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1 Introdução 
   

 A distribuição espacial de organismos marinhos há muito é afetada pela 

atividade humana. Desde o advento das navegações oceânicas, organismos 

marinhos têm sido transportados por intermédio de navios, rompendo barreiras 

biogeográficas antes intransponíveis para os mesmos (CARLTON 1989). 

 Muitos dos padrões biogeográficos hoje observados podem ter sido 

resultado desse transporte. Espécies previamente consideradas nativas ou 

cosmopolitas podem, na realidade, terem sido introduzidas em novos habitats 

por ação humana ao longo da história (CARLTON 1987). 

 No Brasil e no mundo, um caso clássico de espécie introduzida que hoje 

possui uma distribuição ampla é o do mexilhão Perna perna, provavelmente 

trazido da África incrustado nos cascos de madeira dos navios negreiros dos 

séculos XVIII a XIX (FERNANDES 2004). 

 A crescente publicação de trabalhos sobre a problemática das espécies 

exóticas invasoras e seu impacto sobre espécies nativas, comunidades e 

ecossistemas (SIMBERLOFF 1996), bem como seus prejuízos econômicos e 

ambientais (PIMENTEL et al. 2000, 2005) coloca o transporte e introdução de 

espécies não-nativas como um componente significativo das mudanças 

causadas pelo homem em escala global. 

 Os mecanismos de transporte, em ambientes marinhos, têm sido 

principalmente a incrustação nos cascos de navios de madeira e o lastro seco, 

(dos séculos XVI até o século XIX) e a incrustação nos cascos de aço e 

transporte via água de lastro nos navios atuais (CARLTON 1987). Embora 

ocorra em menor extensão, o transporte de material vivo e equipamento 

associado à maricultura também tem sido um vetor importante (LAMBERT & 

LAMBERT 1998). 

 Além desses vetores principais, há alguns outros pouco estudados, entre 

elas as estruturas externas protegidas nos navios, como as caixas de mar 

(COUTTS & DODGSHUN 2007), as plataformas de petróleo e as embarcações 

recreativas e de transporte local (WASSON et al. 2001). 

 Esses diferentes vetores podem favorecer diferencialmente o transporte 

de organismos. A velocidade elevada dos navios atuais, bem como seu grande 

tamanho e tanque de lastro tem permitido que um número cada vez maior de 
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organismos de táxons distintos esteja em condições viáveis quando chegam a 

novas localidades, aumentando sua chance de estabelecimento. 

 Embora os impactos das invasões biológicas marinhas em espécies, 

comunidades e ecossistemas tenha sido crescentemente documentado na 

última década (GROSHOLZ 2002), fatores envolvidos na susceptibilidade dos 

ambientes à invasão ainda não são bem compreendidos (STACHOWICZ & 

BYRNES 2006).  

 Tais fatores incluem o papel da diversidade biológica local em promover 

resistência à invasão (STACHOWICZ et al. 2002, STACHOWICZ & BYRNES 

2006) e o papel da alteração do regime de seleção do meio no estabelecimento 

de espécies exóticas (TYRREL & BYERS 2007). 

 Alternativamente às características do meio que o tornam mais ou 

menos susceptível à invasão, características intrínsecas das espécies têm sido 

relacionadas à capacidade de invasão em diversos grupos (SAKAI et al. 2001), 

na medida em que se adaptam a vetores de transporte e alterações do meio 

causadas pelo homem (SUAREZ & TSUTSUI 2007). 

 Se entendido do ponto de vista evolutivo, as etapas de transporte, 

inoculação em um novo hábitat e posterior estabelecimento das espécies 

constituem pressões seletivas diferenciadas sobre as características biológicas 

dos organismos. Quando se pretende buscar modelos preditivos para invasões 

biológicas, cada etapa deve ser considerada separadamente (SUAREZ & 

TSUTSUI 2007). 

 Características do ciclo de vida têm sido utilizadas para se tentar prever 

o estabelecimento de espécies em ambientes alóctones. Em plantas, algumas 

características citadas por diversos autores incluem: capacidade de reprodução 

assexuada e sexuada, crescimento rápido, maturidade sexual precoce, 

adaptação a tensões ambientais (plasticidade fenotípica) e alta tolerância à 

heterogeneidade ambiental (BAKER 1965, 1974 apud SAKAI et al. 2001). 

 No entanto, os caracteres listados por Baker como preditores da 

capacidade de invasão não estão presentes em todas as espécies de plantas 

invasoras, bem como espécies que corresponderiam ao perfil de “invasora 

típica” proposto diferem quanto à sua susceptilidade à invasão (SAKAI et al. 

2001). Porém, consideradas no contexto de habitats e grupos específicos, 

algumas características biológicas de plantas e animais terrestres têm se 
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constituído preditores importantes da sua capacidade de invasão (SAKAI et al. 

2001). 

 Em vertebrados, características comportamentais podem favorecer a 

invasão em ambientes marinho. Os peixes cavernícolas da família Gobiidae, 

por exemplo, são componentes comuns na fauna invasora em estuários e 

recifes de corais. Acredita-se que isso se deva ao fato de colocarem ovos em 

orifícios e cavidades presentes em estruturas protegidas de navios e por se 

abrigarem, na fase adulta, sob estruturas urbanas construídas pelo homem nos 

estuários (WONHAM et al. 2000). 

  Embora haja menos estudos relacionando capacidade de invasão a 

características do ciclo de vida em espécies de ambiente marinho, para alguns 

grupos comumente transportados, como as ascídias, há dados disponíveis na 

literatura sobre a biologia dos organismos que podem ser objeto de uma 

reorganização buscando padrões e relações entre tais características e a 

capacidade de invasão das espécies, considerando as diferentes fases do 

processo. 

 

1.1 Biologia e sistemática de Ascidiacea 
 
 Ascídias são organismos pertencentes ao filo Chordata, subfilo Tunicata. 

O subfilo Tunicata é constituído por organismos bentônicos sésseis (Ascidiacea 

e Sorberacea) ou pelágicos (Thaliacea e Appendiculariacea) cuja sinapormorfia 

principal é a presença da túnica, composta por uma rede de polissacarídeos 

(tunicina) e proteínas (RUPPERT & BARNES 1996). 

 A classe Ascidiacea é composta por organismos sésseis, cuja larva 

apresenta as seguintes sinapomorfias dos cordados: notocorda, cordão 

nervoso dorsal e fendas faríngeas (LAMBERT 2005).  

 A maioria das ascídias solitárias libera seus ovos na água, ocorrendo 

então, fertilização externa. Porém, algumas espécies mantêm seus ovos no 

átrio, aonde chegam os espermatozóides liberados por outro indivíduo, através 

de bombeamento ativo pelo sifão inalante. Nesses casos, o embrião se 

mantém incubado até a sua liberação na forma de larva (LAMBERT et al. 1995 

apud LAMBERT 2005).  
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 Todas as formas coloniais conhecidas incubam seus gametas, seja na 

cavidade atrial, seja em câmaras específicas para esse fim. Os 

espermatozóides são liberados no mar e algumas espécies são capazes de 

reter os espermatozóides de outros indivíduos por períodos prolongados, 

possibilitando fertilizações futuras (BISHOP 1998). 

 A larva das espécies com fertilização externa pode nadar de algumas 

horas a muitos dias, porém, a larva das espécies que incubam seus embriões 

geralmente sobrevive por alguns minutos ou horas (LAMBERT 2005). Outra 

estratégia reprodutiva ocorre em muitas espécies do gênero Molgula, em que o 

ovo fertilizado se desenvolve diretamente em um juvenil, sem passar pelo 

estágio de larva (LAMBERT 2005). 

 Ascídias são organismos hermafroditas. Embora a maioria das espécies 

conhecidas não seja capaz de realizar autofertilização, exceções são 

conhecidas, como muitos membros da família Styelidae (LAMBERT 2005). 

 Formas coloniais são usualmente compostas por inúmeros zoóides 

envolvidos por uma túnica comum ou por pequenos zoóides ligados por um 

estolão (LAMBERT 2005). Há uma grande diversidade de formas de 

brotamento e reprodução assexuada nas formas coloniais (NAKAUCHI 1982 

apud LAMBERT 2005), bem como processos de fusão de colônias, que muitas 

vezes é geneticamente controlado, como em algumas espécies de Botryllus 

(WATANABE 1982 apud LAMBERT 2005) ), ou ocorre indiscriminadamente, 

como no caso de Diplosoma listerianum (BISHOP & SOMMERFELDT 1999), 

gerando colônias que são quimeras, com zoóides de diversas identidades 

genéticas. 

 
1.2 Características biológicas e adaptações ao vetor  
 
 É esperado que características do vetor de transporte selecionem 

espécies adequadas ao mesmo.  Um levantamento preliminar realizado em 

Puget Sound, na costa oeste dos Estados Unidos identificou os vetores de 

introdução inicial de invertebrados e algas em função da data provável de 

chegada dos organismos e de suas características biológicas (COHEN et al. 

1998). 
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 Os dados do estudo supracitado indicam uma tendência histórica de 

introdução relacionada ao tipo de embarcação corrente em cada época. Entre 

1871 e 1998 houve uma mudança no principal vetor de introdução de 

organismos. Na primeira metade desse período, a incrustação através de 

cascos de navios era um mecanismo possível para a introdução de 71% das 

espécies citadas no estudo. Esse percentual passou para 53% na segunda 

metade. Por outro lado, para o mesmo período, a introdução via água de lastro 

passou de 18% na primeira metade do período, para 53% na segunda (COHEN 

et al. 1998). 

 Na primeira metade do período citado, foram introduzidos com mais 

freqüência indivíduos capazes de se fixar e perfurar madeira, enquanto na 

segunda metade a incrustação de cascos de navios se tornou mais difícil 

devido à utilização de material mais resistente (aço) e de tintas anti-

incrustantes na construção dos navios. Na segunda metade do período, 

características de propágulos reprodutivos das espécies se tornaram fatores 

determinantes para a probabilidade de invasão, que passou a ser mediada 

mais freqüentemente via água de lastro.  

