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RESUMO  

 

Uma grande parcela da biodiversidade críptica dos ecossistemas recifais ainda permanece 

desconhecida. Contudo, inovações em métodos de pesquisa têm ampliado possibilidades de 

estudos desta biota. A classe Ascidiacea é um componente importante do bentos, com muitas 

espécies de hábito críptico. São diversas e presentes em todas as profundidades, e oferecem 

oportunidades no desenvolvimento de pesquisas em muitas áreas do conhecimento. Um dos 

métodos que vem sendo empregados no estudo da fauna críptica são as ARMS (Autonomous 

reef monitoring structures), estruturas padronizadas de PVC criadas com o propósito de 

reproduzir a complexidade dos ecossistemas recifais e monitorar a biota críptica, utilizando 

uma abordagem não destrutiva. De forma a se avaliar a eficiência de diferentes métodos, o 

objetivo deste trabalho foi comparar a coleta das ARMS com métodos convencionais de 

inventário através da coleta manual. Esta pesquisa foi desenvolvida nas unidades de 

conservação da Estação Ecológica (ESEC) Tupinambás e Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) 

de Alcatrazes, incluindo a ilha de Alcatrazes, ilha de Palmas e ilhota das Cabras. As 

estruturas foram fundeadas em triplicatas em 4 sítios distintos, a uma profundidade média de 

10m. As estruturas permaneceram submersas durante do período de março de 2019 até março 

2020. Os representantes da classe Ascidiacea estiveram presentem em todas as estruturas de 

monitoramento autônomo.  Foram coletadas 84 amostras através da coleta manual, as coletas 

foram realizadas com o auxílio de 9 mergulhos autônomos, nos meses de abril, julho e 

outubro de 2019, nos arredores das ARMS. As amostras coletadas por ambos os métodos 

foram identificadas através da análise morfológica. A amostragem das ARMS foi 

representada por 18 táxons; a coleta manual totalizou 13 táxons e foram 

identificados 8 táxons em ambas as amostragens.  O resultado baseado no coeficiente de 

similaridade Sørensen–Dice apresentou uma similaridade de 51% entre as amostras. A 

comparação dos métodos mostrou que as abordagens são complementares, e que novos 

métodos de pesquisa têm eficiência na coleta de ascídias com hábitos crípticos, todavia não 

excluem a coleta manual.   

 

Palavras-chave: Ascídias; ARMS; Comparação de métodos.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

A large portion of the cryptical biodiversity of reef ecosystems remains unknown. However, 

innovations in research methods have expanded the possibilities of studying this biota. The 

class Ascidiacea is an important component of the benthos, with many species of cryptic 

habit. They are diverse and present in all depths, and opportunities for research development 

in many areas of knowledge. One of the methods that have been used in the study of cryptic 

fauna are ARMS, standardized   structures composed by stacked PVC plates with the purpose 

of reproducing the complexity of reef ecosystems and monitoring cryptical biota, using a 

non-destructive approach. In order to assess the efficiency of different methods, the objective 

of this work was to compare the samples of ARMS with conventional methods of collecting. 

This research was carried out in the conservation units Estação Ecológica Tupinambás 

(ESEC) and Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) of Alcatrazes, including the island of 

Alcatrazes, Palmas Island and Cabras islet. The structures were anchored in triplicates at 4 

different sites, at an average depth of 10m. The structures remained submerged during the 

period from March 2019 to March 2020. Representatives of the Ascidiacea class were present 

in all autonomous monitoring structures, and 84 samples were collected through the manual 

collecting. The colleting expeditions happened in the months of April, July and October 

2019, using scuba diving in the surroundings of the ARMS. The samples collected by both 

methods were identified through morphological analysis. The sampling of ARMS was 

represented by 18 taxa; manual collection totaled 13 taxa and 8 taxa were identified in both 

samples. The result based on the Sørensen – Dice similarity coefficient showed a similarity of 

51% between the samples. The comparison of methods showed that the approaches are 

complementary, and that new research methods are efficient in collecting ascidians with 

cryptic habits, but they do not exclude manual collecting. 

 

Keywords: Ascidians; ARMS; Comparison of methods. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os ecossistemas recifais ocupam uma pequena parte da cobertura dos oceanos 

(SPALDING; GRENFELL, 1997), contudo apresentam grande complexidade estrutural 

(GRAHAM; NASH, 2013) e ecológica, que permite que esses habitats abriguem a maior 

parcela da vida marinha conhecida, incluindo representantes da quase totalidade de filos 

animais e uma grande diversidade de microrganismos, algas e até mesmo plantas vasculares 

(Figura 1) (REAKA-KUDLA, 1997; TITTENSOR et al., 2010). Os recifes são responsáveis 

por múltiplos processos ecológicos (MOBERG; FOLKE, 1999; BRANDL et al., 2019) e 

proporcionam serviços essenciais aos seres humanos, como a sobrevivência através da pesca, 

valores culturais (CINNER, 2014), proteção costeira (SHEPPARD et al., 2005), além de 

milhões de dólares gerados através do turismo e lazer (SPALDING et al., 2017).  

  

Figura 1- Exemplo de um ecossistema recifal em Alcatrazes. Fonte: Luísa Ameduri, 2019. 

Infelizmente os recifes estão sofrendo uma perda acelerada da biodiversidade e de 

funcionalidade ecológica (BELLWOOD et al., 2004) em consequência de ações antrópicas 

(HUGHES et al., 2017a). Essas de ações incluem a sobrepesca (JACKSON et al., 2001), a 

acidificação dos oceanos resultante do acúmulo de gás carbônico na atmosfera (CALDEIRA; 

WICKETT, 2003; HOEGH-GULDBERG et al., 2007), o aumento da temperatura, seguido 

por eventos de branqueamento, ciclones, poluição e outros fatores relacionados a mudanças 

climáticas (Hughes et al. 2017). Diante desse cenário, é necessário reconhecer a importância 

e a necessidade de valorização desses ecossistemas (RIVERA; CHAN; LUU, 2020), bem 

como o seu impacto direto na vida dos seres humanos (HOEGH-GULDBERG; 

PENDLETON; KAUP, 2019). 
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Existe uma grande parcela da biodiversidade dos recifes que ainda permanece 

desconhecida, tendo motivado inclusive a criação de programas especificamente direcionados 

para o inventário da vida marinha, como o “Census of Marine Life” (ALEXANDER; 

MILOSLAVICH; YARINCIK, 2011). Dessa biota ainda pouco conhecida, a maior parte é 

considerada críptica, sendo caracterizada por organismos de tamanho reduzido, taxonomia 

complexa, que vivem em espaços escondidos entre as rochas, ou dentro da matriz recifal 

(CARVALHO et al., 2019). Esses habitats crípticos são pouco acessíveis, o que dificulta o 

acesso e o conhecimento da biota ali presente (DENNIS; ALDHOUS, 2004; PEARMAN et 

al., 2016, 2018). 

