas estão entre os primeiros metazoários a desenvolver natação propelida 

pela força muscular (Costello et al., 2008). Os mais antigos fósseis são do período 

Cambriano médio, de exemplares de atuais grupos de cifomedusas (Rhizostomeae e 

Semaeostomeae) (Willighby & Robison, 1979; Hagadorn et al., 2002; Cartwright et al., 

2007; Young & Hagadorn, 2010), mas veja Wade (1994) para uma proposta distinta. 

Cifomedusas dispõem de um repertório celular limitado e organização tecidual simples, 

no entanto possuem considerável diversidade morfológica e funcional (Gladfelter, 

1973; Arai, 1997; Costello et al., 2008). Ao longo de mais de 500 milhões de anos 

houve grande variação abiótica e faunística no ambiente pelágico como o surgimento 

de grupos hoje dominantes em vários ecossistemas (e.g. diatomáceas, copépodes e 

peixes) (Rigby & Milsom, 2000; Bradford-Grieve, 2002). A permanência das 

cifomedusas e a conservação de seu plano corporal ao longo desse período, com as 

severas transições ambientais, evidencia a versatilidade morfológica e o sucesso desses 

consumidores (Richardson et al., 2009). Essa diversidade, na forma de estruturas de 

captura de presas, como tentáculos, apêndices e braços orais, pode estar associada a 

captura de diferentes itens alimentares (Madin, 1988; Purcell, 1990; Sötje et al., 2007). 

Da mesma forma, características funcionais como modos de forrageio, desempenhos 

natatórios, mecanismos de encontro com presas e de filtração (Gerritsen & Strickler, 

1977; Costello & Colin 1995; Ugland et al., 2014) são determinantes para a 

diversificação trófica (Costello et al., 2008) e devem ser melhor compreendidos. 

Em cifomedusas, as pulsações da umbrela que proporcionam o impulso 

locomotor, também transportam fluidos (e presas) contra as estruturas de captura de 

alimento, onde as mesmas são retidas através de um mecanismo filtrador (Larson, 1978; 

1991; Costello, 1992; Costello & Colin, 1995; Dabiri et al., 2005). Devido ao 

acoplamento entre os sistemas locomotor e alimentar, através das pulsações 

umbrelares, diferenças na performance natatória (e.g. velocidade, frequência de 

pulsação) poderiam afetar mecanismos alimentares? Mudanças ontogenéticas nessas 
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performances também poderiam afetar mecanismos alimentares e o papel ecológico das 

espécies? Costello & Colin (1994) propuseram que a força (i.e. velocidade) dos vórtices 

gerados pelas pulsações umbrelares devem ser comparados a velocidades máximas das 

possíveis presas zooplanctônicas, para se avaliar a probabilidade de sucesso na captura 

das mesmas. Medusas de Rhizostomeae (~90 spp.), que representam cerca de 60% da 

diversidade de Scyphozoa (Kramp, 1961; Mianzan & Cornelius, 1999; Daly et al., 

2007), são as nadadoras mais robustas desse grupo (Costello & Colin, 1995; D’Ambra 

et al., 2001). Por essa razão, D’Ambra et al., (2001) sugeriram que medusas de 

Rhizostomeae poderiam capturar presas mais rápidas e evasivas como copépodes 

calanóides. No entanto, trabalhos que analisaram o conteúdo estomacal de medusas 

desse grupo demonstraram tanto padrões de seletividade alimentar positiva (Fancett, 

1988), quanto negativa (Larson, 1991) para esses copépodes. 

Medusas de Semaeostomeae ingerem presas tão grandes quanto seu próprio 

tamanho (e.g. outros gelatinosos) por meio de sua ampla abertura bucal na subumbrela 

(Mills, 1995; Purcell, 1997). Já medusa de Rhizostomeae possuem inúmeras aberturas 

bucais milimétricas ao longo dos braços e estariam estruturalmente limitadas a ingestão 

de pequenos itens mesozooplanctônicos (Russell, 1970; Larson, 1991; Lee et al., 2008). 

Pouco se sabe sobre o exato modo de filtração dos braços orais dessas espécies, exceto 

por trabalhos que demonstram a passagem dos fluxos ao redor dos animais em uma 

escala macroscópica (e.g. Costello & Colin 1995; D’Ambra et al., 2001; 

Santhanakrishnan et al., 2012).  

Compreender esse modo filtração, pode revelar um importante mecanismo 

estruturador de ecossistemas pelágicos tropicais e subtropicais, uma vez que muitas 

espécies são conspícuas e provavelmente exercem um papel predatório importante 

sobre outras populações planctônicas. Ainda, algumas espécies de Rhizostomeae são 

responsáveis pelos mais intensos (e danosos) blooms reportados recentemente (Dawson 

& Hamner, 2009; Brotz et al., 2012) como os de Nemopilema nomurai no Japão 

(Kawahara et al., 2006), Crambionella orsini (Vanhöffen, 1888) no Golfo de Omã 

(Daryanabard & Dawson, 2008), Phyllorhiza punctata von Lendenfeld, 1884, no Golfo 

do México (Graham et al., 2003) e Rhopilema nomadica Galil, Spanier, & Ferguson, 

1990, no Leste do Mediterrâneo (Lotan et al., 1994). Porém, quase nada se conhece 

sobre sua ecologia alimentar (Purcell, 2009).  
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Figura 1 - Medusa Lychnorhiza lucerna de distintos padrões de coloração (A e D). Medusa adulta em 

águas superficiais no estuário de Cananéia, SP (B). Pólipo de L. lucerna (E). Éfira de L. lucerna (F). 