 Outras estruturas de navios cargueiros têm recebido pouca atenção de 

estudos de avaliação de risco para introduções de organismos marinhos, como 

âncoras, canos, peneiras e as caixas de mar. Caixas de mar são cavidades 

construídas nos cascos de navios, abaixo da linha d’água e abrigam os canos 

de entrada de água do mar para os tanques de lastro, resfriamento da casa de 

máquinas e combate ao fogo (COUTTS & DODGSHUN 2007).   

 Esse tipo de estrutura tende a transportar indivíduos adultos (COUTTS & 

DODGSHUN 2007), que viajam protegidos. Muitas espécies de invertebrados 

são capazes de estocar espermatozóides e se autofecundar ao longo da vida 

adulta, independentemente de novos gametas masculinos. Esse é o caso de 

alguns crustáceos decápodes, grupo que estava presente na forma adulta em 

79% dos navios investigados em estudo realizado na Nova Zelândia (COUTTS 

& DODGSHUN 2007). A estocagem de espermatozóides e a incubação de 

embriões também ocorrem em ascídias (BISHOP 1998), podendo os grupos 

que possuem essas características constituírem um risco maior de serem 

introduzidas carregadas por essas estruturas. O transporte de ascídias via 

água de lastro também seria hipoteticamente facilitado pela presença de 
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material sólido flutuante nos tanques. Além disso, diferentemente do transporte 

por incrustação externa, o transporte através das caixas de mar é protegido, 

permitindo que espécies pouco resistentes ao fluxo turbulento no exterior do 

navio sejam transportadas. O estudo realizado na Nova Zelândia encontrou um 

total de 17 espécies de ascídias em caixas-de-mar de 42 navios (COUTTS & 

DODGSHUN 2007). 

 

 
Fig 1:  Esquema diagramático de caixas de mar  de navios (COUTTS & 

DODGSHUN 2007). 

 
1.3 Características biológicas e adaptações ao meio alóctone 
 
 Assim como certas características da biologia de ascídias podem facilitar 

seu transporte, outras podem facilitar seu estabelecimento em ambiente 

alóctone, como taxa de crescimento, quantidade de gametas ou larvas 

produzidos pelo adulto, defesas químicas e características da túnica, entre 

outros. Tais características podem fazer parte de estratégias ecológicas dos 
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organismos e colônias que permitam ou facilitem seu estabelecimento nas 

condições mais comuns nos ambiente de chegada. 

 Esses ambientes, constituídos quase sempre por portos e baías 

alterados por intensa infra-estrutura urbana e poluição, constituem condições 

ecológicas mais ou menos similares em muitos lugares do mundo, o que 

favoreceria certas características biológicas dos organismos que ali se 

estabelecem. 

 Trabalhos recentes encontraram correlação positiva entre a presença de 

substratos artificiais e a colonização por algumas espécies, aumentando 

localmente a diversidade. No entanto, algumas estruturas favorecem a 

colonização por espécies exóticas, dependendo do tipo de estrutura e do 

material com a qual é construída (GLASBY et al. 2007). 

 Assim, estruturas construídas pelo homem em regiões costeiras, como 

marinas, portos, muros de contenção, embarcações recreativas e de transporte 

local, estruturas flutuantes de sinalização, entre outros, quando presentes 

próximos a hábitats naturais como baías, manguezais, estuários, costões 

rochosos e recifes de corais podem favorecer a entrada de espécies nos 

mesmos. 

 A salinidade do meio parece ser um fator abiótico importante para a 

distribuição de alguns organismos marinhos. Aparentemente, na costa 

americana, observa-se a tendência dos ambientes de alta salinidade serem 

mais invadidos do que os de baixa salinidade (RUIZ et al. 2000). Porém, nesse 

mesmo estudo, foi detectado um número significativo de espécies exóticas 

eurialinas ocorrendo em um amplo gradiente de salinidade (RUIZ et al. 2000). 

 Quanto à temperatura, diferentes tolerâncias podem condicionar 

diferentes etapas do processo de invasão. Propágulos de diversos organismos 

são selecionados de acordo com as condições de temperatura em um tanque 

de lastro, por exemplo, alterando a quantidade de propágulos no local de 

chegada (RUIZ et al. 2000).  

 Assim, a tolerância à temperatura parece ser um fator importante para 

que uma espécie seja uma colonizadora eficiente. Hipoteticamente, espécies 

tolerantes a um amplo espectro de temperatura poderiam colonizar mais 

ambientes. 
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  Porém, o aumento global da temperatura dos oceanos devido aos 

efeitos de gases-estufa pode favorecer espécies que se adaptem melhor a 

temperaturas mais elevadas, mesmo que o espectro dessa tolerância seja 

reduzido. Assim, o levantamento de tolerâncias dos organismos à temperatura 

se torna um dado importante para a previsão dos efeitos combinados do 

aquecimento global e das invasões biológicas em um futuro próximo 

(STACHOWICZ et al. 2002b). 

 Levantamentos preliminares na costa oeste americana parecem ter 

detectado gradiente latitudinal de distribuição de ascídias introduzidas 

(LAMBERT & LAMBERT apud COHEN et al. 1998). Este gradiente pode 

ocorrer devido a variações latitudinais de temperatura ou a outros fatores ainda 

não bem definidos. 

 
2 Objetivo  

 

 Revisar a literatura sobre ascídias buscando determinar correlações 

entre características da biologia desses animais e a ocorrência de transporte e 

estabelecimento em ambiente alóctone. 

 

3 Material e métodos 
 
 A revisão da literatura foi realizada buscando características biológicas 

dos organismos que possam favorecer a invasão seja por se adequarem ao 

vetor de transporte, seja por possibilitarem maior adaptação ao ambiente de 

introdução. 

 Os critérios para a escolha das espécies foram a disponibilidade de 

informações sobre a sua biologia na literatura, a representatividade quanto à 

diversidade de habitats ocupados, diversidade de organização corporal e de 

grupos taxonômicos. 

  Foram reunidas informações disponíveis sobre localidades de 

ocorrência, abundância, vetor de dispersão provável, distância de transporte, 

hábitat, tipo de substrato, tolerância a parâmetros ambientais (salinidade, 

temperatura, turbidez e turbulência), hábito de vida, taxa de crescimento, 

tamanho máximo, área ocupada pela colônia ou indivíduos, tempo de 
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sobrevivência da larva, ocorrência de autofertilização, ocorrência de 

fragmentação da colônia e longevidade. 

 As temperaturas máximas e mínimas de ocorrência foram obtidas a 

partir do levantamento das latitudes máximas e mínimas de ocorrência das 

espécies e posterior busca das amplitudes de temperatura superficial da água 

em cada extremo latitudinal. Os valores de temperatura superficial da água 

foram obtidos a partir de dados publicados em estudos ecológicos e 

oceanográficos, bem como bases de dados meteorológicas. 

 Foram consideradas as seguintes faixas climáticas com relação à sua 

distribuição latitudinal: tropical, com latitudes de 0º a 15º, subtropical, com 

latitudes de 15º a 35º, temperada fria, de 35º a 65º e polar, de 65º a 80º. 

 Devido à proximidade entre o oceano Atlântico e o mar Mediterrâneo, 

ocorrências de transporte entre o Atlântico Norte Oriental e o mar Mediterrâneo 

foram consideradas regionais, enquanto ocorrências de transporte entre o 

Atlântico Norte Ocidental e o Mediterrâneo foram consideradas como no 

mesmo Oceano para fins de classificações de distância. 

 A organização dos dados se deu através da utilização de planilha do 

aplicativo Microsoft Excel 2003, contendo os parâmetros determinados 

previamente. 

  

4 Resultados e Discussão 
 
4.1 Padrões de distribuição geográfica 
 
 O levantamento de espécies de ascídias que estão sofrendo transporte 

por ação antropogênica em escala mundial resultou em 53 espécies, das quais 

18 serão tratadas nesse trabalho. As espécies escolhidas bem como sua 

distribuição mundial e seu status quanto à origem, quando conhecido, estão 

sumarizados na tabela 1. 

 Entre os Phlebobrânquios que apresentam maior distribuição mundial 

entre oceanos e hemisférios, bem como transporte no mesmo oceano e 

regional estão as espécies das famílias Ascidiidae (Ascidia sydneiensis, 

Ascidiella aspersa e Phallusia nigra) e Cionidae  (Ciona intestinalis). 
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Ascidia sydneiensis foi primeiramente descrita na Austrália, mas sua 

origem é incerta, provavelmente proveniente do Pacífico Ocidental (LAMBERT 

2001). É considerada criptogênica na maioria das localidades onde ocorre, 

como no Oceano Índico Ocidental (Sul da África), Atlântico Norte Oriental, Índia 

e Austrália, mas certamente foi introduzida no  Havaí (COLES et al. 2002a) e 

no Brasil (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 2005). 

Ascidiella aspersa foi inicialmente descrita na região do Pacífico Norte 

Oriental, Mar do Norte e Mar Báltico (MILLAR 1952), hoje é considerada 

introduzida no Atlântico Sul Oriental (África do Sul), Atlântico Norte Ocidental 

(Estados Unidos), Mediterrâneo, Índia, Austrália e Nova Zelândia. 

Phallusia nigra possui distribuição Atlântica Ocidental, desde a Flórida 

até o sul do Brasil (GOODBODY 1962, ROCHA et al. 1999, ROCHA & FARIA 

2005), e aparece como introduzida na costa mediterrânea da Turquia (ÇINAR 

et al. 2006), no Mar Vermelho (LAMBERT 2001) e no Havaí (COLES et al. 

2002a). 

Ciona intestinalis, parece ser nativa da Escandinávia, abrangendo a 

costa Atlântica Oriental da Noruega até a costa leste da Suécia, no Báltico, 

ocupando desde habitas de baixa profundidade de costões rochosos em 

fiordes e estuários até águas profundas nessas localidades (DYBERN 1967, 

MILLAR 1971, SVANE & HAVENHAND 1993). Essa espécie parece ter sido 

introduzida no Pacífico Norte, Austrália, Mediterrâneo, Brasil, Argentina e África 

do Sul.   

