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Nome comum Medusa-do-tejo
Nome científico Catostylus tagi

Dieta Plâncton, crustáceos, pequenos peixes e neve marinha 
Tamanho 65 cm  
Habitat Atlântico
Distribuição Costa este do Atlântico, desde França até à costa 
da África Ocidental
Estatuto de conservação  Não avaliado 

Ano Novo espécie nova 
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Como é a medusa-do-tejo? 
A medusa-do-tejo é um dos maiores invertebrados da Europa. A sua coloração varia, podendo ter 
tons de azul, branco, creme ou castanho. No entanto, o bordo da campânula (parte superior do 
corpo também conhecida como umbela) tem fissuras avermelhadas ou acastanhadas. O seu corpo 
apresenta simetria radial e tem apenas uma abertura para o exterior, que serve tanto para ingerir 
como para expelir matéria. Nas margens desta cavidade encontram-se quatro projeções, conhecidas 
como braços orais. Têm ainda oito tentáculos com apêndices volumosos característicos da espécie. 
Através da campânula é possível ver as gónadas (órgãos nos quais se produzem as células sexuais) 
em forma de cruz. Estes animais movimentam-se através de contrações rítmicas da umbela e seguem 
ao sabor das correntes marinhas.

Apesar do poder urticante da medusa-do-tejo ser considerado fraco para os humanos, algumas 
pessoas podem ter uma reação mais forte por serem mais sensíveis. Assim, aconselha-se precaução, 
mesmo que o animal já não esteja vivo, uma vez que os cnidócitos se mantêm ativos. No entanto, em 
caso de contacto, deve-se lavar a zona afetada com água do mar (nunca com água doce), sem esfre-
gar, e retirar com uma pinça qualquer vestígio que possa ter ficado agarrado. Após a limpeza reco-
menda-se a aplicação de compressas de gelo. Em caso de dor persistente ou reação adversa reco-
menda-se que se consulte um médico. 
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As medusas dão choque? 
As medusas não produzem eletricidade, são sim urticantes 
e é esse veneno que pode causar uma sensação seme-
lhante à de um choque. Estas células urticantes, conhecidas 
como cnidócitos e usadas para defesa e na alimentação, 
encontram-se maioritariamente nos tentáculos. Nelas estão 
contidos os nematocistos, semelhante a pequenos arpões, que 
normalmente estão enrolados dentro de uma cápsula. Estes são 
descarregados quando existe contacto com outros animais, 
injetando o veneno na sua presa ou no possível predador.

E se fo  picado por uma medusa?
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Filme do mês
O documentário Vicious Beauties - The Secret World of The Jellyfish, apresenta o ciclo de vida invul-
gar deste grupo de animais, muitas vezes mal compreendidos. As medusas têm uma história que 
remonta a quinhentos milhões de anos, e, desde então, desenvolveram formas fascinantes e estilos 
de vida únicos. Podemos aprender muito com a sua evolução que retrata um pouco da história do 
nosso planeta.

Associado à visualização do documentário, pode criar uma ficha de trabalho, adaptada à faixa etária, 
sobre o mesmo, incluindo perguntas como por exemplo: Há quanto tempo apareceram as medu-
sas? Porque é que algumas medusas são bioluminescentes? A caravela-portuguesa (Physalia physalis) 
é uma verdadeira medusa? Quão grande pode ser a medusa-juba-de-leão (Cyanea capillata) e que 
peixes se escondem nos seus tentáculos?

Aceda a este documentário em:  https://www.youtube.com/watch?v=QSovus8YNsE

Atividade do mês
Estes animais podem ter várias interpretações artísticas, desde o seu corpo gelatinoso às cores 
diversas e aos tamanhos variados. Assim, este mês sugerimos a atividade «Medusas inspiradoras», 
que poderá ser desenvolvida em grupos ou individualmente:

1. Pesquisar com os alunos sobre diferentes espécies de medusas, como, a medusa-do-tejo, a medusa-de-pin-

tas (Phyllorhiza punctata), a medusa-da-lua (Aurelia aurita) e a urtiga-do-mar (Chrysaora quinquecirrha). Saiba 

mais sobre as espécies mencionadas em:

https://www.oceanario.pt/exposicoes/aquario/invertebrados/

2. Criar cartões de identidade para cada uma das espécies selecionadas, nos quais os alunos devem preencher 

o nome comum e o científico, o tamanho e/ou peso, o habitat, a distribuição e a respetiva dieta.

3. Construir as diferentes medusas com material reutilizado (caixas de cartão, palitos de gelado, jornal, etc.), que 

os alunos podem trazer de casa ou fazer uma angariação na escola. Sugerimos que se tente reproduzir a textura 

gelatinosa característica destas espécies.

4. Distribuir as diferentes espécies pelas respetivas zonas do oceano, por exemplo, criando um mapa, e junto 

de cada medusa pôr o respetivo cartão de identidade.