Picos populacionais de L. lucerna representam um empecilho para pescadores no litoral de São Paulo 

(C) e no Paraná (G). Pictures D Álvaro E. Migotto. Pictures E and F, André C. Morandini. Escalas A = 

2 cm; B = 5 cm; D = 1 cm; E = 0.1 cm; F = 0.2 cm. 

 

No Brasil, a medusa Rhizostomeae Lychnorhiza lucerna Haeckel, 1880 (Fig. 1) 

é provavelmente a cifomedusa mais abundante e durante seus picos populacionais, pode 

dominar a biomassa capturada por redes de arrastos (Branco & Verani, 2006; Nagata 

et al., 2008). As agregações dessa espécie chegam a representar um entrave físico a 

realização dessa atividade no sul do Brasil (Nagata et al., 2009) e no norte da Argentina 

(Schiariti et al., 2008). Apesar do ciclo de vida de L. lucerna ter sido recentemente 

descrito (Schiariti et al., 2008) e de alguns avanços na compreensão de sua biologia 

reprodutiva (Schiariti et al., 2012; 2014) e em suas associações simbióticas (Nogueira 

Jr & Haddad, 2005; Moyano et al., 2012; Nogueira Jr et al., 2014) nada se sabe sobre 

aspectos alimentares, implicações de seus blooms sobre o ecossistema e seu papel 

ecológico. 
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DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 
 

Mudanças ontogenéticas morfológicas e funcionais: consequências para os 

mecanismos e hábitos alimentares  

 

Enquanto os adultos de cifomedusas possuem planos corporais altamente 

diversos, as éfiras possuem morfologia muito similar (Russell, 1970). Neste trabalho 

são descritos o desenvolvimento e a mecânica funcional de natação e alimentação, ao 

longo do crescimento de éfiras de medusas de Rhizostomeae. Éfiras de poucos 

milímetros vivem em um ambiente fluido onde as forças de viscosidade são igualmente 

importantes em relação as forças inerciais (Feitl et al. 2009; Higgins et al. 2008), o que 

afeta seu modo natatório, comportamental e de captura de alimentos. Em um ambiente 

viscoso, o impulso natatório cessa imediatamente após a contração da umbrela. O 

deslocamento gerado pela contração umbrelar da éfira é diretamente proporcional a 

amplitude do deslocamento da margem umbrelar (Vogel, 1994; Blough et al., 2011). 

Para se obter maior deslocamento, éfiras de L. lucerna invertem sua umbrela e exibem 

um maior ângulo de contração do que a medusa adulta, onde a contração é restrita a 

uma pequena porção distal da margem. Conforme as éfiras crescem e aumentam a força 

de contração umbrelar, passam por uma mudança no regime de fluidos circundantes, 

pelo aumento da importância das forças inerciais. Com isso, o hidrodinamismo do 

corpo e a conservação do impulso se tornam mais importantes (Vogel, 1994). Para 

atender às demandas desse ambiente em transição, o plano corporal da éfira de L. 

lucerna muda, com a umbrela tornando-se mais alta e hemisférica (com menor arrasto 

hidrodinâmico) e a frequência de pulsação diminui das éfiras (5 Hz) para os indivíduos 

adultos (2-3 Hz). 

O aumento do tamanho corporal e da força da natação também afetam os modos 

alimentares. Embora tenha se atribuído um papel relevante dos movimentos natatórios 

na produção de correntes alimentares em éfiras (Sullivan et al., 1997; Gordoa et al., 

2014), os baixos números de Reynolds (Re<100) em seu ambiente fluido viscoso 

sugerem que o transporte de fluidos (e presas) seja pouco eficiente neste estágio. Éfiras 

não criam vórtices circulatórios através das pulsações da umbrela (Feitl et al., 2009), e 

quando o fazem os mesmos são rapidamente dissipados em indivíduos juvenis (Hamlet 

et al., 2011). O uso da técnica da velocimetria por imagem de partículas no presente 

trabalho demonstrou que toda a aceleração dos fluidos gerada pela pulsação umbrelar 
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é rapidamente dissipada em éfiras (6 mm de diâmetro umbrelar) sendo ineficiente para 

o transporte de presas para suas superfícies distais nos braços orais. Tal mecanismo de 

formação dos vórtices só foi observado a partir do aumento ontogenético da força da 

pulsação da umbrela (<10 mm) em um ambiente dominado pelas forças inerciais 

(Re>300).  

Com o aumento ontogenético na força da pulsação umbrelar, os vórtices 

produzidos permanecem mais tempo transportando fluidos em direção às superfícies de 

captura de presas. Higgins et al. (2008) sugerem que isso ocorre em paralelo ao 

desenvolvimento distal das estruturas de captura de presas em C. capillata. Dessa 

forma, o organismo investiria energia na produção de tecido para desenvolver longos 

tentáculos e braços orais, somente após a força de suas pulsações produzir vórtices 

capazes de transportar presas distalmente para tais estruturas. Essa possível sincronia 

no desenvolvimento hidrodinâmico e morfológico pode ser um padrão universal entre 

cifomedusas, uma vez que o alongamento e ramificação dos braços orais de L. lucerna 

também ocorre em paralelo com o aumento ontogenético na força dos vórtices. Em 

indivíduos maiores de L. lucerna, enquanto a medusa inicia um ciclo de contração da 

umbrela, os vórtices produzidos pelas pulsações anteriores, continuam a transportar 

fluidos para as regiões distais dos braços orais. Medusas adultas de muitas espécies 

Semaeostomeae (e.g. Cyanea spp; Chrysaora spp.) possuem braços orais que excedem 

em diversas vezes o diâmetro de sua umbrela (Kramp, 1961; Russell, 1970). Nesses 

organismos vórtices produzidos por sucessivas pulsações umbrelares continuam a 

transportar presas para os braços orais (Ford et al., 1997), otimizando assim o contato 

entre braços orais e tentáculos com os fluidos transportados pelos vórtices.  