 Da família Corellidae, a espécie Corella eumyota aparece como um 

caso recente de transporte inter-hemisférico, pois já ocorria em águas 

temperadas frias e polares do hemisfério sul (KOTT 1969 apud TATIAN et al. 

1998) e foi detectada em 2004 em portos de pequeno porte na França 

(LAMBERT 2004) e na Espanha (VARELA et al. 2007), bem como em marinas 

da Inglaterra (ARENAS et al. 2006). Na Nova Zelândia, Corella eumyota foi 

detectada em estruturas protegidas de navios (caixas de mar) (COUTTS & 

DODGSHUN 2007), indicando que está sofrendo transporte por esse vetor na 

forma adulta, já que sua larva sobrevive no plâncton por menos de 2 horas 

(LAMBERT 2004). 

 Da família Perophoridae, Ecteinascidia turbinata, tem sofrido transporte 

regional e no mesmo oceano, já que sua distribuição nativa abrange regiões 
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tropicais do Atlântico Ocidental, do Caribe até a Flórida, e foi detectada nas 

Ilhas Baleares, no Mediterrâneo, e no Atlântico Norte Oriental. Essa espécie 

certamente foi introduzida nas Ilhas Baleares (CARBALLO 2000, LÓPEZ-

LEGENTIL & TURON 2007), em especial em Formentera, onde é cultivada 

pela indústria farmacêutica devido a seus princípios ativos antitumorais, e pode 

estar sofrendo transporte regional no Atlântico Norte Ocidental, visto sua 

presença conspícua associada a estruturas artificiais na Flórida (VÁZQUEZ & 

YOUNG 2000). 

 Entre as espécies da ordem Aplousobranchia, a família Polycitoridae 

apresentou três espécies que estão sofrendo somente transporte regional e no 

mesmo oceano Clavelina lepadiformis, Clavelina oblonga e Distaplia 

bermudensis. Clavelina lepadiformis possui distribuição nativa entre o Atlântico 

Norte Oriental e o Mediterrâneo (DE CARALT et al. 2002) e foi introduzida na 

África do Sul (PRIMO & VÁZQUEZ 2004), Clavelina oblonga encontra-se 

distribuída ao longo da costa Atlântica Ocidental com exceção do litoral tropical 

brasileiro e foi detectada restrita a marinas na Carolina do Norte (GUIDE OF 

BENTHIC FAUNA GRAY’S REEF 2007) e nas ilhas Faial e Pico, nos Açores, 

onde se encontra em grande abundância em substrato natural vertical em 

áreas onde o trânsito de embarcações de recreio é intenso (CARDIGOS et al. 

2006).  O registro anterior dessa espécie nos Açores consistia em uma 

população no porto de Horta em 1994, isolada desde 1976 até então 

(MONNIOT & MONNIOT 1994).  

Distaplia bermudensis, também apresenta distribuição atlântica ocidental 

e foi encontrada em elevada abundância em porto e substrato natural no mar 

de Taranto, Itália (MASTROTOTARO & BRUNETTI 2006). 

A família Didemniidae possui três das espécies mais amplamente 

distribuídas de ascídias, entre elas Diplosoma listerianum (LAMBERT 2001), 

que está presente em virtualmente todos os oceanos. 

Didemnum sp. A é uma das poucas ascídias invasoras de substratos 

consolidados em mar aberto (BULLARD et al. 2007a). Foi inicialmente descrita 

na nova Zelândia por KOTT como Didemnum vexillum e por 5 outros autores 

como uma nova espécie em cada localidade em que foi descoberta (LAMBERT 

2007). Dados moleculares sugerem que populações de Didemnum sp. A do 

Japão, Nova Zelândia, Europa Ocidental (Atlântico) e Estados Unidos (costas 

 14



atlântica e pacífica) são da mesma espécie (STEFANIAK et al. 2007). Sua 

origem, devido ao registro dos padrões de distribuição, provavelmente é do 

Pacífico Ocidental ou do Pacífico Sul, mas esse dado ainda é bastante 

debatido (BULLARD et al. 2007a). 

Didemnum perlucidum foi primeiramente descrita em Guadalupe, no 

Caribe, por Françoise Monniot em 1983 (LAMBERT 2002), sua origem é 

incerta, sendo, no entanto, uma espécie considerada introduzida em Goa 

(LAMBERT 2002) e no Havaí, apresentando uma distribuição muito ampla em 

zonas tropicais.  

Da ordem Stolidobranchia, são transportados tanto indivíduos coloniais 

como solitários. Da família Styeliidae, Styela clava e Styela plicata são 

solitárias, Botrylloides violaceus, Botrylloides nigrum e Botryllus schlosseri são 

coloniais. Botrylloides violaceus é nativa do Japão e hoje está presente no 

Pacífico Norte Oriental, do sul da Califórnia até o Alaska, no Atlântico Norte 

Ocidental da Carolina do Norte até o Maine, em regiões temperadas frias do 

Atlântico Norte Oriental, na Inglaterra e Holanda, bem como no Mediterrâneo.  

Botrylloides violaceus está restrita ao hemisfério norte, não havendo até o 

momento registros dessa espécie no hemisfério sul. Essa espécie é muitas 

vezes confundida com Botryllus leachii, espécie nativa da Inglaterra (ARENAS 

et al. 2006). 

Botrylloides nigrum é uma espécie criptogênica em várias localidades 

tropicais. Em Goa, no Pacífico Ocidental, é abundante em portos em marinas, 

ocupando substratos artificiais, porém, não está restrita aos mesmos 

(LAMBERT 2002), não permitindo decidir quanto ao seu status na região. 

Botryllus schlosseri é uma espécie colonial de distribuição bastante ampla, que 

abrange ambientes polares, como o Alaska (LAMBERT 2001), e tropicais, 

como o litoral tropical brasileiro (LOTUFO 2002). Porém, a restrição de 

Botryllus schlosseri a regiões adjacentes a portos no Brasil, bem como sua 

distribuição disjunta e o histórico de introduções dessa espécie (LAMBERT 

2001) indicam que está sendo transportada globalmente. 

Microcosmus exasperatus encontra-se distribuída principalmente em 

regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo. Apesar de ser uma espécie 

criptogênica em muitas localidades, certamente foi introduzida no Havaí 

(COLES et al. 2002a) e na costa mediterrânea da Tunísia, nesse caso, 
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possivelmente proveniente do Golfo de Aden, Mar Vermelho, (TURON et al. 

2007).   

 

4.2 Distribuição latitudinal e amplitude térmica de ocorrência 
 
 Todas as espécies analisadas apresentaram elevada amplitude 

latitudinal e térmica de ocorrência. A espécie que apresentou a faixa mais 

estreita de tolerância térmica foi Didemnum perlucidum, cuja diferença entre 

temperatura máxima e mínima de ocorrência foi de 10 ºC, ocorrendo em áreas 

tropicais e subtropicais. 

 A maioria das espécies é capaz de manter populações viáveis em locais 

cuja temperatura varia muito. Ciona intestinalis pode sobreviver a temperaturas 

entre 0 e 40 ºC (MILLAR 1971), embora em condições naturais a água do mar 

raramente ultrapasse 30 ºC. 

 Apresentaram uma distribuição majoritariamente tropical e subtropical as 

espécies: Ascidia sydneiensis, Phallusia nigra, Ecteinascidia turbinata,Clavelina 

oblonga, Distaplia bermudensis,Didemnum perlucidum, Botryllus Níger, e 

Microcosmus exasperatus. Apresentam um padrão de distribuição subtropical a 

temperado frio as espécies: Ciona intestinalis, Corella eumyota, Clavelina 

lepadifomis, Didemnum sp. A e Botrylloides violaceus. Apresentaram um 

padrão de distribuição mais amplo, desde as latitudes tropicais até as 

temperadas frias as espécies: Ascidiella aspersa, Diplosoma listerianum, 

Botryllus leachi e Botryllus schlosseri.    

 A menor latitude de ocorrência de Botryllus schlosseri é a praia do 

Paraíso, PE, Brasil (LOTUFO 2002), localidade próxima ao porto de Suape, 

onde esta espécie foi considerada rara (LOTUFO 2002). Porém, em latitudes 

temperadas frias a abundância dessa espécie parece ser maior (BRUNETTI & 

MARIN 1984). 

 Ascidia sydneiensis foi descrita pela primeira vez em um porto 

australiano em região temperada, (40ºS). No seu extremo tropical, em Belize, 

foi também coletada apenas uma vez (GOODBODY 2004), atingindo porém 

elevadas abundâncias em áreas subtropicais em que foi introduzida (COLES et 

al. 2002a). 
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 Phallusia nigra, apresentou abundância elevada tanto no seu extremo 

tropical, no Panamá (ROCHA et al. 2005c), quanto regiões subtropicais 

(ROCHA et al. 1999) e temperadas (ÇINAR et al. 2006). 

 Corella eumyota, está presente em elevadas abundâncias em todas as 

latitudes em que foi encontrada, desde a região polar, onde é nativa (TATIAN 

et al. 1998), até regiões subtropicais e temperadas da Austrália (KOTT 1969 

apud TATIAN et al. 1998), e em portos e marinas europeus (LAMBERT 2004, 

ARENAS et al. 2006, VARELA et al. 2007), onde foi introduzida. 

 
Tabela 2. Latitudes e temperaturas máximas e mínimas 
em que as espécies já foram registradas 

 Latitude 
min 

Latitude 
max 

Temp  
min (°C) 

Temp 
max (°C)

     
A. sydneiensis 9N 40S 9,65 30 
A. aspersa 12N  65N 3 31,7 
P. nigra 5S 35N 17,22 31 
C. intestinalis 20N 80N 0 40 
C. eumyota 30S 65S -2 22,5 
E.  turbinata 09N 38N 11,5 32,4 
C. lepadiformis 25N 70N 3 30 
C. oblonga 5N 35N 17 29 
D. bermudensis 0 40N 12 30,5 
Didemnum sp. 
A 

37S 52N -2 24 

D. perlucidum 7N 25S 21 30,5 
D. listerianum 0 70N 2 30 
B. violaceus 32N 61N 3 30 
B. leachi 10N 70N 3 28 
B. nigrum 7N 38S 10 29 
B. schlosseri 8S  62N  5 28,6 
S. clava 38N 57N 3 23 
S. plicata 4 40 3 32 
M. exasperatus 0 35S 15 30 
Legenda: N: Norte, S: Sul    
 
 
4.3 Tolerância a outros parâmetros ambientais 
  
 A maioria das ascídias analisadas apresentou tolerância a graus 

moderados e altos de poluição, principalmente à matéria orgânica dissolvida 

(nitrito e nitrato), principais componentes dos esgotos urbanos. As espécies 

Phallusia nigra, Ciona intestinalis, Corella eumyota e Clavelina lepadiformis 
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apresentaram também tolerância a ambientes com elevada taxa de material 

orgânico particulado. 