Os grupos que compõem majoritariamente a criptofauna são Polychaeta, Crustacea, 

Bryozoa, Porifera e Ascidiacea. Estes três últimos táxons são justamente aqueles que mais 

fortemente carecem de estudos e especialistas, até mesmo para se compreender a sua 

morfologia e diversidade. Dentre esses táxons crípticos citados, destacamos como objeto 

deste estudo a classe Ascidiacea, um componente importante do bentos, bem como um grupo 

particularmente abundante e diverso em regiões costeiras rasas (JACKSON, 1977; DIAS et 

al., 2013b). 

São conhecidas aproximadamente 3000 espécies de ascídias, que podem apresentar 

formas solitárias e coloniais (Figura 2). O habitat desses animais pode variar de regiões rasas 

ou entre marés até mares profundos (SHENKAR; SWALLA, 2011). A classe é representada 

por três ordens, que se distinguem pela estrutura das fendas faríngeas, quais sejam 

Aplousobranchia, Phlebobranchia e Stolidobranchia (LAHILLE, 1886).  

 

Figura 2- Phallusia nigra em Alcatrazes, exemplo de ascídia solitária. Fonte: Luísa Ameduri. 2019. 

O subfilo Tunicata, ao qual pertence a classe, é o único grupo que inclui cordados 

invertebrados. Na classe Ascidiacea a notocorda e a musculatura da cauda é usada para a 
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natação da larva e desaparece durante metamorfose, que ocorre no processo de fixação do 

organismo no substrato, enquanto as fendas faríngeas se desenvolvem o ocupam a maior 

parte do corpo desses animais (CLONEY, 1982). Os Tunicados foram erroneamente 

classificados como moluscos ou outros organismos por muito tempo, apenas em 1866 que 

Kowalevsky descobriu a natureza cordada desses organismos (RAFF; LOVE, 2004). Essa 

descoberta possibilitou o realização de pesquisas em embriologia e evolução dos cordados, 

atualmente esses organismos são considerados modelos de estudo nessas áreas (IRVINE; 

RISTORATORE; DI GREGORIO, 2019).  

A túnica que reveste esses organismos é uma característica singular do grupo, sendo 

composta por tunicina, um polissacarídeo muito semelhante à celulose vegetal, e algumas 

famílias apresentam espículas calcárias embutidas na túnica (MONNIOT; MONNIOT; 

LABOUTE, 1991a). As ascídias podem apresentar em suas túnicas diversas cores, tons e 

formas. Na túnica de algumas ascídias já foram encontradas potencial de uso farmacêutico;  

como Yondelis® e Aplidin®, que são drogas já comercializadas e utilizadas em tratamentos 

contra câncer e tumores (YAO, 2003; MITSIADES et al., 2008; SIKORSKA et al., 2012). 

Até mesmo para no contexto da atual pandemia, o Aplidin® apresentou eficácia no combate 

do novo vírus SARS-CoV-2 (MARTINEZ, 2021; WHITE et al., 2021). 

Outro interesse em estudar ascídias é devido ao potencial desses animais como 

bioindicadores. Esses invertebrados bentônicos possuem o hábito alimentar filtrador, e 

acumulam em seus tecidos metais pesados (BELLANTE et al., 2016), microplásticos e outros 

poluentes (VERED et al., 2019), dessa forma podem ser utilizadas para avaliar a poluição e 

contaminação marinha. Ademais, algumas espécies são bioinvasoras, podendo encrustar em 

embarcações, portos ou qualquer substrato artificial, causando grandes prejuízos nessas 

instalações, sendo assim potenciais indicadoras de desequilíbrios ecológicos (LAMBERT; 

LAMBERT, 1998; LAMBERT, 2002).   

Em estudos feitos no litoral de São Paulo, que é a área deste estudo, foram 

identificadas 66 espécies conhecidas na região, com o maior número de espécies 

representando as famílias Styellidae e Didemnidae (ROCHA; DIAS; LOTUFO, 2011; DIAS 

et al., 2013b). Espécies ainda desconhecidas vêm sendo descobertas com certa frequência 

para esta região. A família Didemnidae é aquela que se destaca em ocorrência de novas 

descrições de espécies. Os representantes dessa família têm alta complexidade morfológica, 

apresentando zooides com tamanho inferior a 1mm. As espécies de Didemnidae são muitas 
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vezes crípticas e requerem especialistas para uma identificação precisa (ROCHA; 

MONNIOT, 1995; ROCHA; NEVES; GAMBA, 2015). 

Muitos representantes da classe Ascidiacea possuem hábitos crípticos, ocupando 

locais menos expostos à luz e aos predadores, se escondendo em pequenas frestas, sob pedras 

ou entre os ramos dos corais (MONNIOT; MONNIOT; LABOUTE, 1991a). Em coletas 

manuais, o acesso a esses espaços é complicado e limitado, sendo muitas vezes necessária a 

remoção do substrato para alcançar esses animais com hábitos crípticos. Nesse contexto, este 

trabalho busca avaliar outros tipos de amostragem menos agressivas e compará-las com 

métodos convencionais, a fim de descobrir se novos métodos de coleta são eficientes para 

facilitar o acesso e superar obstáculos nos estudos das ascídias com hábitos crípticos.  

Como solução para monitorar a criptofauna, foram idealizadas as ARMS 

(Autonomous Reef Monitoring Structures), estruturas de monitoramento autônomo dos recifes 

que buscam reproduzir a complexidade estrutural dos recifes, a fim de acessar uma biota que 

dificilmente é alcançada através de métodos convencionais (Figura 3) (ZIMMERMAN; 

MARTIN, 2004; NOOA, 2016). Como são padronizadas, as ARMS permitem uma 

comparação espacial e temporal, através do monitoramento de uma maior parcela da 

biodiversidade animal das comunidades recifais (PLAISANCE et al., 2011; AL-RSHAIDAT 

et al., 2016; PEARMAN et al., 2016; RANSOME et al., 2017; CARVALHO et al., 2019).  