A ineficiência do transporte de fluidos em éfiras pode resultar em limitações 

ecológicas para o consumo de presas sensitivas e evasivas como larvas de decápodes e 

copépodes calanóides. A análise da dieta e seletividade alimentar de éfiras de Aurelia 

sp. (Sullivan et al., 1994; 1997) bem como experimentos em aquários (Riisgard & 

Madsen, 2011) indicam que devido às capacidades sensitivas e evasivas de presas como 

copépodes calanoides esses itens não são eficientemente capturados por éfiras da 

espécie. Portanto neste estágio de vida, presas pouco evasivas como outros organismos 

gelatinosos e rotíferos seriam mais importantes na dieta, do que os crustáceos evasivos, 

mesmo que esses últimos sejam os itens mais abundantes no ambiente natural (Sullivan 

et al., 1994; 1997). Infelizmente a coleta de éfiras para a análise de conteúdos 

estomacais e de isótopos estáveis não foi possível neste estudo, devido às dificuldades 
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inerentes ao método de coleta (na superfície da água e com redes de arrasto) e também 

devido à baixa abundância de éfiras nos ambientes estudados (Tronolone et al., 2002). 

No entanto, éfiras e juvenis de L. lucerna também se alimentam de éfiras de outras 

cifomedusas em laboratório (Schiariti et al., in prep.), o que pode indicar que presas 

pouco evasivas como outros organismos gelatinosos, sejam de fato um item alimentar 

importante para estágios juvenis de muitas outras espécies de Scyphozoa. 

Ao contrário de outras espécies de cifomedusas que expandem o número de taxa 

ingeridos e a diversidade de sua dieta ao longo do crescimento (Graham & Kroutil 

2001; Riascos et al., 2014), L. lucerna diminui a diversidade de sua dieta, tornando-se 

mais especializada na alimentação sobre copépodes calanóides que chegam a 

representar >90% da abundância numérica e da composição em carbono de sua dieta. 

O aumento ontogenético na força dos vórtices produzidos pela pulsação umbrelar, 

permite a captura de presas mais evasivas em L. lucerna. Dentro do intervalo de 

tamanho de medusas analisadas para o estudo de conteúdo estomacal (5‒30 cm) com o 

aumento do tamanho da medusa, foi observada uma tendência de aumento na proporção 

de copépodes calanóides na dieta e também um aumento no tamanho de copépodes 

(Acartia spp. e Paracalanus spp.), relativo ao tamanho desses mesmos itens em campo. 

No entanto, a simples comparação entre velocidades dos fluxos marginais e as 

velocidades de fuga das presas para uma avaliação da probabilidade de captura 

(Costello & Colin, 1994), pode ser insuficiente para explicar certos padrões já que 

outros fatores (e.g. capacidade de detecção, descarga de nematocistos) também 

influenciam essas interações predador-presa. 

A análise de isótopos estáveis dos tecidos de L. lucerna (2‒25 cm) revelaram 

aumentos sutis em seu nível trófico (avaliados pelos valores de δ15N) os quais poderiam 

ser atribuídos ao aumento na força das correntes alimentares propiciando a captura de 

itens de mais elevado nível trófico (e.g. zooplâncton carnívoro, crustáceos maiores) em 

decorrência do desenvolvimento ontogenético. Apesar desse aumento no nível trófico, 

a espécie ainda manteve uma posição trófica semelhante a outros organismos 

zooplanctívoros (peixes e outros gelatinosos). O resultado dos isótopos estáveis 

corroborou os dados do conteúdo estomacal, que foi composto basicamente de 

componentes do mesozooplâncton. Apesar de parecer óbvio que o pequeno tamanho 

das bocas em medusas de Rhizostomeae limite o tamanho das presas ingeridas à escala 

do mesozooplâncton (Larson, 1991; Lee et al., 2008), estudos da dieta de outras 

espécies do grupo demonstraram distintos padrões de seletividade alimentar sobre 
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presas mesozooplanctônicas. Enquanto Stomolophus meleagris aparentemente 

consome baixas proporções de copépodes (Larson, 1991; Padilla-Serrato et al., 2013), 

Pseudorhiza haeckeli possui seletividade positiva para copépodes calanóides (Fancett 

1988). Diatomáceas foram o item mais abundante em Rhizostoma pulmo e Cotylorhiza 

tuberculata (Pérez-Ruzafa et al., 2002), porém foram pouco importantes para outras 

espécies (Fancett, 1988; Larson, 1991; este estudo). Dessa forma, devem existir 

especializações alimentares em medusas de Rhizostomeae que ainda necessitam ser 

investigadas para uma melhor compreensão de seu papel trófico. A hipótese da 

descarga seletiva de nematocistos (Hanson & Kiørboe, 2006), pode determinar padrões 

alimentares e deve ser quantitativamente investigada para espécies onde foi 

demonstrada seletividade negativa na dieta (e.g. cladócero Penilia avirostris). Vídeos 

de L. lucerna revelaram a ausência de reação de captura pelos digitata, para 

diatomáceas, semelhante ao demonstrado em pólipos de Aurelia sp. (Huang et al., 

2014) e para a hidromedusa Aglaura hemistoma (Colin et al., 2005) e portanto, deve 

ser investigado quantitativamente no futuro. 