Clavelina lepadiformis, Didemnum sp. A e Botryllus schlosseri foram as 

únicas espécies encontradas em ambientes com alta taxa de silte suspenso, 

enquanto Phallusia nigra, Clavelina lepadiformis, Didemnum sp. A, Botryllus 

schlosseri e Microcosmus exasperatus parecem resistir a ambientes 

turbulentos. 

Quanto à influência de água doce, uma grande quantidade de espécies 

ocorre em ambientes que de alguma maneira são afetados por chuvas 

sazonais ou afluência de rios. 

  
Tabela 3. Registro das espécies em situações de poluição orgânica, turbidez e turbulência  
 MOD MOS SIL TUR Referências 
A. sydneiensis X    1 
A. aspersa X    2, 3 
P. nigra  X  X 1, 4 
C. intestinalis X X   2, 5, 7 
C. eumyota X X   8, 9 
E.  turbinata X    10 
C. lepadiformis  X X X 5, 11 
C. oblonga X    15 
D. bermudensis X    14 
Didemnum sp. A X  X X 12, 13, 18 
D. perlucidum X    14 
D. listerianum X    13 
B. violaceus X    13 
B. leachi      
B. nigrum X    14 
B. schlosseri X    2, 16,  
S. clava X    16 
S. plicata X    19, 20, 15 
M. exasperatus X   X 1 
Legendas: MOD: Matéria orgânica dissolvida, MOS: Matéria orgânica suspensa, SIL: Silte, TUR: 
Turbulência. Referências: 1: COLES 2002a, 2: CARMAN 2007, 3: MILLAR 1952, 4: 
GOODBODY 1974, 5: NARANJO 1996, 7: DYBERN 1967, 8: TORRES-LÓPEZ 2001, 9: 
KOWALKE 1999, 10: VÁZQUEZ 2000, 11: DE CARALT 2000, 12: CARMAN 2007,  13: BULLARD 
2007a, 14: LOTUFO 1997, 15: LOTUFO 2002, 16: LAMBERT 2003, 17: MARLIN, 18: 
VALENTINE 2007b, 19: MEYER-PINTO & JUNQUEIRA 2003, 20: BREVES-RAMOS 2005. 

 

A tolerância à salinidade da maioria das espécies é de cerca de 20 ppm  

até a salinidade da água em mar aberto (35-38 ppm) (Tabela 4). Porém, esses 

dados devem ser interpretados com cautela, pois é comum a ocorrência de 

grandes mortalidades após chuvas, após as quais as populações rapidamente 

se estabelecem (LAMBERT & LAMBERT 2003, GOODBODY 1961a). 
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Tabela 4. Salinidade e profundidade nos locais de ocorrência.  
 salinidade 

min ‰ 
salinidade 

max ‰ 
profundidade 

min (m) 
profundidade  

max (m) 
Referências 

A. sydneiensis 20 34 0,5 15 1, 2 
A. aspersa 18 40 3 80 3, 4, 5 
P. nigra 29 39 0 15 6, 7, 2 
C. intestinalis 8 40 0,5 >500m 8, 9, 10 

C. eumyota 33 36 12 30 11, 12, 13 
E.  turbinata 21 40 0,5 25 14, 15, 16 
C. lepadiformis 14 40 0 50 4, 9 

C. oblonga 30 35  10 17, 18 

D. bermudensis 20 35 0 50 19, 20, 16, 27 

Didemnum sp. A 20 35 <1 >81 21, 26 

D. perlucidum 26 30  5 22, 23 
D. listerianum 32 35 0,5 80 19, 2, 9 
B. violaceus 18 38   24 
B. leachi 18 38 1 15 4 
B. nigrum 26 31   22 
B. schlosseri 18 40 0 18 19, 4, 25 
S. clava 20 32    
S. plicata 22 34 0 30 4,16 
M. exasperatus 30 36 0 15 1, 20 
Legendas: Referências: 1: KAUFFMAN 2005, 2: COLES 2002a, 3: NIMPIS, 4: 
NARANJO 1996, 5: MILLAR 1952, 6: GOODBODY 1974, 7: ÇINAR 2006, 8: DYBERN 
1967,9: MARLIN, 10: MILLAR 1953, 11: ARENAS 2006, 12: VARELA 2007, 13: 
TATIAN 1998, 14: VÁZQUEZ 2000,  15: CARBALLO 2000, 16: GUIDE OF BENTHIC 
FAUNA GRAY'S REEF, 17: KOETCKER & FREIRE 2006, 18: ROCHA 2005a, 19: 
D'CROZ 2005,  20: ROCHA 2005e, 21: BULLARD 2007, 22: LOTUFO 1997, 23: 
LAMBERT 2002, 24: AMOS 2004, 25: CHADWICK-FURMAN 1995, 26: BULLARD & 
WHITLATCH 2007b, 27: MASTROTOTARO & BRUNETTI 2006, 28: THIYAGARAJAN 
2003, 29: DAVIS 2007a. 
 

 

 
 
 
4.4 Padrões de habitat e ocupação de substrato 
 
 Das espécies analisadas nesse trabalho, a maioria ocupa habitats 

naturais de costão rochoso e recifes de coral em suas áreas de origem ou de 

introdução, como se pode observar nas Tabelas 5 e 6. 
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Tabela 5. Ambientes e substratos naturais.  
 Ambiente  Substrato  

  C Co M E MA   SC SI Referências 
A. sydneiensis  X X    X X 1, 2, 3 
A. aspersa    X   X  4 
P. nigra X X X    X  5, 1 
C. intestinalis X   X   X  6 
C. eumyota X    X  X X 7, 8 
E.  turbinata  X X    X  1, 9 
C. lepadiformis X   X X  X  10 
C. oblonga X  X X   X  11, 12, 13 
D. bermudensis X X     X  12, 1 
Didemnum sp. A X    X  X  14 
D. perlucidum X X     X  2 
D. listerianum X X X    X  15, 2, 1, 3 
B. violaceus X      X  16 
B. leachi X      X  17 
B. nigrum X X     X  11, 18, 1 
B. schlosseri X      X  17, 19 
S. clava    X   X  21 
S. plicata X      X  17,22 
M. exasperatus X X X    X  5,12, 2, 1, 3, 20 

Legendas: Ambiente: C: Costão Rochoso, Co: Coral, M: Manguezal, E: Estuário, MA: Mar 
Aberto. Substratos Naturais: SC: Substratos consolidados naturais, SI: Substratos 
inconsolidados naturais. Referências: 1: ROCHA 2005c, 2: COLES 2002a, 3: GOODBODY, 4: 
MILLAR 1952, 5: ROCHA 2005e,6: SVANE 1993, 7: KOTT 1969, 8: TATIAN 1998, 9: 
VÁZQUEZ 2000, 10: DE CARALT 2002, 11: ROCHA 2005a, 12: ROCHA 2005d, 13: LOTUFO 
2002, 14: BULLARD 2007, 15: STOECKER 1980, 16: SIMONCINI 2007, 17: NARANJO 1996, 
18: LAMBERT 2002, 19: MARLIN, 20: COLES 2002b, 21: DAVIS 2007a, 22: LAMBERT 2003 

 

Microcosmus exasperatus foi documentada no Havaí ocorrendo em 

grande abundância em costões naturais, onde foi introduzida (COLES et al. 

2002a). Microcosmus squamiger, erroneamente identificada como M. 

exasperatus no Mediterrâneo, tem se espalhado rapidamente por costões 

dessa região desde a década de 60 (TURON et al. 2007). 

 Corella eumyota ocorre em fundo arenoso de granulação fina na 

Antártica (TATIAN et al. 1998), fundo arenoso, costão rochoso e substratos 

artificiais na Austrália (KOTT 1969 apud TATIAN et al. 1998), em fundo 

arenoso de porto na Espanha (VARELA et al. 2007) e substratos flutuantes em 

marinas no sul da Inglaterra (ARENAS et al. 2006). Nas novas ocorrências no 
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hemisfério norte essa espécie tem formado densos agregados de indivíduos de 

pequeno tamanho (máximo de 40 mm) (LAMBERT 2004, VARELA et al. 2007), 

enquanto os indivíduos antárticos chegam a 240 mm de comprimento e não 

apresentam agregação (TATIAN et al. 1998). Somente Corella eumyota, 

Clavelina lepadifomis e Didemnum sp. A foram encontradas em áreas de mar 

aberto, sendo que dessas, somente Didemnum sp.  A tem sido documentada 

invadindo esses ambientes. Corella eumyota e Clavelina lepadiformis ocorrem 

em águas de mar aberto somente em suas áreas de origem. 