 

Figura 3 - Estruturas de monitoramento autônomo após 10 meses de instalação. Fonte: Luísa Ameduri, 2019. 

As ARMS são uma tecnologia de baixo custo, que permite o acesso à biota escondida 

na matriz recifal de forma não invasiva e sem a necessidade de destruição do recife ou 

remoção de rochas para o acesso dos organismos. O uso das ARMS é combinado com 

ferramentas de biologia molecular e sequenciamento genético dos organismos. A genética 
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tem ampliado possibilidades de estudos de diversos grupos taxonômicos, não sendo diferente 

para as ascídias. Assim, com a aplicação dessa técnica, novas espécies vêm sendo 

descobertas, ampliando as possibilidades de identificação desses animais de hábitos crípticos 

(ROCHA et al., 2019). 

Ferramentas de biologia molecular e biotecnologia podem ser úteis para resolver 

questões de identidade taxonômica, reconhecimento de novas espécies (HIROSE; HIROSE, 

2009; REEM; DOUEK; RINKEVICH, 2018), na confirmação de identificação por análise 

morfológica (AKRAM; ARSHAN; H. ABDUL, 2018; JAFFARALI; AKRAM; ARSHAN, 

2018) e na elaboração de hipóteses sobre evolução e filogenia desse grupo (VANDEPAS et 

al., 2015; OLIVEIRA; MICHONNEAU; LOTUFO, 2017). Sendo assim, está incluso nos 

objetivos deste estudo enriquecer bases de dados genéticos como BOLD e GenBank, a fim de 

colaborar com o desenvolvimento dessa ferramenta biotecnológica. 

As ilhas costeiras do litoral de São Paulo selecionadas para este estudo estão 

localizadas em unidades de conservação federais de proteção integral, como previstas pelo 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) na Lei Nº 9.985 de 

2000. As áreas de proteção têm acesso controlado, tornando o sítio interessante para o 

desenvolvimento de estudos. As Unidades de Conservação (UC) são vitais para nosso país e 

seu desenvolvimento, uma vez que as UCs têm como alguns de seus objetivos: promover a 

utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 

desenvolvimento; proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 

estudos e monitoramento ambiental, entre outros objetivos (BRASIL, 2000). Alcatrazes é 

uma região geograficamente isolada e de pouca influência antrópica, o que propicia presença 

de espécies endêmicas e evidencia a importância de que estudos sejam desenvolvidos na 

região (HOFF, 2015; ICMBIO, 2017).  

No mais, o litoral rochoso do sudeste brasileiro apresenta características muito 

distintas dos recifes coralíneos tropicais onde a maior parte das ARMS foram instaladas. O 

litoral do sudeste brasileiro é caracterizado por um sedimento predominantemente arenoso 

(CONTI; FURTADO, 2006). Desta forma o presente estudo busca comparar a eficiência de 

métodos na geração de dados sobre a biodiversidade de ascídias áreas com tais 

características.  

A comparação das espécies coletadas por diferentes métodos permitirá indicar se a 

utilização de estruturas autônomas é eficaz para coleta de ascídias com hábitos crípticos e 
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indicará qual o ganho efetivo com uso das ARMS nos inventários da fauna críptica, 

considerando também o esforço realizado para cada método. A aplicação de ferramentas de 

genética molecular possibilitará o reconhecimento de uma parcela maior dos organismos 

além de uma identificação mais precisa das espécies, principalmente as crípticas. Por fim, 

este estudo busca explorar diferentes metodologias e suas vantagens e desvantagens nos 

estudos sobre a diversidade de ascídias.  

2 OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo geral   

 

• Comparar amostragens de ascídias utilizando métodos de coleta convencionais com 

o uso de estruturas autônomas de monitoramento de recifes. 

 

2.2 Objetivos a posteriori    

 

 Contribuir com a base de dados de sequências genéticas do fragmento de DNA 

mitocondrial da subunidade I da Citocromo C Oxidase (COI).  

 Identificar espécies crípticas com o uso de DNA barcoding.  

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Área de Estudo 

Foram selecionadas três ilhas costeiras do litoral norte do Estado de São Paulo para a 

execução deste projeto, os sítios estão protegidos pela Estação Ecológica de Tupinambás 

(ESEC Tupinambás) e pelo Refúgio da Vida Silvestre de Alcatrazes (REVIS Alcatrazes) 

(Figura 4). A ESEC Tupinambás foi decretada como unidade de conservação de proteção 

integral em 20 de julho de 1987, incluindo apenas parte da ilha principal e algumas ilhotas 

menores, além de outras duas ilhas costeiras localizadas ao largo de Ubatuba.  

O arquipélago de Alcatrazes é o conjunto de 14 formações rochosas de ilhas, ilhotas 

lajes e parcéis localizados 35km da costa do município de São Sebastião (24°05' 44.69"S, 45° 

41’ 52.92” W), com a área de 674,09 km2 (CHICO; CONSERVAÇÃO; 

BIODIVERSIDADE, 2017). A ilha principal do arquipélago é a Ilha de Alcatrazes, com 2km 

de extensão, foi ocupada por militares desde o início da década de 80 até o ano 2013, e na 
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qual oito alvos foram instalados para o treinamento de tiros navais. Apenas recentemente a 

ilha de Alcatrazes foi incluída integralmente em uma unidade de conservação, e no ano de 

2016 o arquipélago de Alcatrazes e as partes do seu entorno foram incluídos no Refúgio da 

vida Silvestre de Alcatrazes (ICMBIO, 2017).  

Figura 4 – Mapa de zoneamento da APA marinha do Litoral Norte. Fonte SIGAM, 2019. 
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As demais ilhas incluídas no estudo estão localizadas mais ao norte, ao largo do 

município de Ubatuba, fazendo parte da Estação Ecológica de Tupinambás. A Ilha das 

Palmas está situada a leste da Ilha Anchieta, em Ubatuba, nas coordenadas geográficas 

aproximadas 23°33' S e 45°02' W, com área aproximada de 150km2. A Ilhota das Cabras, 

situada a NE da Ilha Anchieta, tem coordenadas geográficas aproximadas 23°31' S e 45°02' 

W, com área aproximada de 35km2. 