A estrutura e o mecanismo bombeador filtrador de medusas de 

Rhizostomeae 

Em medusas Rhizostomeae, pouca importância foi dada a descrição dos 

característicos braços orais filtradores, em sua estrutura tridimensional, utilizando 

organismos em postura de vida. Em parte, essa falta de informações se deve à maior 

ênfase dada aos canais umbrelares e seu padrão de desenvolvimento, como 

características de valor taxonômico e sistemático, como propõe o sistema de Stiasny 

(1921). Trabalhos que descrevem detalhes dos braços orais e das aberturas bucais 

(Huxley 1849; Haeckel, 1880; Mayer, 1910; Russell, 1970; Thiel, 1970; Mianzan & 

Cornelius, 1999; Lee et al., 2008) se basearam em exemplares já preservados, os quais 

encolhem e perdem seu arranjo tridimensional. Detalhes dessa estrutura em animais 

vivos podem ser analisados em descrições dos estágios iniciais do desenvolvimento da 

boca da éfira para a formação dos primórdios dos braços orais (Claus, 1883; 1884; 

Uchida, 1925; Sugiura, 1966; Kawahara et al., 2006; Holst et al., 2008). Com base 

nessas descrições e observações do desenvolvimento dos braços orais em L. lucerna 

sugere-se que a forma da estrutura dos braços orais ao nível dos digita (comprimento e 

espaçamento) e dos poros filtradores (diâmetro e formato do poro) são conservados 

entre as espécies analisadas. Tal semelhança estrutural se deve provavelmente a 
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restrições mecânicas para o funcionamento eficiente dos braços orais como uma 

estrutura filtradora no ambiente fluido desses organismos. 

O plano corporal de medusas Rhizostomeae é muito diverso considerando-se 

proporções no tamanho da umbrela e braços orais, e sua disposição espacial (Mayer, 

1910, Mianzan & Cornelius, 1999). Tais diferenças afetam o modo de interação entre 

os vórtices produzidos pelas pulsações umbrelares e os braços orais, portanto afetando 

o modo pelo qual presas são retidas. Em Cassiopea sp., que possui braços orais de 

maior projeção lateral em relação ao eixo de simetria, todo o vórtice adentra os braços 

orais (Hamlet et al. 2011; Santhanakrishman et al. 2012). Já em L. lucerna, os vórtices 

formados pela pulsação umbrelar se dividem ao atingir os braços orais, enquanto a 

região central do vórtice roda livremente, perpendicular à margem da umbrela e fora 

do espaço ocupado pelos braços orais, a região periférica dos vórtices adentra o espaço 

dos braços orais pela altura de sua inserção, no disco oral. Em função dessa divisão dos 

fluidos do vórtice dois modos de retenção de presas foram observados: i- adesão, em 

que o centro do vórtice gira fora do braço oral e arremessa presas de encontro a 

superfície do braço oral, que por sua vez, são retidas após o contato com os digitata; e 

ii- peneiramento, em que o fluido que adentra o centro do braço oral pela região 

proximal, tanto durante a expansão quanto durante a contração da umbrela, flui em 

direção ao exterior e as presas maiores do que os poros filtradores são retidas.  

Em Aurelia sp. a captura de microzooplâncton ocorre em toda a superfície do 

corpo através de um muco aderente, que é transportado por correntes ciliares até os 

braços orais onde são ingeridos (Southward, 1955; Stoecker et al., 1987). Nas 

sequencias de vídeo de capturas de presa em L. lucerna todas as reações de retenção, 

foram realizadas pelos digitata, e não por cordões de muco supostamente aderentes, 

como especulou Phillips et al., (1969) para S. meleagris. Shanks & Graham (1988) 

demonstraram que o muco é produzido por S. meleagris em resposta a predadores. 

Grandes concentrações de muco não foram observados em campo nos braços orais de 

L. lucerna, assim como em S meleagris (Larson, 1991) e são provavelmente produzidos 

como uma reação ao estresse mecânico e pelo manuseio (Larson, 1991; Graham et al., 

2003). Porém não se descarta, um possível mecanismo semelhante ao de Aurelia sp. e 

ainda não descrito para medusas de Rhizostomeae, para a retenção e o transporte de 

microzooplâncton.  