 
Tabela 6. Ambientes e substratos artificiais.  
 Ambiente Substrato  

 P M Mc SFX SFL Ref. 
A. sydneiensis X X X X X 1 
A. aspersa X X  X X 2, 3, 6 
P. nigra X X  X  3 
C. intestinalis X X X X X 2, 4, 5, 6 
C. eumyota X X X X X 7, 8, 6 
E.  turbinata  X  X X 9 
C. lepadiformis X   X  10 
C. oblonga X  X X X 11, 12 
D. bermudensis X X X X  13 
Didemnum sp. A X  X X X 14 
D. perlucidum X X X X  16, 15 
D. listerianum X X X X X 16 
B. violaceus  X  X  6 
B. leachi X X  X  2, 17 
B. nigrum X  X X  18 
B. schlosseri X X X X  2, 19, 20 
S. clava X X X X X 21, 22 
S. plicata X X X X X 23 
M. exasperatus X X X X X 16 
Legenda: Ambiente: P: Porto, M: Marina, Mc: Maricultura. Substrato: SFX: Substrato 
artificial fixo, SFL: Substrato artificial flutuante. Referências: 1: COLES 2002a, 2: 
NARANJO 1996, 3: MILLAR 1952,4: ROBINSON 2005, 5: HOWES 2007, 6: ARENAS 
2006, 7: LAMBERT 2004, 8: VARELA 2007, 9: VÁZQUEZ 2000, 10: DE CARALT 2002, 
11: ROCHA 2005a, 12: GUIDE OF BENTHIC FAUNA GRAY'S REEF, 13: 
MASTROTOTARO & BRUNETTI 2006, 14: BULLARD 2007, 15: LAMBERT 2001, 16: 
COLES 2002b, 17: SUGDEN 2007, 18: LAMBERT 2002, 19: MARLIN, 20: 
CHADWICK-FURMAN 1995, 21: DAVIS 2007a, 22: BOURQUE 2007, 23: LAMBERT 
2003.  

  

 C. intestinalis, C. lepadiformis, C. oblonga e A. aspersa e S. clava são as 

únicas encontradas ocorrendo em ambientes naturais de estuário, estando 
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presentes geralmente fundos rochosos, onde estariam menos expostas a 

variações de salinidade.  

 P. nigra, uma espécie do Atlântico Ocidental foi detectada na costa 

mediterrânea da Turquia formando densos agregados entre indivíduos com 

tamanho máximo de 80 mm no porto de Alanya, e em costões rochosos da 

mesma região, à profundidade de 1 a 4 m (ÇINAR et al. 2006).    

No Havaí, onde é encontrada desde a década de 60, A. sydneiensis 

ocorre em grande abundância tanto em áreas de coral quanto em  áreas 

portuárias e marinas, ocupando substratos consolidados e flutuantes (COLES 

et al. 2002a). Em Twin Cays, Belize, um espécime de A. sydneiensis foi 

detectada por Ivan Goodbody ocupando substrato não consolidado de silte fino 

(GOODBODY 2004). No Panamá, ocorre em áreas naturais de mangue e coral 

(ROCHA et al. 2005c). 

 A. aspersa ocorre em estuários na Inglaterra, aderida a rochas no fundo 

(MILLAR 1952), mas é mais freqüente em ambientes artificiais, como portos e 

marinas (NARANJO et al. 1996, HILY 1991, ARENAS et al. 2006). 

E. turbinata é quase sempre encontrada em raízes de mangue nas 

regiões caribenhas do Atlântico Ocidental. Na Flórida, aparece em estruturas 

artificiais como bóias, pontes de concreto e cordas (VAZQUEZ & YOUNG 

2000), e na Carolina do Norte é abundante em substrato flutuante em marina 

(GUIDE OF BENTHIC FAUNA GRAY’S REEF 2007). 

No Golfo do México, D. perlucidum foi reportada cobrindo 

completamente uma torre de estação de petróleo abandonada, em uma área 

de grande proximidade com recifes de coral (LAMBERT 2002). Não parece 

estar invadindo a área de coral no Golfo do México, mas no Havaí, na baía de 

Kane’Ohe, ilha de Oah’u, está presente em recifes de coral altamente 

impactados por poluição e estruturas urbanas (COLES et al. 2002a). 

  C. lepadiformis possui populações nativas em costões do Mediterrâneo, 

porém, o clado introduzido em portos do Mediterrâneo é proveniente do 

Atlântico Norte Oriental (DE CARALT et al. 2002).  

 A maioria das espécies analisadas apresentou associação a substratos 

artificiais e presença em portos ou marinas. Didemnum sp. A., porém, parece 

fugir a esse padrão, pois na costa leste americana não é encontrado em portos 

nem marinas (OSMAN & WHITLATCH 2007). Tanto na costa leste americana 
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quanto na Holanda, Didemnum sp. A ocupa preferencialmente áreas 

profundas, de até 81 m (VALENTINE et al. 2007a, b; GITTENBERGER 2007). 

Na Nova Zelândia, essa espécie foi detectada nos portos de Auckland, Picton e 

Gisborne, associado a colunas artificiais (INGLIS et al. 2006a, 2006b, 2006c), 

bem como no porto de Whangarai, nos canais de Malborough, no fundo do 

casco de um velho cargueiro de produtos da maricultura, onde a espécie foi 

pela primeira vez detectada (COUTTS et al. 2002).  

Uma quantidade significativa de espécies também tem sido encontrada 

associada a equipamentos de maricultura e conchas de organismos cultivados. 

Entre as espécies que ocorrem em habitats de cultivo de bivalves, estão: C. 

intestinalis, C. eumyota, C. oblonga, D. sp. A e B. schlosseri. 

 
4.5 Padrões de forma, tamanho e distância de transporte 
 
 Têm sofrido transporte as espécies solitárias A. sydneiensis, A. aspersa, 

P. nigra, C. intestinalis, C. eumyota, S. clava, S. plicata e M. exasperatus. 

Todas essas espécies têm sofrido transporte entre oceanos e hemisférios, ou 

seja, transporte através de longas distâncias. O tamanho máximo dessas 

espécies varia de 50 mm para Microcosmus exasperatus até 200 mm para as 

populações antárticas de Corella eumyota. 

 A informação disponível na literatura indica que A. aspersa, P. nigra, C. 

intestinalis , C. eumyota e S. plicata no entanto, atingem a maturidade sexual 

em tamanhos que variam de 20 a 40 mm (MILLAR 1952, ROCHA et al. 1999, 

LAMBERT 2004), sendo que as populações de Corella eumyota encontradas 

em navios (COUTTS & DODGSHUN 2007), e em habitats introduzidos não 

atingiram tamanhos maiores que 40 mm (LAMBERT 2004, VARELA et al. 

2007, ARENAS et al. 2006).   

 
Tabela 7: Forma, tamanho e distância de transporte. Referências entre parênteses.   
 hábito 

de 
Vida 

tamanho 
mínimo de 
maturação 

das 
gônadas 

(mm) 

tamanho 
máximo 

do 
zoóide 
ou ind 
(mm) 

espessura 
máxima 

da colônia 
(mm) 

diâmetro 
máximo 

da 
colônia 
(mm) 

tamanho 
da larva 

(mm) 

duração 
máx da 

fase 
plantônica 

(horas) 

Distância 
de 
transporte 

A. sydneiensis S  90 (4)     R, O, H, EO
A. aspersa S 20 (1) 130 (1)    100 (14) O, H, EO 
P. nigra S 25 (2) 120 (5)     R, O, H, EO
C. intestinalis S 25 (1) 150 (6,   0,25 (6) >140 (14) R, O, H, EO
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7) 
C. eumyota S 40 (3) 200 (8)    <2 (3) R, O, H, EO
E.  turbinata C, E  20 25 (10)  1,0-1,2  4-8 (19) R, O 
C. lepadiformis C, E  20 (9)   0,45   R, O 
C. oblonga C, E  40 (10)   0,7 (19)  O 
D. bermudensis C  3 (11) 12,5 (10) 200 (10)   O 
Didemnum sp. A C  3 (*)     R, O, H, EO
D. perlucidum C  3 (12)  80 (13) 0,5 (13)  R, O 
D. listerianum C  2 (11)  150 (11) 0,55 (20) 15 (15) R, O, H, EO
B. violaceus C  3 (9)     R, O, EO 
B. leachi C  3 (9)   0,6   EO 
B. nigrum C  3 (11)     EO 
B. schlosseri C  4 (9)  200 (9) 0,6  36 (9) R, O, H, EO
S. clava S 70 (17) 200 (17)   0,85 (17) 12 (17) R, O, H, EO
S. plicata S 20 (18) 100 (10)     R, O, H, EO
M. exasperatus S  50 (4) 50 (4)    R, O, H, EO

Legenda: Distância de transporte: R: regional, O: mesmo oceano, EO: entre oceanos, H: entre hemisférios. 
Hábito de vida: S: Solitária, C: Colonial, E: Estolonial. Referências: 1: MILLAR 1952, 2: ROCHA 1999, 3: 
LAMBERT 2004, 4:  GOODBODY, 5: GOODBODY 1962, 6: MILLAR 1953, 7: McDONALD 2004, 8: TATIAN 
1998, 9: MARLIN, 10: GUIDE OF BENTHIC FAUNA GRAY'S REEF, 11: LOTUFO 1997, 12: LOTUFO 2002, 
13: KOTT 2004,  14: SVANE & YOUNG 1989, 15: MARSHALL & PECHENIK 2003, 16: MASTROTOTARO & 
BRUNETTI 2006, 17: DAVIS 2007a., 18: LAMBERT 2003, 19: GARCÍA-CAGIDE 2005, 18: YAMAGUCHI 
1975, 19: ROCHA 1988, 20: ROCHA 2005b 
 

 Todas as espécies coloniais estoloniais analisadas apresentaram 

somente transporte regional e no mesmo oceano. Dessas espécies, 

Ecteinascidia turbinata pertence à ordem Phlebobranchia, família 

Perophoridae. Já as três outras espécies, Clavelina lepadiformis, Clavelina 

oblonga e Distaplia Bermudensis, pertencem à ordem Aplousobranchia, família 

Polycitoridae. 

 As demais espécies coloniais apresentam hábito incrustante, com 

zoóides não ultrapassando 4 mm de comprimento e tamanho vertical máximo 

da colônia também não ultrapassando 4 mm, pois, nesses casos, os zoóides 

estão em contato direto com o substrato, não havendo uma organização 

tridimensional mais complexa, como ocorre em outras espécies. 

