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RESUMO 

 
As ascídias constituem um dos grupos mais comuns da fauna marinha incrustante em regiões 

costeiras rasas. Apesar de sua relevância, há ainda muitas lacunas no conhecimento que se tem a 

respeito do grupo, principalmente informações básicas, tais como inventários para várias regiões 

do planeta. Uma das regiões com maior carência de informações abrange as áreas insulares 

brasileiras que estão concentradas na zona equatorial do Atlântico (AE), sendo que mesmo para 

áreas continentais nesta faixa, como o litoral setentrional brasileiro, existem poucas informações 

a respeito da fauna de ascídias. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi realizar inventários 

em localidades da zona equatorial do Atlântico brasileiro e, a partir desses dados e da revisão dos 

registros de ocorrência anteriores, analisar a distribuição das espécies em busca de padrões que 

correspondam a eventos históricos e fatores ecológicos que estariam determinando a biogeografia 

do grupo no AE. Para tal foram realizadas expedições ao Atol das Rocas, Arquipélago de 

Fernando de Noronha, Arquipélago de São Pedro e São Paulo, e em ambientes recifais no litoral 

dos estados do Maranhão e do Ceará. A partir das coletas e revisões da literatura foi obtido um 

total de 137 espécies, sendo 94 coloniais e 43 solitárias, das quais 27 constituem espécies novas. 

Em termos de riqueza de espécies, as famílias Didemnidae e Styelidae foram as mais 

representativas, como é reconhecido para as regiões tropicais. Como esperado, a diferença entre 

os lados oeste e leste do AE foi bastante evidente (AEO – 103 spp.; AEL – 54 spp.), reforçando a 

hipótese de que o Atlântico atua como uma importante barreira geográfica para as ascídias. 

Entretanto, o elevado número de espécies com padrões de ampla distribuição, tais como anfi-

atlântica, pantropical e global, demonstra a influência antrópica sobre a distribuição atual das 

ascídias. Por outro lado, as elevadas taxas de endemismo observadas no AE (AEO – 32%; AEL – 

22%) apontam tanto para o papel de eventos históricos (e.g. tamanho, idade e isolamento das 

ilhas) como de fatores ecológicos (e.g. temperatura, salinidade, correntes e tipo de substrato) 

sobre os processos que determinam a colonização das espécies em diferentes localidades. Em 

relação à fauna das ilhas oceânicas, o Arquipélago de Fernando de Noronha (29 spp.) se destacou 

como a área com maior riqueza, o que era esperado devido ao seu maior tamanho de área, 

enquanto que o Arquipélago de São Pedro e São Paulo apresentou a menor riqueza (10 spp.) 

devido ao seu menor tamanho de área e maior isolamento geográfico.  

 

Palavras-chave: Ascidiacea, diversidade, biogeografia marinha, áreas costeiras, ilhas oceânicas. 
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ABSTRACT 

 

Ascidians comprise a group of marine invertebrates particularly conspicuous on tropical shallow-

waters. Despite its relevance, even basic information is lacking in many localities thoughout the 

world. Brazilian oceanic islands at the Equatorial Atlantic (AE) are among the least studied 

regions, even though the group is also poorly known even on large continental areas, such as the 

Northern Brazilian shelf. In this context, the present study was aimed to conduct inventories in 

localities of the equatorial Brazilian zone and review all previous records of ascidians, in order to 

analyze their distribution at the AE, looking for patterns that match historical and ecological 

factors that determine the biogeography of the group. For this purpose, scientific expeditions 

were carried out on Rocas Atoll, Fernando de Noronha Archipelago, São Pedro e São Paulo 

Archipelago, as well as on rocky shores from Maranhão and Ceará coasts. As a result, a total of 

137 species was obtained for AE, of which 94 are colonials and 43 are solitary species, including 

27 new species. In terms of species richness, Didemnidae and Styelidae were the most important 

families in the region, as already recognized for the tropics. As expected, the difference between 

the west and east sides of AE (AEO – 103 spp.; AEL – 54 spp.) was evident, which reinforce the 

hypothesis regarding the Atlantic as an important natural barrier for the group. However, the 

large number of species with a wide distribution pattern, such as amphi-Atlantic, pantropical and 

global, highlights the influence of antropogenic activities in shaping the distribution of the group. 