Soluções para o problema de se encontrar alimento em um meio onde o mesmo 

encontra-se esparsamente distribuído, são diversas entre organismos que 



159 
 

desenvolveram mecanismos bombeadores e filtradores (Rubenstein & Koehl, 1977; 

Riisgård & Larsen 2010). Cifomedusas porém foram um dos primeiros metazoários a 

realizar esse bombeamento por meio de força muscular (Costello et al., 2008). L. 

lucerna, assim como outras medusas de Rhizostomeae, possuem maiores frequências 

de pulsação da umbrela do que outras cifomedusas (Costello & Colin 1994; 1995; 

D’Ambra et al., 2001). Em L. lucerna, ambos os movimentos de contração e expansão 

da umbrela são mais rápidos do que em Aurelia sp. e C. quinquecirrha. A umbrela de 

medusas Rhizostomeae expande mais rápido provavelmente devido a propriedades 

mecânicas de sua mesogléia, que possui até seis vezes mais colágeno (Cotylorhiza 

tuberculata e Rhizostoma pulmo) do que outras cifomedusas (Aurelia sp. e Pelagia 

noctiluca) (Addad et al. 2011). Esse colágeno da mesogléia umbrelar, na forma de 

feixes, armazena a energia potencial elástica gerada pela contração e age em ação 

antagônica à musculatura subumbrelar, para a recuperação da forma inicial da umbrela 

(Muskatine & Lenhoff, 1974; Shaposhnikova et al., 2005). Tal propriedade mecânica 

da umbrela de medusas Rhizostomeae propicia maiores volumes de água transportados 

contra os braços orais, e assim aumenta o volume filtrado (Acuña et al., 2011; Katija et 

al. 2011). 

O papel ecológico de Lychnorhiza lucerna 

 

Existe um extenso debate sobre interações antagônicas (predação e competição) 

entre organismos gelatinosos (particularmente cnidários e ctenóforos pelágicos) e 

peixes (revisado em Purcell & Arai, 2001). Os primeiros são frequentemente apontados 

como grandes responsáveis pela redução de estoques pesqueiros devido a predação 

sobre ovos e larvas de peixes (Möller, 1980; 1984; Purcell, 1985; Mills, 1995). Para L. 

lucerna, ovos e larvas de peixes foram itens pouco importantes nos conteúdos 

estomacais e também ocorreram em baixíssimas densidades em campo durante as 

coletas. Devido aos altos valores isotópicos (δ15N≈13) em ovos de peixes, semelhante 

aos de peixes adultos e superiores aos de L. lucerna (δ15N≈10), exclui-se a possibilidade 

de que esses itens sejam importantes para a dieta da medusa. Ocorrendo sobreposição 

temporal e espacial entre L. lucerna e ovos e larvas de peixes esses últimos 

provavelmente seriam consumidos, uma vez que para outras medusas de Rhizostomeae 

(e.g. Phyllorhiza punctata; P. haeckeli; S. meleagris) ovos e larvas de peixe 

representaram grande proporção de sua dieta (15‒65,3%) (Fancett, 1988; Graham et 

al., 2003; Padilla‒Serrato et al., 2013).  
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Existem poucos dados sobre taxas alimentares individuais de medusas 

Rhizostomeae (Fancett & Jenkins, 1988; Larson, 1991; Garcia & Durbin, 1993). Essas 

medusas são apontadas como predadores pelágicos fundamentais, devido ao seu 

tamanho e padrão de natação robusto, que seria energeticamente custoso, demandando 

maiores taxas alimentares do que para outras cifomedusas (Purcell et al., 2010). As 

taxas individuais de ingestão (copépodes ingeridos*medusa-1*dia-1) de L. lucerna, 

quantificadas neste estudo com base em conteúdo estomacal, foram maiores do que as 

de medusas semeostomátidas Aurelia sp., C. capillata e C. quinquecirrha, porém 

similares e menores do que as de Aurelia sp. do Japão (Purcell, 2009). Em uma 

aplicação das taxas individuais de ingestão quantificadas neste estudo, para a estimativa 

de impacto predatório, verificou-se que a agregação de L. lucerna (14 medusas 100 m-

3) reportada por Colombo et al. (2003) no estuário do Rio da Prata (Argentina), poderia 

consumir entre 6 a 12 % da população de copépodes por dia, baseando-se em dados da 

densidade de copépodes aproximados do local (Viña et al., 2002). Esse valor é inferior 

às maiores estimativas de impactos predatórios já quantificadas com base em conteúdos 

estomacais, como os de Aurelia sp. (26%) no mar do Japão (Uye & Shimauchi, 2005), 

Chrysaora melanaster (~33%) no Mar de Bering (Brodeur et al., 2002), Aurelia sp. 

(~66%) no Mar Báltico (Schneider & Behrends, 1994) e Aurelia sp. (50%) no Canadá 

(Matsakis & Conover, 1991). Deve-se considerar porém, que a população de L. lucerna 

no estuário do Rio da Prata, era formada por indivíduos relativamente pequenos (moda= 

11 cm de diâmetro umbrelar), e que medusas acima de 25 cm podem ter taxas 

individuais de ingestão até sete vezes maiores. Mesmo assim, esses dados destacam o 

grande potencial predatório dessa espécie, que ocorre sazonalmente em grande 

biomassa na costa sul e sudeste do Brasil e no norte da Argentina (Branco & Verani, 

2006; Nogueira Jr. 2006; Schiariti et al., 2008; Nagata et al., 2009; Morandini, dados 

não publicados). Mesmo com este avanço no conhecimento da biologia alimentar de L. 

lucerna, ainda são necessários dados quantitativos de parâmetros populacionais para a 

espécie (e.g. capacidade reprodutiva, densidades, sazonalidade e distribuição vertical e 

batimétrica), os quais são fundamentais para avaliações mais abrangentes sobre seu 

potencial papel predatório e competidor.  

Os valores isotópicos (δ13C e δ15N) de tecidos de animais podem ser usados 

como coordenadas para a delimitação de seu “nicho isotópico” (sensu Newsome et al., 

2007), que por sua vez, é uma representação do nicho trófico dos organismos (Peterson 

& Fry 1987; Post 2002; Bearhop et al., 2004; Newsome et al., 2007). A delimitação do 
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nicho isotópico pode evidenciar relações tróficas como partições no uso de recursos 

alimentares (Vaudo & Heithaus, 2011; Jackson et al., 2011; Newsome et al., 2012). 