 Há entre algumas espécies coloniais incrustantes, a capacidade de 

organizar sua colônia em forma de lobos pendentes, como ocorre com 

Didemnum sp. A, e Botrylloides violaceus em certas condições. Essas colônias 

continuam crescendo e eventualmente se fragmentam, se espalhando pelo 

meio e podendo aderir a novos substratos sólidos e colonizá-los. Tanto 

Didemnum sp. A. quanto Botrylloides violaceus são capazes de aderir ao 

substrato após terem sofrido fragmentação (BULLARD et al. 2007b). 
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4.6 Crescimento e reprodução 
 

 Embora não haja dados disponíveis para todas as espécies analisadas, 

observa-se uma tendência geral das ascídias de se reproduzirem 

sexuadamente durante os períodos quentes do ano, interrompendo ou 

reduzindo sua reprodução somente no inverno em regiões subtropicais e 

temperadas. Assim, as populações de regiões temperadas tendem a se 

reproduzir na primavera, verão e outono, com pico de recrutamento bem 

definido na primavera ou verão. Apresentam esse padrão A. aspersa, 

C.intestinalis, C. eumyota, C. lepadiformis (população atlântica), e B. 

schlosseri. 

 As populações subtropicais apresentam o mesmo padrão, porém com 

fase reprodutiva mais extensa. No litoral sudeste brasileiro foi observada 

reprodução durante todo o ano, com exceção dos meses de inverno, para as 

espécies P. nigra (ROCHA et al. 1999) e D. bermudensis (ROCHA 1988), 

sendo que P. nigra apresentou pico de recrutamento no outono (ROCHA et al. 

1999), e D. bermudensis não apresentou um pico de recrutamento bem 

definido, recrutando em abundância baixa ao longo do período mencionado 

(ROCHA 1988). Ambas as espécies foram estudadas no canal de São 

Sebastião, SP, localizado na latitude de 25º S. 

 Outras espécies que apresentam populações subtropicais foram 

estudadas na Baía de Santos, SP, localizada também na faixa latitudinal de 25º 

S. Dessas espécies, C. oblonga, D. perlucidum e B. niger apresentaram 

reprodução sexuada ao longo de todo o ano, com pico no verão, enquanto D. 

listerianum apresenta reprodução sexuada durante todo o ano com pico no 

outono (LOTUFO 1997).  

 As espécies tropicais tendem a se reproduzir durante todo o ano, mas 

apresentam pico de recrutamento também no verão, como no caso de P. nigra 

(população caribenha) (GOODBODY 1961b), C. oblonga (LOTUFO 1997), e D. 

perlucidum (LOTUFO 1997). E. turbinata, porém, se reproduz sexuadamente e 

assexuadamente durante todo o ano, entrando em inatividade no verão 

(HERNÁNDEZ-ZANUI et al. 2000).  
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Tabela 8: Características reprodutivas das espécies estudadas.  
 TCM 

(oC) 
TMD 
(dias)

TRS 
(oC) 

Estação de 
reprodução 

sexuada 

Estação de 
recrutamento 

máximo 

Referências 

A. sydneiensis       
A. aspersa    P, V, O P, V 1 
P. nigra Jamaica    A  V 2 
P. nigra Brasil    P, V, O O 3 
C. intestinalis 26 3 15-

20 
A , P&V P, V 4, 17, 1 

C. eumyota    P, V, O P, V 5, 6 
E. turbinata 25 4,2 22-

30 
A  7, 18 

C. lepadiformis Atlântico 
Norte Ocidental 

   I, P, V V 8 

C. lepadiformis 
Mediterrâneo Costão 

   I I 8 

C. lepadiformis 
Mediterrâneo Portos 

   A V 8 

C. oblonga    A V 9 
D. bermudensis    P,V,O  10 
Didemnum sp. A 14-

18 
 15-

20 
I, P, V V 11, 12, 13 

D. perlucidum    A V  9 
D. listerianum    A  O 9 
B. violaceus 26 1,5  A   14 
B.leachi       
B. nigrum 25-

28 
2,8  A V 7, 9 

B. schlosseri 13-
20 

  A P, V  15, 16 

S. clava       
S. plicata       
M. exasperatus       
Legenda: TCM: Temperatura de crescimento máximo, TMD: Tempo mínimo de 
duplicação, TRS: Temperatura de reprodução sexuada. Estações do Ano: P: 
Primavera, V: Verão, O: Outono, I: Inverno, A: Todo o ano. Referências: 1: 
MILLAR 1952, 2: GOODBODY 1965, 3: ROCHA 1999, 4: MILLAR 1953, 5: 
LAMBERT 2004, 6: VARELA 2007, 7: MORGAN 1977, 8: DE CARALT 2002, 9: 
LOTUFO 1996, 10: ROCHA 1988, 11: GITTENBERGER 2007, 12: VALENTINE 
2007a, 13: CAWTRON 2002, 14: YAMAGUCHI 1975, 15: BRUNETTI 1984, 16: 
EPELBAUM 2007, 17: MARC 2007, 18: HÉRNANDEZ-ZANUY 2000.  
 

 

Com relação ao modo de crescimento e à sua velocidade, foram 

observadas diferenças bastante marcantes entre as ascídias solitárias, 

coloniais estoloniais e coloniais não-estoloniais. As ascídias solitárias 

aparentemente crescem em um ritmo mais lento que as ascídias coloniais, 
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embora freqüentemente atinjam seu tamanho máximo em apenas um mês 

quando recrutam em meses quentes (MILLAR 1971, GOODBODY 1962). As 

formas estoloniais estudadas apresentam um padrão de crescimento mais 

semelhante às espécies solitárias (MORGAN 1977, HERNÁNDEZ-ZANUY et 

al. 2000, DE CARALT et al. 2002, LOTUFO 1997, ROCHA 1988), por ser mais 

lento. As ascídias coloniais incrustantes estudadas apresentam uma forma de 

crescimento diferenciada com relação às solitárias porque seu crescimento se 

dá principalmente na direção horizontal, como estratégia para ocupar mais o 

substrato e excluir outros organismos na competição por espaço (JACKSON 

1977). 

Didemnum perlucidum é uma espécie de crescimento bastante vigoroso 

(LOTUFO 1997), que pode ser uma colonizadora primária, desaparecendo da 

comunidade conforme a sucessão prossegue (LOTUFO 1997) ou aparecer em 

etapas intermediárias (ROCHA 1988). 

Uma característica comum a quase todas as espécies coloniais é a 

capacidade de incubação de embriões (LAMBERT 2005). Nesse estudo, 

apresentam essa característica as espécies coloniais: E. turbinata, C. 

lepadiformis, C. oblonga, D. bermudensis, Didemnum sp. A., D. perlucidum, D. 

listerianum, B. violaceus, B. leachi, B. nigrum e B. schlosseri, bem como a 

espécie solitária C. eumyota. Todas as demais espécies solitárias liberam seus 

gametas diretamente na coluna d’água, onde ocorre fertilização externa: A. 

sydneiensis, A. aspersa, P. nigra, C. intestinalis, S. clava e S. plicata. 

 
4.7 Adaptações ao ambiente alóctone 
 
 Dentre os fatores selecionados como sendo importantes para determinar 

o sucesso de invasão considerando as fases de transporte e introdução em um 

novo hábitat, os mais determinantes do sucesso nessas etapas, no caso das 

ascídias, parece ser a capacidade de colonização de substrato artificial, a 

capacidade de se reproduzir por períodos prolongados, a maturidade sexual 

precoce, atingida em um tamanho pequeno, a forma e o tamanho do indivíduo.  

A maioria das ascídias que tem sofrido transporte permanece restrita a 

portos e marinas, habitats intensamente alterados por ação humana. Uma 

questão importante quanto à ecologia desses ambientes é se as alterações 
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causadas pelo homem favorecem diferencialmente as espécies introduzidas 

com relação às espécies nativas. 

Portos e marinas apresentam, muitas vezes, níveis moderados a altos 

de poluição orgânica. A maioria das ascídias que tem sofrido transporte parece 

estar bem adaptada a essas condições. Além disso, estudo realizado em 

comunidade temperada na Austrália detectou o favorecimento de ascídias após 

a descarga de grande quantidade de esgoto urbano com relação às espécies 

de algas e esponjas, que tiveram sua população diminuída (ROBERTS et al. 

1988). Nas costas leste e oeste dos Estados Unidos (CARMAN et al. 2007, 

LAMBERT & LAMBERT 2003), na baía de Algeciras (NARANJO et al. 1996) e 

na Baía de Guanabara (BREVES-RAMOS et al. 2005), observa-se uma 

diversidade maior de ascídias exóticas em locais com níveis moderados de 

poluição, enquanto uma diversidade aparentemente menor desses organismos 

é observada tanto em níveis de poluição considerados baixos (CARMAN et al. 

2007), quanto em casos de poluição e turbidez extremas (LAMBERT & 

LAMBERT 2003, BREVES-RAMOS et al. 2005), com poucas espécies 

resistindo a essas condições de poluição extrema, como S. clava e B. 

schlosseri (LAMBERT & LAMBERT 2003) nesse estudo. 

As condições ambientais em portos naturais e artificiais freqüentemente 

incluem baixa profundidade e águas mais protegidas das correntes oceânicas, 

bem como menos expostas a ondas. A baixa profundidade dos portos propicia 

uma variação maior de temperatura e salinidade da água devido a processos 

de evaporação, aquecimento e resfriamento diários, chuvas e aportes de água 

doce provenientes de rios. 

Como as ascídias de um modo geral são euritérmicas, ou seja, toleram 

uma elevada amplitude de temperaturas, sua permanência é favorecida nesses 

ambientes (MOORE 1940). A maior freqüência de ocorrência de temperaturas 

críticas para reprodução nesses ambientes pode explicar porque populações 

portuárias muitas vezes apresentam mais ciclos reprodutivos por ano, como o 

que ocorre com a população Atlântica de C. lepadiformis introduzida em portos 

mediterrâneos, que se reproduz o ano todo nos portos, mas somente nas 

estações quentes nos ambientes atlânticos naturais (DE CARALT et al. 2002). 

A associação ao substrato flutuante é favorável às ascídias porque 

quando aderidas geralmente na face inferior desse tipo de substrato, esses 
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organismos filtradores estão mais protegidos dos efeitos da turbidez, em que 

material particulado pode obstruir seus sifões impedindo a sobrevivência do 

animal (ARENAS et al. 2006). 