On the other hand, high levels of endemism at the AE (AEO - 32%; AEL - 22%) point to the role 

of both historical events (e.g size, age and isolation of islands) and ecological factors (e.g 

temperature, salinity, currents and substrate) to determine the colonization of species among 

different locations. In terms of the oceanic islands, Fernando de Noronha Archipelago (29 spp.) 

stood out as the richest area, which was expected due to its larger area size, while the São Pedro e 

São Paulo Archipelago showed the lowest richness (10 spp.) due to its smaller area size and 

greater geographic isolation.  

 

Keywords: Ascidiacea, diversity, marine biogeography, coastal areas, oceanic islands. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo geral  

 

O presente estudo tem como principal objetivo descrever a distribuição atual da fauna de ascídias 

na zona equatorial do Atlântico, em busca de padrões que correspondam a processos históricos e 

ecológicos que estariam determinando a biogeografia do grupo.  

 

Objetivos específicos 

 

• Atualizar a listagem das espécies de ascídias que ocorrem na zona equatorial do Atlântico, 
incluindo regiões entremarés, infralitoral costeiro e áreas insulares oceânicas;   

 

• Realizar o primeiro inventário da fauna de ascídias do Arquipélago de Fernando de Noronha; 
 

• Analisar a ocorrência das espécies de ascídias buscando identificar padrões de distribuição e 
áreas de maior endemismo entre as localidades investigadas;   

 

• Relacionar as afinidades faunísticas aos eventos históricos e fatores ecológicos que possam 
ser responsáveis pela distribuição atual das ascídias no Atlântico Equatorial. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

Esta tese está apresentada em 2 capítulos, ambos contendo introdução, material e métodos, 

resultados e discussão. O capítulo 1, “Ascídias do Arquipélago de Fernando de Noronha”, aborda 

aspectos da taxonomia e diversidade da fauna de ascídias da ilha. O capítulo 2, “Biogeografia das 

ascídias do Atlântico Equatorial”, apresenta análises da atual distribuição geográfica das espécies. 

No início é apresentada uma introdução geral, contextualizando os assuntos abordados, e ao final 

do capítulo 2 são apresentadas as considerações finais do estudo.  
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1      INTRODUÇÃO GERAL 
 

O ambiente marinho ainda representa um dos grandes desafios no que diz respeito ao 

conhecimento da biodiversidade do planeta. Dada sua extensão e complexidade, o inventário da 

fauna e flora marinhas não é trivial, e além de abrigar um número ainda desconhecido de espécies, 

os custos relacionados a operações em regiões mais remotas ou profundas muitas vezes impede o 

avanço nesse conhecimento. Tal desafio originou diversas iniciativas internacionais e nacionais 

com intuito de tentar preencher essas lacunas, organizando esforços no sentido de se conseguir 

uma avaliação mais completa da biodiversidade marinha, como é o caso dos programas “Census 

of Marine Life” (AUSUBEL, 1999), Sisbiota e BIOTA-FAPESP (LONGO & AMADO FILHO, 

2014). Ainda assim, apesar de muito relevantes, os resultados obtidos não conseguiram chegar 

perto da meta ambiciosa de se conhecer quais são os organismos que habitam os nossos mares. 