Neste trabalho foi demonstrado que L. lucerna, e outros gelatinosos zooplanctívoros 

(Mnemiopsis leidyi e Chrysaora lactea), sobrepõem seus nichos isotópicos com juvenis 

de peixes co-ocorrentes (Chloroscombrus chrysurus, Genidens genidens) em 

decorrência de hábitos alimentares semelhantes. Peixes porém aumentam seu nível 

trófico, possivelmente devido a inclusão de itens como macro-invertebrados e outros 

peixes em suas dietas (e.g. Bond 1996; Silva & Lopes, 2002). Contrariamente, não foi 

observado aumento ontogenético nos níveis tróficos de organismos gelatinosos mesmo 

quando houve ampla variação no tamanho corporal de organismos analisados. Em 

geral, espécies de peixes são zooplanctívoras em seus estágios larvais e juvenis, 

mudando seus hábitos alimentares quando adultos (Deudero et al., 2004; Layman et al., 

2005; Trueman et al., 2005). A sobreposição na dieta ou em valores isotópicos entre 

peixes e gelatinosos (Purcell & Sturdevant, 2001; Brodeur et al., 2008; Shoji et al., 

2009) representa apenas a partição de recursos alimentares e não necessariamente a 

competição. Nunca foi demonstrada a competição entre cifomedusas e peixes, pois isso 

depende da ocorrência de: i- sobreposição espaço-temporal entre competidores; e ii- 

partição de recursos limitantes. Essa última é muito mais difícil de se demonstrar, pois 

depende do conhecimento de taxas alimentares dos consumidores e sobre a 

produtividade do ecossistema (Purcell & Arai, 2001; Purcell, 2012), sendo somente 

avaliada entre hidromedusas e larvas de peixes (Purcell & Grover, 1990) 

Em ecossistemas impactados pela sobrepesca, como o norte da Corrente de 

Bengala, o Mar de Bering e o Mar do Japão, o colapso de populações de peixes 

planctívoros (anchovas, sardinha e arenque) coincidiram com aumentos populacionais 

de medusas planctívoras (Chrysaora fulgida, Chrysaora melanaster, Aurelia sp., 

Nemopilema nomurai) (Brodeur et al., 1999; Lynam et al., 2006; Richardson et al., 

2009; Uye, 2011). No entanto, na Corrente de Humboldt o colapso de estoques de 

anchoveta peruana na década de 1970, coincidiram com aumentos nos estoques de 

sardinha (Alheit & Niquen, 2004). Richardson et al. (2009) especularam que 

populações de gelatinosos tenderiam a aumentar após declínios de peixes planctívoros, 

somente se outras espécies planctívoras de rápida resposta não ocuparem o nicho 

desocupado pela população colapsada. Regiões subtropicais do Oceano Atlântico 

possuem maior diversidade de espécies de peixes, do que regiões de maiores latitudes 

(40‒60º) (Macpherson, 2002), dessa forma existe um maior número de espécies 
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potencialmente capazes de ocupar o nicho deixado pela espécie em declínio (Frank et 

al., 2007). Mesmo assim, deve-se ressaltar que organismos gelatinosos que aqui 

ocorrem (L. lucerna, M. leidy, Rhacostoma atlanticum, Chrysaora lactea) são 

taxonomicamente e funcionalmente semelhantes a espécies causadoras de blooms em 

outras regiões costeiras, o que os coloca como candidatos à substituição de espécies 

com nichos similares. Para melhor compreender características funcionais que provêm 

as cifomedusas tamanha capacidade competidora e seu sucesso ecológico em ambientes 

perturbados e em rápida transição, mais estudos sobre sua performance reprodutiva, 

alimentar ainda devem ser realizados.  

Apesar de o conhecimento sobre cifomedusas no Brasil ser razoável do ponto 

de vista taxonômico, ainda restam lacunas para serem preenchidas como comentado 

anteriormente em áreas como biologia reprodutiva e alimentar in situ. No entanto, este 

estudo promoveu avanços no sentido de melhor compreender o papel ecológico da 

espécie Lychnorhiza lucerna e sua importância/relevância nos ambientes costeiros 

estudados. O estudo de conteúdo estomacal da espécie forneceu informações 

importantes para estimar qual o impacto de blooms. Juntamente com os resultados da 

abordagem de isótopos estáveis foi possível verificar a sobreposição de nicho entre os 

gelatinosos e peixes juvenis. Isso reforça a idéia de que as medusas podem sim ocupar 

os eventuais nichos deixados por determinadas espécies de peixes, cujos estoques 

possam colapsar devido a sobrepesca, eutrofização e outras mudanças ambientais. A 

possível competição por recursos alimentares, que ocorre em estágios juvenis dos 

peixes pode reduzir ainda mais o recrutamento destas espécies. A abordagem 

metodológica empregada na quantificação de conteúdos estomacais em regiões 

corporais, propôs uma metodologia baseada em subamostragem que permitirá 

futuramente a redução de tempo de estudos futuros, sem que a qualidade seja 

comprometida. A abordagem biomecânica sobre a espécie Lychnorhiza lucerna ao 

longo da diferenciação ontogenética (éfiramedusa) é inovadora sendo a única em 

Rhizostomeae a combinar diversas técnicas videográficas para a quantificação de 

parâmetros biomecânicos e interações com presas. A morfologia dos braços e 

organização dos digitata cria um aparato filtrador e sua interação com vórtices 

produzidos pela pulsação umbrelar permite capturar até mesmo presas de alta 

capacidade escapatória. As informações sobre morfologia, mecânica de natação-

alimentação reforçaram as observações dos dados de dieta e isótopos de que a espécie 