Por outro lado, Didemnum sp. A parece ser encontrado com mais 

freqüência em ambientes costeiros naturais e de baixa ocupação humana, 

sendo raramente encontrado em portos e marinas nos Estados Unidos 

(BULLARD et al. 2007b). 

Apesar de se observar em portos e marinas uma freqüência maior de 

ascídias exóticas devido a alterações de matéria orgânica dissolvida e 

suspensa (ROBERTS et al. 1988, NARANJO et al. 1996, CARMAN et al. 2007, 

LAMBERT & LAMBERT 2003, BREVES-RAMOS et al. 2005), bem como a 

presença de substrato artificial (TYRRELL & BYERS 2007, GLASBY et al. 

2007), a relação dessas variáveis com o risco de ascídias transportadas saírem 

desses ambientes e invadirem comunidades nativas precisa ser melhor 

investigada. 

Segundo a hipótese de alteração do regime de seleção, (BYERS 2002, 

TYRRELL & BYERS 2007) as alterações antropogênicas do meio, estariam 

necessariamente envolvidas nos processos de invasão de comunidades 

naturais, uma vez que desfavoreceriam as espécies que dependem de 

condições específicas, como determinados tipos de substratos naturais e água 

limpa, por exemplo, favorecendo as espécies que são capazes de se fixar a 

qualquer substrato e apresentam alta tolerância à poluição. 

No entanto, as observações de que Didemnum sp. A invade ambientes 

naturais, de baixo impacto humano e não permanece em ambientes alterados 

em locais em que foi conhecidamente introduzido, enquanto a maioria das 

ascídias que habitam portos e marinas permanece restrita a esses ambientes, 

sugerem que o modelo adequado para os processos de transporte e 

estabelecimento dos organismos deve ser mais complexo, provavelmente 

envolvendo o papel da diversidade local em resistir ou promover o 

estabelecimento de espécies alóctones (STACKOWICZ 2006), o papel da 

predação em ambientes naturais, controlando a expansão da biota presente 

em portos e marinas (OSMAN & WHITLATCH 2004), e as características 

biológicas e de história de vida dos organismos (SAKAI et al. 2001). 
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O papel das perturbações e das mudanças climáticas nesse contexto 

também deve ser de fundamental importância, visto que alguns autores têm 

relacionado esses eventos ao estabelecimento de espécies alóctones em 

ambientes naturais. Essas perturbações provavelmente foram a causa da 

expansão da área de ocupação de diversas espécies de ascídias em portos e 

baías naturais no sul da Califórnia após o aporte de águas quentes resultantes 

de um evento do fenômeno climático El Niño no Pacífico Norte (LAMBERT & 

LAMBERT 2003), bem como da expansão de Didemnum sp. A e de diversas 

ascídias exóticas nas águas do Atlântico Oriental, após o resfriamento atípico 

das águas daquela região, resultante do fenômeno La Niña (GITTENBERGER 

2007). 

O papel do transporte local também não pode ser desprezado 

(WASSON et al. 2001), pois esse é um vetor que apresenta tendência de 

crescimento como forma de introdução de espécies em ambientes naturais 

devido à intensificação do ecoturismo como atividade econômica. Além disso, o 

transporte em velocidade lenta promovido por embarcações de recreio, como 

balsas, escunas, jangadas e barcos de pesca podem promover o transporte de 

mais espécies de marinas e pequenos portos para ambientes naturais. Um 

exemplo desse transporte regional que poderia parecer improvável em uma 

análise superficial é o caso de C. oblonga, uma espécie introduzida no 

arquipélago de Açores que permaneceu por muitos anos restrita ao porto de 

Horta (MONNIOT & MONNIOT 1994), hoje ocupa áreas naturais de costão em 

baías onde as atividades de mergulho são intensas, bem como o trânsito de 

embarcações de recreio (CARDIGOS et al. 2006) 

   

4.8 Adaptações ao vetor de transporte 
 

Aparentemente, a principal forma de transporte de ascídias tem sido a 

incrustação de adultos ou juvenis em cascos e estruturas protegidas de navios, 

e não o transporte da forma larval.  Embora a sobrevivência de larvas em 

tanques de lastro seja difícil de avaliar, as larvas de algumas espécies de que 

se tem evidência de transporte parecem não ser capazes de sobreviver o 

tempo necessário para que sejam transportadas pelas distâncias observadas. 
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A larva de B. schlosseri dura aproximadamente 16 horas, tempo 

insuficiente para realizar uma viajem transatlântica. A larva de C. eumyota é 

incubada pelo indivíduo parental durante todo o seu desenvolvimento, sendo 

liberada somente no momento de se fixar a um novo substrato, o que dura no 

máximo 2 h (LAMBERT 2004). No entanto, essa espécie representa um caso 

muito bem documentado de transporte entre hemisférios, sendo proveniente de 

águas temperadas frias e antárticas do hemisfério sul e tendo sido introduzida 

no hemisfério norte. 

O fato de muitas espécies que incubam seus embriões apresentarem 

uma capacidade de dispersão maior do que espécies que liberam seus 

gametas diretamente na água é um fenômeno intrigante. Johannesson 

demonstrou que espécies de Littorina incubadoras possuíam populações 

estabelecidas em ilhas com elevado grau de distância e isolamento, enquanto 

espécies com larvas de vida livre nunca se estabeleciam em locais distantes 

(JOHANNESSON 1988). A interpretação dada a este aparente paradoxo foi a 

de que quando indivíduos são transportados com embriões é mais provável a 

formação de uma população local auto-sustentável porque os juvenis 

permanecem próximos aos adultos. Isto poderia explicar o transporte bem 

sucedido das ascídias coloniais e de C. eumyota. 

Além disso, entre as ascídias, foi observado que muitas das espécies 

coloniais, que incubam seus gametas, apresentam larvas maiores e que muitas 

vezes carregam mais de um zoóide da colônia inicial já formados (TARJUELO 

& TURON 2004), enquanto as larvas menores das espécies solitárias 

apresentam um grau de diferenciação histológica da larva menor. Por outro 

lado, essa diferenciação histológica das espécies solitárias ocorre 

principalmente na fase pós-estabelecimento (TARJUELO & TURON 2004). Isso 

leva a um período tempo total de metamorfose nas espécies solitárias maior do 

que nas espécies coloniais, que rapidamente iniciam seu crescimento e 

ocupação do substrato (TARJUELO & TURON 2004, TURON & BECERRO 

1992). 

O sucesso reprodutivo das espécies que liberam seus gametas na água 

depende fundamentalmente da quantidade dos mesmos, visto que essas 

espécies geralmente apresentam propágulos menores (gametas ou larvas), 

que possuem um período de embriogênese menor que as coloniais, porém 
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apresentam uma fase planctônica mais prolongada, podendo permanecer de 

12 horas a até cerca de 6 dias na coluna d’água (SVANE & YOUNG 1989). 

Ciona intestinalis e Ascidiella aspersa são espécies solitárias de 

comportamento gregário que liberam seus gametas em grande quantidade na 

coluna d’água. O comportamento gregário de muitas espécies de ascídias é, 

muitas vezes, mediado por pistas químicas liberadas pelos adultos, que atraem 

as larvas de sua espécie para próximo da população parental (SVANE & 

YOUNG 1989). Porém, em Ciona intestinalis, o comportamento gregário é 

mediado principalmente pelas condições de baixa circulação do seu habitat, já 

que a espécie é usualmente encontrada em condições de baixo 

hidrodinamismo e suas larvas não são carregadas para longe dos adultos, 

além de não terem apresentado resposta a extratos de indivíduos da mesma 

espécie em testes realizados na Suécia (HAVENHAND & SVANE 1991).  

A larva de Ciona intestinalis e da maioria das ascídias parece estar 

adaptada a um comportamento de transporte passivo por correntes e natação 

ativa quando próximas ao substrato adequado (OLSON 1985, HAVENHAND & 

SVANE 1991, SVANE & YOUNG 1989). Diversas espécies apresentam 

fototropismo positivo no momento da liberação, seguido por um comportamento 

de natação intermitente e transporte por correntes e um período de 

fototropismo negativo prévio ao estabelecimento (SVANE & YOUNG 1989).  

Entre as espécies estudadas, apresentam esse comportamento de 

fototropismo positivo inicial seguido por fototropismo negativo tardio C. 

intestinalis e P. nigra (SVANE & YOUNG 1989). D. listerianum apresenta 

fototropismo positivo inicial, mas seu comportamento posterior com relação à 

luz é variável (SVANE &YOUNG 1989) e em Botryllus schlosseri só foi 

observada uma resposta inicial de fototropismo positivo (SVANE & YOUNG 

1989). 

A resposta de fototropismo inicial parece estar relacionada ao fato de a 

larva precisar nadar em direção às correntes que circulam no local em um 

primeiro momento, quando interrompe sua natação e é lavada pelas correntes, 

voltando novamente a nadar em resposta a variações de luz e sombra, 

indicando locais sombreados protegidos, ou quando encontra alguma outra 

pista química que indique o substrato adequado. 
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No caso das espécies transportadas, a resposta de busca por ambientes 

sombreados pode facilitar a incrustação sob estruturas flutuantes. Quanto à 

seleção por tipo de material, não foi encontrado padrão de seleção aparente, 

de forma que provavelmente as espécies que estão sendo transportadas são 

generalistas quanto ao material do substrato, diferentemente de espécies 

nativas que possam apresentar exigências específicas, como epibiose sobre 

outros organismos ou características de substratos naturais (GLASBY et al. 

2007). 

Quanto à velocidade de dispersão, nenhuma larva de organismo 

marinho conhecido parece nadar a velocidades maiores do que 2 cm/s 

(MILEIKOVSKI 1973 apud OLSON 1985). O que significa que sua dispersão é 

fortemente dependente das correntes locais (OLSON 1985), e no caso 

particular das ascídias, os dados sobre comportamento das larvas analisadas 

corroboram essa hipótese (SVANE &YOUNG 1989, OLSON 1985). 

Ascídias de um modo geral apresentam baixa capacidade de dispersão, 

de modo que suas larvas muitas vezes se concentram a poucos centímetros de 

distância dos indivíduos parentais (GRAHAM & SEBENS 1996), e a quantidade 

de larvas que atinge as correntes hidrodinâmicas é baixa, sendo rapidamente 

diluídas em períodos de elevado hidrodinamismo (GRAHAM & SEBENS 1996). 