5. Apresentar cada uma das medusas escolhidas e discutir com os alunos as diferenças entre as várias espécies 

e qual o seu papel no ecossistema. Aproveitar também para identificar partes do corpo, como os tentáculos e 

a campânula (umbela), e para explicar como proceder caso sejam picados por estes organismos.

6. Fazer uma exposição para toda a comunidade escolar e para as famílias com as obras criadas, de forma que 

todos possam ser inspirados a conhecer mais sobre estas espécies e sobre o oceano.

Para adaptar a atividade a alunos mais velhos, pode-se fazer uma interpretação científica mais rigo-
rosa e incluir nas obras criadas a identificação de cada parte do corpo. Pode também ser abordada 
a reprodução sexuada e assexuada destas espécies, e incentivada a participação em projetos de 
ciência cidadã, com o registo de avistamentos de organismos gelatinosos. 

investigar
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H   eproduç o de medusa-do-tejo no  ceaná io?
O Oceanário de Lisboa foi o primeiro aquário a reproduzir, de forma sexuada, medusas-do-tejo 
em condições laboratoriais controladas. Todos os indivíduos presentes na exposição já se desen-
volveram no aquário.

Após 48 horas da fertilização in vitro foram recolhidas as plânula (larvas) e observou-se que demo-
rou cerca de seis dias até se desenvolver o pólipo. De seguida, até se dar o processo de estrobiliza-
ção (reprodução assexuada), com a libertação das éfiras, passaram duas a quatro semanas. Já o 
desenvolvimento de éfira até medusa juvenil demorou cerca de dezoito dias. Ao longo desta 
investigação foi testada a variação de fatores ambientais, como a temperatura e a salinidade, 
relevantes para se perceber quais as condições em que esta espécie prospera e quais os fatores 
que impedem ou dificultam o seu desenvolvimento.

Apesar de ser uma espécie que abunda na nossa costa, ainda se sabe pouco sobre a ecologia da 
medusa-do-tejo, com a maioria dos estudos a focarem-se numa vertente farmacêutica e cosmética. 
Assim, com a investigação realizada pelo Oceanário para sobre o seu ciclo de vida, dá-se mais um 
passo na compreensão destes animais, revelando também o papel fundamental dos aquários no 
aumento de conhecimento sobre a biodiversidade marinha, indispensável para a sua conservação.
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Como se reproduzem as medusas?
As medusas têm reprodução assexuada e sexuada, e 
o seu ciclo de vida é muito interessante, podendo ser
dividido em duas fases: a fase de pólipo e a fase de
medusa.

A fase de pólipo é séssil e é quando se dá a reprodu-
ção assexuada, com a estrobilização. Neste processo, 
o pólipo divide-se transversalmente em discos, fican-
do o organismo com uma forma de pinha. Desta
metamorfose resulta uma ou várias éfiras (medusas
imaturas), que se soltam do topo da «pinha» e que
irão desenvolver-se em medusas. Na fase de medusa,
em que o ser é livre e movimenta-se ao sabor da
corrente, os juvenis maturam em fêmeas ou machos,
e é já enquanto adultos que se dá a reprodução
sexuada. Desta, resulta uma plânula (larva) que irá
procurar um substrato adequado para se metamorfi-
zar em pólipo.

Veja a estrobilização de uma medusa aqui:

https://ocean.si.edu/ocean-life/invertebrates/jellyfish-born

CICLO DE VIDA
DA MEDUSA
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agir
A ciência não é só para os cientistas. No dia-a-dia todos podemos contribuir para uma melhor com-
preensão do mundo que nos rodeia e do qual fazemos parte. Os projetos de ciência cidadã tem 
precisamente o objetivo de envolver os cidadãos em atividade de investigação científica, contribuin-
do ativamente com o seu esforço intelectual, com o seu conhecimento e/ou com as suas ferramentas 
e recursos na recolha de dados.

Há projetos de ciência cidadã sobre medusas? 
No que toca a estes animais, pode-se aderir à comunidade «GelAvista». Este é o programa responsável 
pela monitorização de organismos gelatinosos em toda a costa portuguesa, incluindo as ilhas, e que 
pretende envolver toda a comunidade. Deste modo, há recolha de um maior número de dados sobre 
as espécies, de forma a colmatar a falta de informação sobre organismos gelatinosos em Portugal. 
Além disso, dá a conhecer a sua diversidade, a sua distribuição e o seu papel nos ecossistemas, bem 
como as precauções a ter em caso de contacto.

Para contribuir para este projeto, basta reportar os avistamentos das espécies na respetiva aplicação, 
partilhando a data, a hora, a localização, o número de organismos e fotografias dos mesmos (de prefe-
rência com um objeto que sirva de escala). Assim, todos podemos contribuir ativamente para um 
desenvolvimento científico mais rigoroso e abrangente.
Saiba mais sobre este projeto de ciência cidadã em:

https://gelavista.ipma.pt/