Desde a ECO-92, realizada no Rio de Janeiro, os países signatários da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica têm adotado um plano de metas visando o desenvolvimento sustentável em 

resposta à preocupação cada vez maior da sociedade com as questões que envolvem o meio 

ambiente. Com isso, diversos acordos internacionais têm sido estabelecidos no sentido de 

assegurar proteção à biodiversidade, como os Protocolos de Cartagena e Nagoya que vigoram na 

atualidade. Em 2012, a temática anual da convenção foi dedicada especialmente à biodiversidade 

marinha, quando se buscou anunciar de forma mais abrangente à sociedade os resultados obtidos 

durante os 10 anos de execução do programa “Census of Marine Life” (COSTELLO et al., 2010). 

Nesta ocasião, uma ênfase particular foi direcionada em alertar os governos sobre a importância 

das áreas de conservação além dos limites de jurisdição política, e a necessidade de se entender a 

vulnerabilidade e resiliência dos ecossistemas marinhos frente às ameaças que são causadas pelas 

intervenções humanas, com um aumento sem precedentes dos níveis de poluição, sobrepesca, 

destruição de habitats, bioinvasão e mudanças climáticas. 

Se percebe, portanto, que são diversos os aspectos que estão ligados à conservação da vida 

nos oceanos, incluindo a descrição dos organismos e os fatores que implicam em suas variações 

geográficas (LADLE & WHITTAKER, 2010). Dessa forma, considerando o oceano como uma 

massa fluída heterogênea, é evidente que os processos que afetam tanto a distribuição dos 

organismos quanto dos habitats são diferentes daqueles que ocorrem em ambientes terrestres, de 

modo que a soma de todos os fatores físicos, biológicos e sócio-políticos envolvidos dificulta o 

desenvolvimento das estratégias voltadas à sua conservação e impõe limites à nossa compreensão 
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sobre a três grandes lacunas: a discrepância entre o número de espécies descritas e o número de 

espécies existentes (APPELTANS et al., 2014), a falta de informação a respeito da distribuição 

geográfica das espécies (LOMOLINO et al., 2010), e a imprecisão das estimativas de extinção 

(LADLE & WHITTAKER, 2010). 

A classe Ascidiacea compreende um grupo de invertebrados exclusivamente marinhos com 

ampla distribuição nos oceanos, e que ocorre desde a zona entremarés até profundidades além dos 

8000 metros. Apesar de sua abundância e relevância ecológica em ambientes costeiros rasos, as 

ascídias continuam pouco estudadas em muitas regiões ao redor do globo, e um dos principais 

entraves para isso é a falta de pesquisadores taxonomistas. Dessa forma, ainda que os esforços 

visando ampliar o conhecimento da fauna de ascídias no Atlântico tenham sido intensificados nas 

últimas décadas, com regiões já reconhecidas por abrigar uma elevada diversidade de espécies e 

áreas de endemismo (MORENO et al., 2014), apenas a fração de 1/7 entre aproximadamente 3000 

espécies descritas possui registro de ocorrência em águas atlânticas (ROCHA et al., 2012). 

Moreno et al. (2014) estimam que cerca de 200 espécies de ascídias podem ser desconhecidas no 

Atlântico, mas ao considerar apenas a costa do Brasil, com sua grande extensão, vasta diversidade 

de habitats, e onde o grupo representa 1% dos registros da fauna marinha bentônica conhecida 

(LONGO & AMADO FILHO, 2014), é ainda necessário um esforço de coletas envolvendo águas 

mais profundas para que se tenha uma estimativa mais precisa do numero de espécies existentes. 

Dentro das ciências biológicas, os padrões e processos que envolvem a biodiversidade e 

sua diversificação são tratados por duas disciplinas relacionadas, porém distintas: a “taxonomia”, 

que se ocupa em nomear os organismos e classificá-los (utilizando geralmente o sistema lineano), 

e a “filogenia”, que envolve a reconstrução da história evolutiva dos organismos (LADLE & 

WHITTAKER, 2010). O presente estudo lida essencialmente com a primeira, pois não tem o 

objetivo de investigar as relações filogenéticas entre os táxons de Ascidiacea, embora possa 

contribuir com futuros estudos que visem a realização destas análises. Por outro lado, as análises 

filogenéticas são fundamentais para a elaboração de hipóteses biogeográficas e dão suporte para 

inferências mais adequadas a respeito dos fatores históricos que regem a distribuição geográfica 

das espécies (SANTOS & AMORIM, 2007).  