Do ponto de vista das invasões biológicas, portanto, o transporte de larvas por 

vetores como água de lastro, deve ocorrer quando populações em elevada 

densidade se encontram muito próximas do vetor de transporte, em distâncias 

da ordem de poucos centímetros ou metros.  

Além disso, o transporte por esse vetor deve ocorrer preferencialmente 

com espécies que liberam seus gametas em grande quantidade como a ascídia 

solitária S. clava, que pode liberar mais de 5000 gametas na coluna d’água no 

seu período reprodutivo (DAVIS & DAVIS 2007).  

A extensão prolongada do período larval é conhecida em poucos casos 

em ascídias, notadamente C. intestinalis e A. aspersa que podem atrasar sua 

fixação ao substrato por até 6 dias sem prejuízo do seu desenvolvimento pós-

larval (SVANE & YOUNG 1989). No entanto, a larva de D. listerianum, após ter 

sido impedida de se fixar por 3 dias, apresentou desenvolvimento deficiente no 

período pós-larval, não apresentando a mesma capacidade competitiva do que 

indivíduos que não sofreram atrasos na fixação (MARSHALL 2003). A duração 
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da fase larval D. listerianum é de cerca de 15 h em condições usuais 

(MARSHALL et al. 2003). 

Assim, apesar de o transporte da larva das ascídias através de água de 

lastro ser possível para alguns indivíduos solitários, como C. intestinalis e A. 

aspersa, o transporte dos indivíduos coloniais provavelmente ocorre através de 

bioincrustação. 

 

5 Conclusões 
 
 Quanto ao vetor de transporte, a análise das características biológicas 

das ascídias transportadas indica que o tamanho do indivíduo é um fator 

importante e que a bioincrustação parece ser a principal forma de transporte 

desses organismos. O transporte via água de lastro, embora possível para as 

espécies que liberam gametas em grande quantidade e cuja larva apresenta 

viabilidade da ordem de dias na coluna d’água, pode não ser um vetor de 

transporte tão importante quanto se pensava com relação a essas espécies, 

visto que as larvas de ascídias apresentam comportamentos que levam ao 

estabelecimento rápido do indivíduo quando o mesmo encontra substrato 

adequado. Soma-se a isso o fato de que a maioria das espécies transportadas 

se estabelece com facilidade em substratos artificiais, independente do tipo de 

material, e que provavelmente as larvas desses indivíduos se fixam ao 

substrato artificial do vetor logo que entra em contato com o mesmo. 

 Quanto aos ambientes de introdução, parece que há uma correlação 

entre as temperaturas típicas dos ambientes de origem e as temperaturas dos 

ambientes de chegada, em escala global, de modo que as espécies 

transportadas permanecem em faixas de latitude semelhante ao seu habitat de 

origem. Tem sido observada tanto a entrada de espécies tropicais em latitudes 

temperadas, quanto o contrário, embora as abundâncias de ambos os grupos 

pareça menor à medida em que se afastam de suas faixas latitudinais de 

origem. 

As ascídias transportadas são tolerantes a um amplo grandiente de 

temperaturas e se reproduzem abundantemente durante a maior parte do ano 

em águas rasas, como portos e marinas. De um modo geral as espécies 

transportadas não diferem quanto à tolerância à salinidade, sendo todas 
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vulneráveis a variações bruscas desse parâmetro e a exposições prolongadas 

a salinidades abaixo de 20 ppm. As ascídias transportadas são particularmente 

tolerantes a níveis moderados de poluição orgânica. 

Como organismos suspensívoros, são vulneráveis a ambiente muito 

turvos, que provocaria entupimentos de seus sifões. Porém, esses organismos 

contornam esses problemas se estabelecendo em substratos flutuantes, que 

quase sempre são artificiais, com a porção anterior do corpo voltada para 

baixo. 

 Talvez as espécies que proporcionem maior risco de expansão para 

ambientes naturais sejam as espécies capazes de habitar águas mais 

profundas, desde que também consigam suportar as condições de águas rasas 

de portos e marinas. A única espécie desse estudo que apresentou essa 

capacidade é Didemnum sp. A, embora pareça não se adaptar muito bem a 

águas rasas, talvez por não suportar variações de temperatura. 

A temperatura necessária para reprodução parece ser um preditor 

importante da capacidade de expansão de uma espécie em uma escala 

regional ou global, conforme constatado para as espécies Styela clava e 

Didemnum sp A, porém, nesse estudo, não foi possível reunir dados sobre 

esse parâmetro para a maioria das espécies.  

Corella eumyota é uma introdução recente no hemisfério norte, que 

devido ao fato de ter sido introduzida em uma zona temperada muito similar ao 

seu habitat de origem com relação à temperatura, apresenta risco significativo 

de expansão. Além disso, essa espécie é uma habitante de fundos arenosos 

em seu habitat de origem, portanto possui potencial para se tornar 

independente de substratos artificiais e invadir ambientes naturais mais 

profundos que os portos e marinas onde tem sido detectada.  

Outras variáveis que não puderam ser contempladas nesse estudo, 

como a capacidade dos organismos escaparem à predação e o papel das 

variações ambientais no processo de invasão podem ser fatores importantes 

para investigações futuras quanto ao processo de invasão de ascídias em 

ambientes naturais. 
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Tabela 1: Distribuição geográfica 
                                      

 PNE ALK HW PNW PW PS IND IW MV MED MN MB ANE ANW CAR ASW ASE ANT Referências 

Ascidiidae                    

Ascidia sydneiensis Stimpson, 1855   I  X I I I     I I  I   1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 46 

Ascidiella aspersa Müeller, 1776      I I   I X X X I   I  2, 8, 9, 10, 
11, 4, 12 

Phallusia nigra Savigny, 1816   I      I I    X X X   13, 14, 15, 
16, 17, 7 

Cionidae                    
Ciona intestinalis Linnaeus, 1767 I   I  I    I X X  X  I I  18, 19, 9, 20, 

21, 22. 46 
Corellidae                    
Corella eumyota Traustedt, 1882 

     X       I   X X X 23, 24, 25 

Perophoridae                    
Ecteinascidia turbinata Herdmann, 
1880          I    X     14, 26, 

Clavelinidae                    
Clavelina lepadiformis Müller, 1776 

         X X  X   I   2, 27 

Clavelina oblonga Herdmann, 1880 
            I X  X   18, 28 

Holozoidae                    
Distaplia bermudensis Van Name, 
1902          I    X  X   14, 18, 29 

Didemnidae                    

Didemnum sp. A 
I   I X X       I I     30, 31 

Didemnum perlucidum Monniot, 1983   I            X X   18, 17, 7 
Diplosoma listerianum Milne-Edwards, 
1841 X  X X X X    X X X X X X X X  18, 3, 14, 17, 

7, 5 
Styelidae                    
Botrylloides violaceus Saito, 1981 

I I  X      I   I I     32, 25, 17, 
33, 21, 22 



Tabela 1: continuação                                      
                    

                    

 PNE ALK HW PNW PW PS IND IW MV MED MN MB ANE ANW CAR ASW ASE ANT Ref 

Botryllus leachii Savigny, 1816 
     X    X   X      34, 35, 36 

Botrylloides nigrum Herdman, 1886 
    X   I      X X X   18, 37, 6 

Botryllus schlosseri Pallas, 1766 
X I    X  I  I X X X I I I   38, 2, 14, 3, 

17, 39, 4 
Styela clava Herdman, 1822 I   X  I      I I I     22, 17, 36, 

43, 44 
Styela plicata Leseur, 1823 X   X  X  X  X    X X I   21, 22, 45, 

46 
Pyuridae                    
Microcosmus exasperatus Heller, 
1878   I  I   I I I   I X X X   1, 2, 14, 4, 

40, 7 
                     
 

 

Legenda: Status: X: Espécie nativa ou criptogênica na região, I: Espécie introduzida na região.  Localidades: PNE: Pacífico Norte Oriental, ALK: Alaska, HW: Havaí, PNW: Pacífico Norte 
Ocidental, PW: Pacífico Oeste, PS: Pacífico Sul, IND: Oceano Índico,  IW: Índico Ocidental, MV: Mar Vermelho,  MED: Mediterrâneo, MN: Mar do Norte, MB: Mar Báltico, ANE: Atlântico Norte 
Oriental, ANW: Atlântico Norte Ocidental, CAR: Caribe, ASW:. Atlântico Sul Ocidental, ASE: Atlântico Sul Oriental, ANT: Antártica, GM: Golfo do México. Referências: 1: ROCHA 2005a, 2: 
PRIMO 2004, 3: FARIA 2006, 4: KOTT 2005, 5: SWAMI 2002, 6: LAMBERT 2002, 7: COLES 2002, 8: OSMAN 2007, 9:  MILLAR 1952, 10: NARANJO 1996, 11: RAJAGOPAL 1997, 12: INGLIS 
2006, 13: ROCHA 2005b, 14: ROCHA 2005c 15: GOODBODY 1962, 16: ÇINAR 2006, 17: LAMBERT 2001, 18: ROCHA 2005d, 19: ROBINSON 2005, 20: McDONALD 2004, 21: YAMAGUCHI 
1975, 22: LAMBERT 2003, 23: LAMBERT 2004, 24: VARELA 2007, 25: ARENAS 2006, 26: LÓPEZ-LEGENTIL&TURON 2007, 27: TURON 2003, 28: CARDIGOS 2006, 29: MASTROTOTARO & 
BRUNETTI 2006, 30: BULLARD 2007, 31: LAMBERT 2007, 32: AGIUS 2007, 33: AMOS 2004, 34: SUGDEN 2007, 35: BRUNETTI 1980, 36: HEWITT 2007, 37: MORGAN 1977, 38: LOTUFO 
2002, 39: BRUNETTI 1984, 40: TURON 2007, 41: DYBERN 1967, 42: SVANE 1993, 43: DAVIS 2007a, 44: DAVIS 2007b, 45: BARROS 2007, 46: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 2005 
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