Foram determinados quatro sítios para realização das coletas e instalação das 

estruturas de monitoramento autônomo. Na ilha de Alcatrazes os conjuntos de estruturas 

foram instalados nos sítios denominados: “Geladeira” e “Oratório” (Figura 5 a e b), que estão 

localizados próximos às boias do ICMBIO. Em Ubatuba os conjuntos foram instalados ao 

lado sul da Ilhota de cabras e ao lado sul na Ilha das Palmas (Figura 6 a e b).  

 

Figura 5 - Ponto denominado "Geladeira" (a) e ponto denominado “Oratório” (b), ambos no Ilha principal do 

arquipélago de Alcatrazes, 2019.  

 

Figura 6 - Ponto onde as ARMS estão instaladas na Ilha das Palmas (a) e Ponto onde as ARMS estão instaladas 

na Ilha das Cabras (b), 2019. 
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A região deste estudo situa-se na Plataforma Norte de São Paulo (PCNSP). A área foi 

formada por processos erosivos associados a transgressões e regressões do Atlântico Sul, que 

ocorreram de forma mais intensa nos últimos dois milhões de anos (ALMEIDA, 1976; 

CONTI; FURTADO, 2006; FURTADO et al., 2008). De acordo com Castellar, a Ilha 

Anchieta e seus arredores como as Ilha das Palmas e Ilha das Cabras têm a sua composição 

formada por rochas ígneas intrusivas, que foram elevadas durante a acomodação da placa 

tectônica após a colisão as placas do Pacífico e da América do Sul (2008 Apud ICMBio, 

2017). 

Esse movimento de flutuação do nível do mar acabou causando erosões que 

originaram falhas que moldaram a Serra do Mar, um terreno formado por diversas 

reentrâncias e alta erodibilidade. O assoalho da região é pouco profundo e a sua concavidade 

é altamente suscetível ao acúmulo de sedimentos, resultando em um fundo lamoso. A PCNSP 

apresenta sedimento predominantemente arenoso e característico a região (CONTI; 

FURTADO, 2006) 

O PCNSP é influenciada pelas seguintes massas d’água: Água Tropical, que é trazida 

pela camada superficial (100-200m) da Corrente do Brasil, caracterizada por altas 

temperaturas, superiores à 20ºC e salinidade superior a 36.4; Água do Central Atlântico Sul, 

caracterizado por águas frias, inferiores a 20ºC e salinidade inferior a 36.4, é transportada por 

camadas mais profundas (500-600m) da Corrente do Brasil; Água Costeira, que é resultante 

da mistura da água proveniente do continente com as águas da plataforma continental, 

apresenta salinidade inferior a 35 (CASTRO et al., 2008).  

 

3.2 Autonomous Reef Monitoring Structures – ARMS 

As ARMS consistem em estruturas formadas de 9 placas quadradas de PVC, medindo 

22,5cm x 22,5cm. Essas placas são empilhadas de forma espaçada, com dois tipos de espaços 

(vão simples e vão fechado por cruz), formando um cubo quando montadas e parafusadas 

(Figura 7). As placas são fixadas em base de 35 cm x 45 cm e possuem, atados por 

abraçadeiras de nylon de 9mm x 530mm, dois tubos de PVC com 2kg de chumbo em cada 

um deles, com função de lastrear e garantir a estabilidade das ARMS. Foram padronizadas na 

cor cinza escuro, porém como no Brasil não é produzido PVC nessa cor, as ARMS foram 

desenvolvidas na cor branca e encapadas com adesivo de PVC ORACAL, na cor cinza 

padrão. 
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Figura 7 - Estruturas de monitoramento autônomo recifal desmontadas, demonstrando a placas que são 

montadas de forma intercaladas: ora por cruzes ora por anéis (a); Estrutura montada, demonstrando o estado a 

arte do objeto para instalação (b). Fonte: NOAA, 2019. 

 As instalações nas estruturas foram feitas em matacões no fundo rochoso, na 

profundidade média de 10m. Para a instalação das estruturas foram selecionadas rochas que 

permitissem o fundeio e estabilidade das estruturas (Figura 8). As ARMS foram fixadas às 

rochas com o uso de cordas e abraçadeiras de nylon (Figura 9). Os conjuntos foram instalados 

em triplicata nas seguintes datas e locais apresentados a seguir na Tabela 1: 

 

Figura 8 - ARMS sendo instaladas pela equipe do BIOREC. Fonte: Lucas Nobrega, 2021. 
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Tabela 1 - Informações dos mergulhos de procedimentos de instalação e retirada das ARMS 

Data Localidade Duração Visibilidade Coordenadas # Mergulhadores 

26/03/2019 Geladeira 45min 8m 

24°05’49,5” S 

45°41’35,1” W 4 

26/03/2019 ESEC 60min 6m 

24°06’15,2” S 

45°42’05,1” W 4 

16/04/2019 Ilha de Palmas 45min 6m 

23°32’43,0” S 

45°01’41,1” W 3 

16/04/2019 Ilhota das Cabras 41min 4m 

23°31’01,1” S 

45º02’30,6” W 3 

01/03/2020 Geladeira Não registrado 10m 

24°05’49,5” S 

45°41’35,1” W 3 

03/03/2020 ESEC Não registrado 16m 

24°06’15,2” S 

45°42’05,1” W 3 

10/03/2020 Ilha de Palmas 43min 12m 

23º32’43,0” S 

45º01’41,1” W 3 

12/03/2020 Ilhota das Cabras 34min 12m 
23°31’01,1” S 
45º02’30,6” W 3 

 

Figura 9 – ARMS instaladas em Alcatrazes. Fonte: Tito Lotufo, 2019.  

Os conjuntos de ARMS permaneceram aproximadamente 12 meses submersos e 

durante esse período foi feito o monitoramento periódico com os intervalos de 3 a 4 meses 

entre cada visita. As ARMS foram cobertas por uma caixa de plástico que as selavam 

completamente, evitando o escape da fauna móvel, as caixas foram amarradas com o uso de 

tiras elásticas, do tipo extensores. Os conjuntos foram substituídos com o auxílio de alicates e 

abraçadeiras nas mesmas rochas que as cordas já estavam atadas. Assim que retirados da 

água, as estruturas foram preservadas em caixas plásticas, com água do ambiente filtrada em 

uma malha de 40μm.  