Outro ponto recorrente dentro desse contexto envolve a própria discussão a respeito do 

conceito de espécie. Mayden (1997) ressalta que todos os conceitos possuem limitações, estando 

ainda apoiados em argumentos fortes e fracos, e adequados às abordagens de estudo específicas 
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para cada táxon. Portanto, baseado exclusivamente na taxonomia tradicional, o presente estudo 

fundamenta-se sobre o conceito morfológico de espécie e adota a classificação sistemática seguida 

atualmente pela base de dados do WORMS (2015), tal como proposta por Kott (1985; 1990; 1992; 

2001) e Monniot et al. (1991). Porém, é válido ressaltar que em termos morfológicos, algumas 

peculiaridades das ascídias podem gerar dificuldades até mesmo para os especialistas, como o 

número reduzido de caracteres comparáveis e o tamanho diminuto dos zoóides (MONNIOT & 

MONNIOT, 1972). Além disso, a presença de caracteres variáveis, ou que podem ter influência do 

estado de maturidade dos animais, faz com que muitas vezes não haja uma linha tênue para se 

delimitar o grau de variação intra e interespecífica dos caracteres, e com isso o reconhecimento 

das espécies pode estar eventualmente sujeito à própria opinião do taxonomista. Entretanto, a 

incorporação das ferramentas genéticas à rotina dos estudos baseados em morfologia vem 

facilitando o reconhecimento de espécies crípticas e permitindo a obtenção de informações mais 

adequadas a respeito das escalas de distribuição geográfica das espécies e suas regiões de origem 

(TURON et al., 2003; HIROSE & HIROSE, 2009; ROCHA et al., 2012; TESKE et al., 2011; 

PÉREZ-PORTELA et al., 2013; BRUNETTI et al., 2015). Tais ferramentas são ainda essenciais 

para a compreensão dos mecanismos que favorecem o estabelecimento de populações introduzidas 

e o sucesso invasor das ascídias (ZHAN et al., 2015).  

As ascídias constituem o grupo mais diversificado do subfilo Tunicata, e sua afinidade com 

Chordata foi demonstrada por Kowalensky (1866), quando observou todas as características 

fundamentais dos cordados estudando sua anatomia larval: notocorda, tubo dorsal oco, cauda pós-

anal e faringe. Por outro lado, tem aparecido propostas sugerindo a reclassificação de Tunicata em 

um filo independente, apoiadas principalmente na capacidade destes animais em sintetizar 

celulose (envolvida na formação da túnica, um tecido vivo e funcional que recobre o corpo dos 

animais e dá nome ao grupo), uma função biológica geralmente observada em bactérias e plantas, 

e que não ocorre em nenhum outro animal metazoário (SATOH et al., 2014). É notável que as 

ascídias não apresentam qualquer semelhança com os demais cordados quando adultas, e não é 

incomum serem confundidas com as esponjas marinhas, que também constituem um grupo de 

animais sésseis bastante comuns em ambientes costeiros.  

Todas as espécies de ascídias são hermafroditas, e sua reprodução acontece por meio de 

estratégias sexuadas e assexuadas. Na reprodução sexuada, os indivíduos geralmente sincronizam 

a maturação das gônadas em diferentes períodos, e a fecundação pode ser tanto externa, na coluna 
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d’água, como interna, com a incubação dos gametas até o completo desenvolvimento larval. Já a 

reprodução assexuada ocorre por meio da divisões dos zoóides ou fragmentação das colônias, que 

em condições ideais são capazes de recrutar novamente ao substrato (SVANE & YOUNG, 1989; 

LAMBERT, 2005b).  