é eficaz na predação de copépodes mesozooplanctônicos. As observações detalhadas 
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sobre a morfologia dos braços orais e mecanismos de captura de presas são essenciais 

para a compreensão do padrão generalizado para o grupo, apesar de mais observações 

em diferentes espécies serem necessárias. Pouco se sabe sobre dinâmicas 

compensatórias em ecossistemas costeiros subtropicais. No entanto, devido a sua 

biomassa, hábitos alimentares generalistas e seu impacto predatório, L. lucerna é um 

forte candidato a repor estoques de peixes em declínio, de nicho trófico similar. 
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RESUMO 
Nas últimas duas décadas, esforços têm sido direcionados para se compreender 

o papel ecológico de medusas de Scyphozoa, devido a aumentos populacionais e 

intensos blooms ao redor do mundo. Apesar de medusas de Rhizostomeae, causarem 

os mais intensos blooms recentemente reportados, quase nada se conhece sobre seu 

papel ecológico. O objetivo desta tese foi descrever as bases morfológicas e funcionais 

da alimentação de Lychnorhiza lucerna Haeckel, 1880 (Rhizostomeae), para se 

compreender seu papel predatório e suas interações tróficas. O projeto investigou (i) o 

desenvolvimento inicial de medusas de L. lucerna, com foco nos mecanismos 

locomotor-alimentar (ii) a dieta, seletividade alimentar e os potenciais impactos 

predatórios da espécie e (iii) a estrutura trófica de um sistema estuarino conservado, 

para compreender o papel ecológico e relações tróficas entre organismos gelatinosos e 

peixes. A abordagem metodológica envolveu: i- métodos videográficos em alta 

velocidade, para a quantificação de parâmetros biomecânicos em animais de diferentes 

estágios de desenvolvimento; ii- coletas de animais e plâncton na superfície da água 

para a quantificação de conteúdos estomacais no estudo de dieta, seletividade e taxas 

alimentares ao longo do litoral do estado São Paulo e Paraná; e iii- a análise de isótopos 

estáveis (δ13C e δ15N) de tecidos de consumidores (mesozooplâncton, gelatinoso, outros 

invertebrados e peixes) do estuário de Cananéia, São Paulo.  

 A ontogenia inicial de éfiras de L. lucerna envolve mudanças na umbrela e o 

desenvolvimento dos braços orais filtradores. No ambiente fluido ao redor das éfiras 

(<6 mm de diâmetro umbrelar) as forças de viscosidade são relativamente importantes 

(Re<100). Por isso, os fluxos gerados pelas pulsações umbrelares rapidamente se 

dissipam, antes de atingirem as superfícies distais nos braços orais. O mecanismo de 

transporte de presas através das pulsações da umbrela só foi observado a partir do 

aumento ontogenético da força da pulsação (>10 mm) proporcionando um ambiente 

dominado pelas forças inerciais (Re>300). Em adultos, as pulsações umbrelares 

produzem vórtices que escoam fluidos para os braços orais, os quais retêm partículas 

através de um mecanismo aderente e filtrador. Medusas de Rhizostomeae possuem as 

pulsações de umbrela mais robustas entre as cifomedusas, porém as velocidades 

máximas dos vórtices (~10 cm*s-1) de L. lucerna (<7 cm) são de 3 a 5 vezes menores 

que a velocidade de escape dos copépodes calanóides. Embora essa diferença possa 

sugerir sucesso aos copépodes para escapar, tanto as sequências de vídeo, quanto os 

conteúdos estomacais demonstraram que essas presas podem ser capturadas e ingeridas 

em quantidades similares às suas densidades no ambiente. Copépodes podem falhar na 

detecção do predador, sendo transportados contra as estruturas de captura de presas, 

mesmo se tiverem velocidades que permitiriam sua fuga. A interação de presas com os 

vórtices das pulsações é complexa e presas podem saltar em ângulos que resultam em 

captura pelos braços orais.  

Através da análise de conteúdo estomacal foram encontrados 43 taxa compondo 

a dieta de L. lucerna, dos quais, copépodes representaram ~80% da composição 

numérica. A medusa é um predador generalista, com a dieta predominantemente similar 

à disponibilidade de mesozooplâncton. A capacidade de L. lucerna capturar os evasivos 

copépodes calanóides (Paracalanus spp. e Acartia spp.) aumenta com seu tamanho, 

devido ao aumento na força de suas correntes alimentares. Taxas alimentares da medusa 

variaram de 110 a 102871 copépodes ingeridos medusa-1 dia-1. Com essas taxas, 

estimou-se que uma agregação de L. lucerna reportada no norte da Argentina (14 indiv. 