No laboratório as caixas com as estruturas foram constantemente oxigenadas por meio 

de aeradores e o ambiente foi mantido em uma temperatura média de 20°C. As etapas de 

processamento das estruturas foram realizadas seguindo protocolos estabelecidos e 

padronizados para o projeto global, disponível em <www.oceanarms.org>. A fauna móvel foi 
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separada por peneiras em frações de 2mm, 500μm e 100μm, a fração de 2mm foi separada 

por uma equipe de três especialistas; as frações de 500μm e 100μm foram filtradas com 

álcool 96% em uma malha de 40μm; 6 frações com 10g de amostra cada foram preservadas 

para a análise de metabarcoding, 3 em 50ml de álcool 96% e 3 em 50ml de solução DMSO. 

A fauna incrustante das placas foi fotografada com uma câmera Nikon D500 lente de 

60mm e um par de flashes Nikon SB500. Foi feita uma montagem composta de 15 fotos em 

alta resolução com o uso do software Affinity Photo. As placas foram analisadas de ambos os 

lados por especialistas. As amostras de interesse foram identificadas com código, 

fotografadas, retiradas das placas, anestesiadas e conservadas em álcool 96% para análise 

morfológica e de DNA barcoding.  

Após as amostras de interesse serem separadas, todos os organismos incrustantes 

foram raspados das placas com o uso de espátulas, homogeneizados no liquidificador por 45 

segundos, filtrados em uma malha de 40μm e lavados com água do mar. Ao final a biomassa 

foi totalmente drenada e pesada. Foram separados para análise metabarcoding 6 frações de 

10g da biomassa, 3 em 50ml de álcool 96% e 3 em 50ml de solução DMSO. 

Para a realização das viagens de campo até Alcatrazes, a equipe do BIOREC foi 

apoiada pela equipe do ICMBio Alcatrazes e a embarcação Guardião. Como base de apoio e 

uso dos laboratórios utilizamos o Centro de Biologia Marinha (Cebimar/USP), em São 

Sebastião, bem como embarcação Tamoya. Para as etapas realizadas em Ubatuba contamos 

com apoio da base do Instituto Oceanográfico (IO/USP), Clarimundo de Jesus e a 

embarcação Veliger II.  

3.3 Coletas manuais 

As coletas manuais foram realizadas em cinco saídas de campo nas datas de 

17/04/2019, 30/07/2019 e 08/10/19 na Ilha de Palmas e Ilhota de Cabras, localizadas em 

Ubatuba, e nas datas de 29/07/2019 e 30/10/2019 na Ilha principal do arquipélago de 

Alcatrazes. Foram operados 10 mergulhos autônomos, com o trabalho de dois, três ou quatro 

coletores por operação, em um tempo total de 6 horas e 18 minutos de mergulho. A 

profundidade média dos mergulhos foi em torno dos 10m de profundidade, ao redor das 

estruturas, a fim de comparar a amostragem (Tabela 2).  

Assim que localizadas as amostras de interesse para coleta, os espécimes foram 

fotografados utilizando uma câmera Canon PowerShot G11 com caixa estanque. Após 
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fotografados, os organismos foram retirados do substrato com o auxílio de uma espátula, e as 

amostras foram colocadas em um saco plástico com água do ambiente e fechadas com 

elástico. Na embarcação, as ascídias foram anestesiadas com o uso de mentol ou tricaína. Em 

laboratório o material foi triado, parte da amostra foi selecionada e preservada em álcool 96% 

para a análise genética, e os indivíduos foram fixados em formo 4% em água do mar. Após 4 

dias as amostras em formol foram transferidas para o álcool 70% e mantidas em temperatura 

ambiente, condição em que permanecem para a análise taxonômica. 

Tabela 2 – Informações sobre os mergulhos de coleta.  

Data Localidade Duração Visibilidade Temperatura  Coletores 

17/04/2019 Ilha de Palmas 45min 4m 26°C 2 

17/04/2019 Ilhota das Cabras 12min >1m 25°C 2 

29/07/2019 Oratório 54min 10m 22°C 2 

29/07/2019 Geladeira 40min 10m 22°C 2 

30/07/2019 Ilha de Palmas 22min 4m 22°C 2 

30/07/2019 Ilhota das Cabras 38min 3m 23°C 2 

08/10/2019 Ilha de Palmas 33min 6m 22°C 3 

08/10/2019 Ilhota das Cabras 28min 2m 22°C 3 

30/10/2019 Geladeira 54min 8m 21°C 4 

30/10/2019 Oratório 52min 10m 22°C 4 

3.4 Análise morfológica 

 

As análises morfológicas foram primeiramente fotografadas e os aspectos externos 

foram analisados. Os procedimentos de dissecção foram feitos seguindo procedimentos já 

descritos (MONNIOT; MONNIOT, 1972; RODRIGUES; ROCHA; LOTUFO, 1998). As 

colônias da família Didemnidae foram descalcificadas em solução de EDTA 10% por 

aproximadamente uma hora ou mais dependendo da amostra, após a remoção das espículas 

foi feita a coloração com hematoxilina. Todas as amostras foram observadas com auxílio de 

uma lupa Nikon SMS1500 e fotografados com a lupa Zeiss SteREO Discovery.V8. Foram 

feitas lâminas de espículas com o uso de resina DPM Mountant for histology e cobertas com 

lamínula. As lâminas foram observadas no microscópio ZEISS Axio Lab.A1 no aumento de 

100x e medidas e registros fotográficos foram feitos com o uso do software Zen desenvolvido 

pela ZEISS. Foram observados nas espículas o seu formato, tamanho e número de raios no 

plano óptico.  
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3.5 Barcoding e Metabarcoding 

 

As amostras de ascídias conservadas em álcool 96% tiveram seu DNA extraído dos 

zooides isolados das colônias e no sifão atrial das solitárias. Foram utilizados os kits de 

extração comercial Qiagen DNEasy Blood and Tissue e Invitrogen™ Purelink™ e os 

protocolos foram executados seguindo as indicações dos fabricantes. A única modificação do 

protocolo foi durante o processo de lise da amostra, no qual foi utilizado uma solução de 

200μl contendo 170μl do tampão de lise e 30μl da Proteinase K, essa solução foi selecionada 

após testes serem realizados e resultados com maiores concentrações de DNA serem 

alcançadas. Foi feita uma eluição das amostras na concentração de 50μl do tampão de 

eluição. O DNA extraído teve sua qualidade avaliada por meio de espectrofotometria no 

aparelho DeNovix DS-11 FX e foi armazenado a –20°C. Os produtos de extração que 

apresentaram bons resultados estão sendo amplificados por meio de PCR (reação em cadeia 

da polimerase). As resultantes da extração com o DNA superior a 150ng/μL foram purificas 

usando o kit comercial.  