O ciclo ontogenético das ascídias tem sido alvo de interesse científico, e especialmente 

voltado para a espécie Ciona intestinalis (Linneaus, 1767), que é utilizada como modelo para o 

estudo dos processos evolutivos em Chordata (DEHAL et al., 2002; ZHAN et al., 2015). A fase 

larval, em particular, é o principal meio de dispersão das ascídias, assim como ocorre com a 

maioria dos invertebrados marinhos bentônicos. No caso específico das ascídias, as larvas são 

lecitotróficas e precisam assentar no substrato para dar início à metamorfose, e caso isso não 

ocorra, tornam-se inviáveis e morrem. Portanto, a duração da fase planctônica das ascídias é 

bastante curta, variando entre alguns minutos e poucos dias de acordo com cada espécie e o modo 

de desenvolvimento larval (LAMBERT, 2005a).  

Com a fecundação externa, observada apenas nas espécies solitárias, o desenvolvimento 

ovíparo resulta na formação de larvas que são capazes de atrasar o início da metamorfose até que 

encontrem um substrato favorável para assentamento e com isso podem permanecer na coluna 

d’água por períodos mais longos (SVANE & YOUNG, 1989; AYRE et al., 1997). Porém, atrasos 

prolongados causam reduções significativas das reservas vitelínicas e afetam diretamente as taxas 

de crescimento e a sobrevivência das larvas, conferindo restrições naturais à capacidade de 

dispersão (MARSHALL & KEOUGH, 2003; LAMBERT, 2005a). Já na fecundação interna, 

comum entre as espécies coloniais, o modo de desenvolvimento pode ser vivíparo ou ovovivíparo, 

sendo que nesse caso as larvas possuem um período de vida planctônica ainda mais curto. Isto faz 

com que o assentamento geralmente aconteça até mesmo em apenas alguns metros das colônias 

parentais (PETERSEN & SVANE, 1995; AYRE et al., 1997).  

Kott (1974) aponta que a necessidade de se evitar a dispersão e promover a manutenção da 

densidade populacional pode ter sido a principal causa que levou à redução do período larval das 

ascídias, e com isso o próprio desenvolvimento da viviparidade nas espécies coloniais. Assim, por 

serem animais sésseis e com larvas de baixa capacidade de dispersão, as ascídias se destacam 

como modelos excelentes para estudos de biogeografia (LOTUFO, 2002; MORENO et al., 2014), 

podendo ser ainda boas indicadoras de eventos vicariantes com taxas de endemismo mais elevadas 

em relação a outros grupos de animais marinhos bentônicos (NARANJO et al., 1998). 
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Em termos das ascídias, boa parte da costa equatorial brasileira ainda não possui 

inventários faunísticos adequados, mas a partir dos trabalhos realizados por Millar (1977) e Lotufo 

(2002), um acúmulo de informações vem sendo produzido nos últimos anos envolvendo aspectos 

relevantes da taxonomia, ecologia e distribuição das espécies (LOTUFO & SILVA, 2006; GAMA 

et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2014; OLIVEIRA-FILHO & LOTUFO, 2015). Já no continente 

africano existem vários estudos publicados por Millar (1953, 1955, 1956, 1957, 1960a, 1960b, 

1965) e Monniot e Monniot (1994) a partir do material coletado em diferentes campanhas. Tais 

estudos apontam também para a ocorrência de espécies endêmicas no litoral de Senegal e Gana 

(NARANJO et al., 1996; MORENO et al., 2014).   