100 m-3) poderia ingerir de 6 a 12% do estoque de copépodes dia-1, demonstrando o 

potencial impacto predatório de blooms da espécie. Aumentos populacionais de L. 
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lucerna certamente seriam deletérios para o recrutamento de diversas espécies de 

peixes, que habitam águas costeiras estuarinas quando juvenis. A análise de isótopos 

estáveis revelou que o nicho isotópico ocupado por L. lucerna e o de outros gelatinosos 

zooplanctívoros, se sobrepõe aos nichos de peixes e outros consumidores de hábito 

alimentar semelhante. Pouco se sabe sobre dinâmicas compensatórias em ecossistemas 

costeiros subtropicais. No entanto, devido a sua biomassa, hábitos alimentares 

generalistas e seu impacto predatório, L. lucerna é um forte candidato a repor estoques 

de peixes em declínio, de nicho trófico similar.  

Atualmente não existem indícios de que populações de L. lucerna estejam 

aumentando. As informações aqui apresentadas representam um avanço no 

conhecimento da biologia alimentar da espécie e sobre suas interações, que são 

essenciais para se conhecer as consequências de seus blooms e de possíveis aumentos 

populacionais. No entanto, muitas outras informações abordando outros aspectos (e.g. 

reprodutivos) e em escala populacional (e.g. biomassa, sazonalidade) ainda são 

necessários para uma compreensão mais completa sobre o papel da espécie no 

ecossistema. 

 

Palavras chave: biologia alimentar, biomecânica, papel trófico, águas-vivas.  
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ABSTRACT 
During the past three decades, efforts have been focused in order to understand 

the ecological role of scyphomedusae, due to population increases around the world. 

Despite Rhizostomeae medusae cause the most intense recently reported blooms, 

almost nothing is known about their feeding mechanisms, their trophic impacts and 

their ecological role. The goal of this thesis was to describe the morphological and 

functional bases of feeding in Lychnorhiza lucerna Haeckel, 1880 (Rhizostomeae), in 

order to understand its predatory role and trophic interactions. The project investigated: 

i- the early development of L. lucerna, focusing on swimming-feeding mechanisms; ii- 

the diet, prey selectivity, and the potential predatory impact of this species, and (iii) the 

trophic structure of a relatively pristine ecosystem, in order to understand trophic 

relationships between gelatinous zooplankton species and fish. The methodological 

approach included: i- high-speed videography for quantification of biomechanical 

parameters of swimming medusae at a range of developmental stages; ii- samplings of 

animals and plankton in surface waters for quantification of gut contents, prey 

selectivity and feeding rates along the coast of São Paulo and Paraná states; and iii- 
stable isotope analyses (δ13C and δ15N) in tissues of consumers (mesozooplankton, 

gelatinous, other invertebrates and fish) in the estuary of Cananéia, São Paulo. 

The early ontogeny of ephyrae involves changes in bell and development of 

filter-feeding oral arms. In the fluid environment around the ephyrae (<6mm bell 

diameter) the viscous forces are relatively important (Re <100). Therefore, the flows 

generated by bell pulsations quickly dissipate before reaching the distal surfaces of the 

oral arms. The transport mechanism via bell pulsations was not observed until 

ontogenetic increase in the strength of the pulsations (>10mm) providing an 

environment dominated by inertial forces (Re> 300). In adults bell pulsations produce 

vortices that induce flows through oral arms, which retain particles by sticking and 

sieving mechanisms. Rhizostomeae jellyfish have the most robust bell pulsations 

among scyphomedusae, but maximum velocities of the vortices (~10cm s-1) of L. 

lucerna (<70mm) are still 3 to 5 times slower than escape velocity of calanoid 

copepods. Although this difference may suggest success for copepods to escape, both 

video sequences, and gut contents revealed that these prey can be captured and eaten at 

similar proportions as their field density. Copepods may fail to detect the predator, 

being transported against prey capture structures, even if they perform velocities that 

usually allow escaping. The interaction of prey with vortices is complex and prey may 

jump at angles that result in captures by oral arms. 

Through the analysis of gut contents (N=40) 43 taxa were found composing the 

diet of L. lucerna, of which, copepods comprised ~80% of numerical abundance. This 

medusa is a generalist predator, since its diet was mostly similar to field 

mesozooplankton availability. Its ability to capture evasive calanoid copepods 

(Paracalanus spp. and Acartia spp.) increases with medusa size, as a consequence of 

increasingly stronger feeding currents. Feeding rates ranged from 110 to 102871 

copepods eaten medusa-1 day-1. At these rates, it was estimated that an aggregation of 

L. lucerna reported in northern Argentina (14 ind. 100 m-3) could consume 6-12% of 

the copepods standing stock day-1, demonstrating the potential predatory impact of the 

species’ blooms. Population increases of L. lucerna would certainly be detrimental to 

the recruitment of many fishes that inhabit estuarine coastal waters when juveniles. 

Stable isotope analyses revealed that the isotopic niche occupied by L. lucerna and by 

other gelatinous zooplanktivores, overlaps with niches of fishes, and other consumers 

of similar feeding habits. Little is known about compensatory dynamics in subtropical 
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coastal ecosystems. However, due to its biomass, generalist feeding habits, and 

predatory impact, L. lucerna is a strong contender to replace depleted fish stocks of 

similar trophic niche.  

Currently there is no evidence that L. lucerna populations are increasing. The 

information presented here represents an advance in the knowledge of the species, its 

interactions, which are key in order to understand the consequences of its blooms and 

of possible population increases. However, many other information addressing other 

aspects (e.g. reproduction) and at population level (e.g. seasonality, biomass) are 

needed for a more complete understanding of the species role in the ecosystem. 

Keywords: feeding biology, biomechanics, trophic role, stable isotopes, jellyfish.  

 
 