As amplificações do fragmento de interesse da subunidade I da Citocromo C Oxidase 

(COI) foram testadas para a família Didemnidae utilizando os primers desenhados por  

Stefaniak e Oliveira (STEFANIAK et al., 2009; OLIVEIRA; MICHONNEAU; LOTUFO, 

2017) e para as demais famílias foram utilizados os primers universais Folmer (FOLMER et 

al., 1994). As reações de PCR foram realizadas com soluções de 25μl por amostra, contendo 

12,5μl da AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase (Applied Biosystems™), 1μl do 360 GC 

Enhancer (Applied Biosystems™), 1μl do primer forward, 1μl do primer reverse, 8,5μl de 

água ultrapura e 1μl de DNA da amostra.  

Para as amostras de Phallusia nigra, Cnemidocarpa irene e Microcosmus exasperatus 

foram testados os primers LCO1490 e HCO2198 desenhados por (FOLMER et al., 1994) na 

concentração de 10μm, os ciclos testados foram de 2min a 94ºC para a desnaturação inicial, 

35 ciclos de 1min a 94ºC para desnaturação, 35 ciclos de 1min nos gradientes de temperatura 

de 39ºC, 44ºC, 50ºC e 55ºC para anelamento, 35 ciclos 1,5min 72°C para a extensão, 7min a 

72ºC para a extensão final e o resfriamento de 4ºC. Foi testado também para esta 

concentração do primer o ciclo da Amplitaq Gold™ 360 DNA Polymerase (Applied 

Biosystems™) de 10min a 95ºC para a desnaturação inicial, 40 ciclos de 30s a 95ºC para 

desnaturação, 40 ciclos de 30s nos gradientes de temperatura de 45ºC, 50ºC, 53ºC, e 55ºC 
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para anelamento, 40 ciclos 60s a 72°C para a extensão, 7min a 72ºC para a extensão final e o 

resfriamento de 4ºC. 

Para as amostras da família Didemnidae foram testados os primers TunF e TunR 

desenhados por (STEFANIAK et al., 2009), o primer foi testado na concentração de 0,02μm 

com o ciclo original descrito pela autora de 1min a 94ºC para a desnaturação inicial, 60 ciclos 

de 10s a 94ºC para desnaturação, 60 ciclos de 30s nos gradientes de temperatura de 41ºC, 

42,2ºC, 43,5ºC, 45.4ºC, 47,1ºC, 48,9ºC, 50,6ºC, 52,5ºC, 53.8ºC, 54,6ºC e 55ºC para 

anelamento, 60 ciclos 50s a 72°C para a extensão, 10min a 72ºC para a extensão final e o 

resfriamento de 4ºC. Para concentração de 10μm foi testado o ciclo da Stefaniak com as 

temperaturas de anelamento de 39ºC, 45ºC, 50ºC e 53ºC, foi testado também para esta 

concentração o ciclo da Amplitaq Gold™ 360 DNA Polymerase (Applied Biosystems™) nos 

gradientes de temperatura de 45ºC, 50,6ºC, 53.2ºC, e 55ºC para anelamento.  

Foi testado também o primer desenvolvido por Oliveira (OLIVEIRA; 

MICHONNEAU; LOTUFO, 2017) o Did forward e Did reverse, seguindo o ciclo descrito 

pela autora de 2.5min a 94ºC para a desnaturação inicial, 40 ciclos de 40s a 94ºC para 

desnaturação, 40 ciclos de 40s a 44ºC para anelamento, 40 ciclos de 1min a 72°C para a 

extensão, 10min a 72ºC para a extensão final e o resfriamento de 4ºC. O primers utilizados 

estão descritos na tabela abaixo (Tabela 3). 

Tabela 3 – Primers utilizados no presente estudo, 2020. 

Marcadores Sequências de primers utilizados (5'-3') Referências 

COI 

LCO1490: GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG 

 (FOLMER et al., 1994) 

HC02198: TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA 

COI 

TunF: TCGACTAATCATAAAGATATTAG 

 (STEFANIAK et al., 2009) 

TunR: AACTTGTATTTAAATTACGATC 

COI 

DidF: TATCIACIAATCATAAAGATATTGG 

 
(OLIVEIRA; 

MICHONNEAU; LOTUFO, 

2017) DidR: CTTCTYCYGRWGGRTCAAAAARCT 

Após os ciclos de tentativas de amplificação, as amostras foram analisadas por meio 

de eletroforese em gel agarose. A eletroforese foi realizada na tensão de 72V, potência de 

120W e corrente de 400ma, no tempo de 45min. Os resultados do gel foram vistos com o 

auxílio do foto documentador acoplado a um notebook. Infelizmente, as tentativas de 

amplificação do COI não apresentaram resultados positivos. O desenvolvimento desta 
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pesquisa foi afetado pelas restrições da pandemia, contudo o objetivo de alimentar as bases 

de dados do GenBank e BOLD ficam a posteriori. 

3.6 Comparação de métodos 

  

Os dados de amostragem coletados manualmente foram comparados com os dados 

gerados pelas estruturas de monitoramento autônomo. As amostras foram comparadas com o 

propósito de avaliar a eficiência e o esforço utilizado por cada método, de modo a avaliar se 

as estruturas são eficientes na coleta de ascídias de hábitos crípticos. Para comparação das 

amostras foi utilizado o coeficiente de similaridade Sørensen–Dice (CS), representado pela 

fórmula: CS =  
2C

A+B
. Na qual A representa o número de táxons exclusivos das ARMS; B 

representou o número de táxons exclusivos da coleta manual; e C representou táxons 

encontrados em ambas as amostragens. 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Autonomous Reef Monitoring Structures – ARMS 

 As estruturas de monitoramento autônomo ficaram submersas por aproximadamente 

12 meses. Durante esse período uma quantidade algumas centenas de espécimes da classe 

Ascidiacea incrustaram nas placas. Foram identificados através de fotografia 49 indivíduos da 

ordem Stolidobranchia. Esses indivíduos apresentavam muitas incrustações nas túnicas, dessa 

forma não é possível afirmar uma identificação mais precisa. Os vouchers analisados em 

laboratório revelaram as seguintes espécies desta ordem: Botrylloides niger, Botryllus tabori, 

Botryllus tuberatus, Cnemidocarpa irene, Eusynstyela tincta, Microcosmus exasperatus, 

Molgula braziliensis e Pyura vitatta. 