Do ponto de vista biogeográfico, a zona equatorial do Atlântico é também interessante pela 

presença de uma grande diversidade de habitats marinhos e a influência da corrente oceânica Sul 

Equatorial, que segue desde o Golfo de Guiné até a costa brasileira. Além disso, esta zona inclui 

áreas insulares oceânicas que são ambientes formados por biotas peculiares e que promovem 

excelentes oportunidades para a realização de estudos que auxiliem a compreensão dos processos 

ecológicos, históricos e evolutivos que determinam os padrões de distribuição geográfica dos 

organismos (RICKLEFS & BERMINGHAM, 2008; MORAES, 2011).  

As ilhas oceânicas equatoriais brasileiras (Atol das Rocas, Arquipélago de Fernando de 

Noronha e Arquipélago de São Pedro e São Paulo) foram por muito tempo uma das regiões com 

maior carência de informações a respeito das ascídias. Millar (1977) e Eston et al. (1986) foram os 

primeiros a descreverem a fauna de ascídias do Arquipélago de Fernando de Noronha, com o 

registro total de apenas 7 espécies. Já Paiva et al. (2015) realizaram o primeiro inventário do 

grupo para o Atol das Rocas, o único atol do Atlântico Sul, revelando a presença de 5 espécies 

novas dentre as 12 registradas. O presente estudo inclui uma descrição mais atualizada das 

espécies que ocorrem no Arquipélago de Fernando de Noronha, bem como novas informações a 

respeito da ocorrência do grupo no Atol das Rocas e no Arquipélago de São Pedro e São Paulo. 

Somado à importância dos levantamentos faunísticos, estas áreas diferem quanto à idade, tamanho 

e distância da costa, e análises comparativas são fundamentais para que se tenha uma compreensão 

mais adequada dos processos que regem a distribuição das espécies marinhas no Atlântico 

Tropical (FLOETER et al., 2008; HACHICH et al., 2015).  

Além da influência dos eventos históricos, fatores ecológicos também podem determinar o 

recrutamento dos indivíduos que colonizam qualquer ambiente. Para as ascídias, diversos são os 
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fatores ecológicos que podem influenciar o recrutamento bem-sucedido das espécies, como 

temperatura, salinidade, substrato, disponibilidade de alimento e hidrodinamismo (MILLAR, 

1971; SVANE & YOUNG, 1989). É também evidente que as capacidades adaptativas das espécies 

quanto a estes fatores são diferenciadas, e um exemplo disso é que espécies nativas são mais 

sensíveis aos distúrbios ambientais (NARANJO et al., 1996), enquanto as não-nativas podem ser 

tolerantes à eutrofização portuária e até aumentam sua abundância em virtude da concentração de 

matéria orgânica encontrada nesses ambientes (MARINS et al., 2010). 

Por possuírem hábitos sésseis, as ascídias geralmente colonizam ambientes caracterizados 

pela presença de substratos duros. Com isso, áreas desprovidas desse tipo de substrato (e.g 

arenosas e lamosas) são menos propícias para o estabelecimento das ascídias, ainda que existam 

espécies capazes de recrutar em substratos inconsolidados ou mesmo adaptadas à vida intersticial 

(LAMBERT, 2005a). A colonização do substrato é outro fator relacionado à própria forma de vida 

das espécies, de modo que as formas coloniais são capazes de ocupar áreas mais extensas do 

substrato, enquanto que as solitárias utilizam uma área menor para fixação, embora possam formar 

agregados e desempenhar um papel de “ecosystem engeneers” permitindo a adesão de epibiontes 

sobre a túnica (CASTILLA et al., 2004; VOULTSIADOU et al., 2010). Outras espécies repelem a 

presença de outros organismos e permanecem livres de incrustações por meio da produção de 

substâncias mucosas ou tóxicas (MONNIOT et al., 1991). Se por um lado isto chama a atenção 

dos ecólogos, por outro tem despertado interesse no âmbito das pesquisas biomédicas em busca de 

substâncias com atividade biológica anti-cancerígenas, como é o caso da espécie Eudistoma 

vannamei Millar, 1977 (TAKEARA et al., 2015 – in press). Tais características são exemplos de 

que as ascídias são bastante ativas na competição por espaço no substrato, que além de impedir o 

crescimento de outros organismos sésseis, as espécies coloniais podem recobri-los causando morte 

por sufocamento (JACKSON, 1977; MONNIOT et al., 1991). Este comportamento tem sido ainda 

mais evidente em populações não-nativas, que após seu estabelecimento efetivo podem se tornar 

invasoras agressivas e nocivas ao novo ambiente. 

A partir da última década, os problemas causados por espécies de ascídias invasoras 

passaram a ter maior atenção da comunidade científica (LAMBERT, 2007) e uma conferência 

especialmente dedicada a este tema vem sendo realizada de forma bianual, a “International 

Invasive Sea Squirt Conference” (ZHAN et al., 2015). De modo geral, tem sido observado que 

ambientes naturais com alta diversidade são mais resistentes às invasões (STACHOWICZ et al., 
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2002), mas os impactos antrópicos de fato favorecem a ocorrência e o estabelecimento de espécies 

não-nativas em diversas regiões do planeta. No caso particular dos ambientes marinhos, uma vasta 

literatura demonstra a influência do transporte marítimo sobre a dispersão natural dos organismos, 

incluindo as ascídias (CARLTON & GELLER, 1998; ALDRED & CLARE, 2014). As regiões 

portuárias tem atuado como “porta de entrada” para as espécies não-nativas, fazendo com que 

muitas delas sejam encontradas em diversos portos ao redor do globo (SIMKANIN et al., 2012; 

LÓPEZ-LEGENTIL et al., 2015). Apesar disso, muitas espécies de ascídias introduzidas tem 

permanecido restritas aos ambientes portuários (LAMBERT, 2002; 2007; LOTUFO & SILVA, 

2006; MARINS et al, 2010), enquanto outras podem estar associadas a eventos de introduções 

históricas (BLACKBURN et al., 2011). Mas, a preocupação principal envolve os inúmeros casos 

em que estas espécies expandem suas populações rapidamente causando impactos severos aos 

empreendimentos aquícolas (ALDRED & CLARE, 2014) e comunidades naturais (BULLARD et 

al., 2007; RIUS, 2008).  

Diante destas considerações, a partir da revisão dos registros de ocorrência das espécies e 

análise do material recém coletado nas áreas insulares oceânicas e na costa equatorial do Brasil, o 

presente estudo tem como principal objetivo analisar a distribuição das espécies de ascídias que 

ocorrem na zona equatorial do Atlântico, em busca de padrões que correspondam a eventos 

históricos e fatores ecológicos que estariam determinando a biogeografia do grupo.  
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5      CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir dos levantamentos faunísticos realizados no presente estudo foram preenchidas 

lacunas importantes no que diz respeito ao conhecimento da fauna de ascídias que ocorre no 

Atlântico Equatorial. Um total de 27 espécies novas foram descobertas, das quais 10 estão 

descritas como parte do inventário da fauna do Arquipélago de Fernando de Noronha, e que 

somado aos registros disponíveis na literatura resultaram na listagem de 137 espécies. Além do 

pioneirismo no estudo da fauna de ascídias presente nas ilhas oceânicas brasileiras, isto significa 

um avanço em aspectos como a ocorrência de endemismos, demonstrando as peculiaridades e 

relevância natural destas áreas. A base de dados que vem sendo construída permitiu obter uma 

melhor compreensão em termos da distribuição longitudinal da riqueza de espécies no Atlântico 

Oeste, apontando para a zona equatorial como uma das áreas mais representativas para o grupo, e 

que será incorporada ao Portal da Biodiversidade e o OBIS (Ocean Biogeographic Information 

System) possibilitando um acesso mais direto aos registros de ocorrência das espécies. Entretanto, 

a continuidade dos esforços na produção de inventários faunísticos é necessária e certamente 

ampliará o conhecimento a respeito das ascídias nesta região.   