 Foi relatada a presença da família didemnidae em uma grande quantidade de placas 

das estruturas autônomas. As amostras identificadas em laboratório resultaram em espécimes 

do gênero Polysyncraton sp.; das espécies Didemnum ahu, Didemnum galacteum, Didemnum 

perlucidum, Didemnum rodriguesi, Didemnum vanderhorsti e Diplosoma macdonaldi; Além 

de amostras de didemnidae brancas crípticas. Foram coletas da ordem Phlebobranchia 

ascídias das espécies gênero Ascidia multitentaculata e da espécie Phallusia nigra. 

4.2 Coleta manual 
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Foram coletadas ao todo 84 amostras nos 9 mergulhos autônomos realizados. 

Representantes de todas as ordens da classe Ascidiacea foram coletados, abrangendo as 

famílias: Ascidiidae, Didemnidae, Pyuridae e Styellidae; e os gêneros: Phallusia, Didemnum, 

Diplosoma, Pyura, Microcosmus, Cnemidocarpa e Botryllus.  

Foram identificadas as seguintes amostras ao nível de espécie: Botrylloides niger, 

Cnemidocarpa irene, Didemnum apersum, Didemnum ligulum, Didemnum rodriguesi, 

Didemnum vanderhorsti, Diplosoma macdonaldi, Microcosmus exasperatus, Phallusia nigra 

e Pyura vitatta. Os resultados da análise morfológica e dos espécimes identificados ao nível 

de espécie serão descritos item 4.4. 

4.3 Comparação de métodos  

A amostragem das ARMS foi representada por 18 táxons; a coleta manual totalizou 

13 táxons e foram identificados 8 táxons em ambas as amostragens.  O resultado baseado no 

coeficiente de similaridade Sørensen–Dice apresentou uma similaridade de 51% entre as 

amostras. A tabela indicando a presença dos táxons está apresentada a seguir na Tabela 4. 

Tabela 4 - Comparação das amostras das ARMS com a amostra da coleta manual. 

Táxons ARMS Coleta Manual 

Ascidia multitentaculata X 

 Botrylloides niger X X 

Botryllus tabori X 

 Botryllus tuberatus X 

 Cnemidocarpa irene X X 

Didemnum sp.1 

 

X 

Didemnum sp.2 

 

X 

Didemnum ahu X 

 Didemnum apersum 

 

X 

Didemnum galacteum X 

 Didemnum ligulum 

 

X 

Didemnum perlucidum X 

 Didemnum rodriguesi X X 

Didemnum vanderhorsti X X 

Diplosoma macdonaldi X X 

Diplosoma sp. 

 

X 

Microcosmus exasperatus X X 

Phallusia nigra X X 

Eusynstyela tincta X 

 Polysyncraton sp.  X 

 Pyura vitatta X X 



 

32 
 

Molgula braziliensis X 

 Styelidae X 

 

4.4 Seção Taxonômica 

 

Ordem Aplousobranchia Lahille, 1886 

Amostrando a ordem Aplousobranchia (Aplouso = simples em grego) foram coletadas 

43 colônias da família Didemnidae de forma manual e as estruturas de monitoramento 

autônomo coletaram amostras dos gêneros Polysyncraton e Didemnum; e das espécies 

Didemnum ahu, Didemnum galacteum, Didemnum perlucidum, Didemnum rodriguesi, 

Didemnum vanderhorsti e Diplosoma listerianum (Figura 10).  

 

Figura 10 – Placa BRALC_2020_GELA_A_P8_B com diversas espécies de Aplousobranchia como: Didemnum 

ahu, Didemnum rodriguesi, Didemnum vanderhorsti e colônias de didemnidae branca críptica 

Família Didemnidae Giard, 1872 

 Didemnidae é a família mais abundante e diversa em águas tropicais rasas, e muitas 

espécies já são bem conhecidas, embora haja ainda um contingente considerável de espécies a 

serem descritas. A identificação das espécies desta família é muito difícil devido ao tamanho 

diminuto dos zooides, sendo muitas vezes só possível com a consulta de um especialista 

experiente no grupo (MONNIOT; MONNIOT; LABOUTE, 1991b; ROCHA; MONNIOT, 

1995). 
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A gônada e as larvas são caracteres chave para a identificação, porém muitas colônias 

se encontram ora em brotamento e sem gônadas maduras, ora com testículos maduros e sem 

larvas ou com os ovários maduros e testículo em regressão, o que torna a identificação 

morfológica complexa. 

Didemnidae brancas 

Material examinado: SPAL0719-001, SPAL1019-023, SPUBA0419-007, SPAL1019-003, 

SPAL1019-006, SPAL1019-009, SPAL1019-014, SPAL1019-024, SPAL1019-025, 

SPAL1019-038, SPAL0719-006, SPAL0719-008, SPAL0719-014, SPAL0719-015, 

SPUBA0719-007, SPUBA0719-008, SPAL1019-001, SPAL1019-002, BRALC_1489a, 

BRALC_1161a e BRALC_1494a.  

  

 

Figura 11 - Colônias de Didemnidae brancas em Alcatrazes. 

 As amostras não serão descritas detalhadamente, pois nenhum caractere morfológico 

importante foi observado para que possibilitasse a identificação dos táxons, autores de grande 

importância na área consideram essa família como uma das mais difíceis, senão a mais, de 

identificação precisa, sendo necessária a identificação por um especialista (MONNIOT; 

MONNIOT; LABOUTE, 1991b; ROCHA; MONNIOT, 1995). O objetivo é fazer continuar 

os testes de amplificação do DNA à posteriori. 