Os padrões de diversidade e distribuição das espécies de ascídias observados refletem a 

influência de diversos fatores ecológicos, históricos e antrópicos sobre a capacidade de dispersão 

dos indivíduos. Ainda que possam ser discriminados, os dois primeiros ocorrem naturalmente ao 

longo do tempo e são responsáveis por determinar a ocorrência das elevadas taxas de endemismo, 

tanto em áreas costeiras quanto nas ilhas oceânicas, o que implica também sobre a colonização 

bem sucedida das espécies em cada localidade. Os eventos históricos mais evidentes englobam a 

própria abertura do oceano Atlântico e o tamanho, a idade e o isolamento das áreas insulares, mas 

ainda há a necessidade da produção de filogenias para o grupo que possibilitem a realização de 

análises envolvendo outras metodologias, para que se possa ter uma avaliação mais completa da 

influência destes aspectos sobre os padrões de distribuição das espécies. Os fatores ecológicos 

estão principalmente relacionados às diferenças ambientais e são responsáveis por determinar a 

composição específica e a abundância das espécies em cada localidade, com destaque para as 

mudanças no tipo de substrato, hidrodinamismo e salinidade. Nesse particular, a realização de 

estudos envolvendo aspectos biológicos das espécies, tal como período reprodutivo e tolerância 

fisiológica, podem gerar informações essenciais para uma melhor compreensão dos processos 
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que determinam as áreas de transições faunísticas, assim como aparentemente ocorre entre os 

estados do Piauí e Ceará na costa nordeste brasileira.  

O papel dos vetores antrópicos sobre a distribuição das ascídias é um fator em destaque na 

atualidade e tem permitido que inúmeras espécies colonizem áreas que estão além do seu alcance 

de dispersão natural. Em virtude da capacidade limitada de dispersão natural das ascídias, até 

mesmo a ocorrência de algumas espécies anfi-atlânticas está provavelmente associada a eventos 

de introdução em um dos lados do Atlântico. Zhan et al. (2015) apontam que o sucesso invasor 

das ascídias favorece a utilização das ascídias como um bom modelo para o estudo dos processos 

relacionados às invasões biológicas no ambiente marinho. Porém, é importante ressaltar que 

embora estes eventos ocorram naturalmente, um número cada vez maior de espécies vem sendo 

diariamente transportado para locais distantes de suas regiões de origem e as intervenções 

humanas associadas ao rápido crescimento econômico em regiões costeiras incrementam a 

vulnerabilidade dos ecossistemas marinhos aos riscos das invasões biológicas. Dessa forma, há 

uma urgência na produção de inventários faunísticos que sirvam como base histórica e auxiliem 

na detecção precoce das introduções, bem como medidas de prevenção dos impactos que venham 

a ser causados por espécies potencialmente invasoras.   

As áreas insulares oceânicas visitadas ao longo do presente estudo possuem faunas de 

ascídias bastante peculiares, e o Arquipélago de Fernando de Noronha se destaca pela maior 

riqueza de espécies. O compartilhamento de espécies endêmicas com o Atol das Rocas demonstra 

que estas regiões atuam como um complexo insular que atua nos processos de manutenção da 

diversidade e distribuição das ascídias no Atlântico Equatorial. Entretanto, a realização de coletas 

em regiões mais profundas e alguns locais específicos nas ilhas foram impossibilitados por conta 

de dificuldades logísticas, e que somado à demanda de tempo para análise do material, resultaram 

numa listagem ainda incompleta de espécies. Finalmente, a implementação das ferramentas 

moleculares será fundamental para que se possa eventualmente corrigir as identificações aqui 

baseadas exclusivamente em morfologia. Para isso, um banco de tecidos preservados com esta 

finalidade foi obtido para a maioria das espécies coletadas e permitirá a realização de futuros 

estudos visando um maior refinamento dos resultados aqui apresentados.  
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