Gênero Didemnum Savigny, 1816 

Didemnum sp. 1 

Material examinado: SPUBA0719-001 e SPUBA1019-001. 
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Figura 12 – Colônia de Didemnum sp. em Ubatuba (a) larva imatura encontrada na amostra SPUBA1019-001 

(b). Fonte: Guilherme Piazzaroli, 2019 (a). 

Morfologia externa: 

 As colônias incrustantes são de coloração laranja. A túnica tem um aspecto externo 

com pequenas papilas (Figura 12, a). A túnica é de consistência firme. As colônias coletadas 

possuem 7cm de diâmetro e 2mm de espessura. As espículas estão distribuídas em alta 

densidade na superfície da colônia, formando uma crosta superficial de espículas. As 

espículas medem em torno de 10µm a 30µm e apresentam número diversos de raios por 

plano óptico.  

Anatomia: 

 Os zooides apresentam uma coloração alaranjada que se mantém após fixação e 

medem aproximadamente 0,8mm. O sifão oral é curto e possui 6 lobos. A faringe está grande 

parte exposta devido à ampla abertura do sifão atrial. O trato digestivo apresenta constrições. 

O testículo possui um único folículo, o espermiduto é espiralado e apresenta 

aproximadamente 7 voltas. As larvas encontradas nas amostras analisadas estavam imaturas 

(Figura 12, b), sendo possível observar apenas 3 pares de ampolas. 

 

Didemnum sp. 2 

Material examinado: SPAL1019-008.  
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Figura 13 - Colônia do gênero Didemnum associado a algas do gênero Prochloron em Alcatrazes. 

Morfologia externa: 

 Colônia incrustante de coloração verde florescentes devido à presença de algas 

simbiontes do gênero Prochloron sobre a túnica (Figura 13). Após fixada a colônia ficou 

totalmente branca. A superfície da túnica adquire um aspecto enrugado após a fixação. 

Cloacas circulares e numerosas distribuídas por toda a colônia. As espículas estão 

distribuídas em grande densidade na superfície e na base da colônia. As espículas são de 

formato estrelado, com 9-12 raios por plano óptico e medem de 15–30µm. A colônia 

examinada mede de aproximadamente 12cm. 

Anatomia: 

Os zooides deste espécime medem em torno de 1mm.  O sifão oral é curto e possui 6 

lobos. A abertura atrial é pequena, o que dificulta a visualização da faringe. Não foi possível 

observar a presença do órgão lateral. O testículo possui um único folículo, o espermiduto é 

espiralado e apresenta aproximadamente 8 voltas. Não foram encontradas larvas nessa 

amostra. 

Didemnum ahu Monniot & Monniot, 1987 

Material examinado: BRALC_1190a, BRALC_1012a, BRALC_1490a, BRALC_1062a, 

BRALC_1248a e BRALC_1164a. 
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Figura 14 – Colônia Didemnum ahu da amostra BRALC_1012 coletada na placa 

BRALC_2020_GELA_A_P2_B Fonte: Luísa Ameduri, 2020.  

Morfologia externa: 

 As colônias incrustantes são de coloração bege (Figura 14, a), em algumas colônias o 

bege acentuava uma coloração mais amarelada, rosa ou arroxeada. A superfície da colônia é 

lisa. As espículas estão distribuídas em pouca densidade na camada superficial da colônia. As 

espículas são de formato estrelado, com 6-8 raios por plano óptico e medem em torno de 20–

40µm. As colônias coletadas manualmente mediam em média 2cm de diâmetro. A espessura 

da colônia é de aproximadamente 1mm.   

Anatomia: 

Os zooides são pequenos, medindo em torno de 450µm, o que torna a observação das 

estruturas morfológicas uma tarefa complexa. O sifão oral é curto e possui 6 lobos curtos. A 

abertura atrial é grande, expondo até a metade da faringe. São encontrados 6 estigmas de cada 

lado nas primeiras 3 fileiras e 4 estigmas na última fileira. O órgão torácico lateral é pequeno 

e tem formato de “orelha”, ele se encontra entra a terceira e quarta fileira de estigmas. O 

testículo possui um único folículo, o espermiduto é espiralado e apresenta de 6-8 voltas. O 

tamanho máximo das larvas encontradas foi de 400µm. As larvas não são gemíparas, e 

possuem 3 papilas adesivas e 4 pares de ampolas (Figura 14, b).   

Didemnum apersum Tokioka, 1953 

Material examinado: SPAL0719-009 e SPUBA1019-008. 
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Figura 15 – Colônia de Didemnum apersum em Alcatrazes (a). Corte transversal da colônia demonstrando o as 

projeções na superfície da colônia e posicionamento dos zooides (b). Fonte: Tito Lotufo, 2019 (a). 

Morfologia externa:  

 As colônias incrustantes são de coloração branca (Figura 15). A superfície da colônia 

apresenta projeções pontiagudas dando um aspecto externo bem característico a espécie. As 

cloacas possuem projeções na borda das cloacas, os zooides estão organizados em torno da 

cloaca em um sistema circular. As espículas estão distribuídas densamente por toda a colônia, 

são de formato estrelado com 8-10 raios por plano óptico e medem 10–30µm. A espessura 

das colônias é de 2mm e as colônias têm em média 2cm de diâmetro.  

Anatomia: 

 Os zooides mediam aproximadamente 650µm, e possuem uma coloração branca em 

material fixado. O sifão oral é curto e possui 6 lobos.  As três primeiras fileiras de estigmas 

estão expostas devido à abertura atrial. Possui o apêndice fixador do comprimento do tórax. 

O estômago possui formato globular, o trato digestivo é longo, porém não possui nenhuma 

característica atípica. O testículo possui um único folículo, o espermiduto é espiralado e 

apresenta 9 voltas. Não foram encontradas larvas nas colônias examinadas.   

Comentários: 

Foram coletadas duas amostras desta espécie através da coleta manual. Uma delas foi 

coletada na Ilhota de Cabras em Ubatuba e outra foi coletada no ponto da Geladeira em 

Alcatrazes. 
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Didemnum ligulum Monniot F., 1983 

Material examinado: SPUBA0419-002 

 

Figura 16 - Didemnum ligulum em Alcatrazes (a), corte transversal da colônia, evidenciando a presença 

abundante de espículas na superfície e menos abundante no restante da túnica (b). Fonte: Tito Lotufo. 2019 (a). 

Morfologia externa: 

Foi coletada apenas um espécime de Didemnum ligulum através da coleta manual. As 

colônias incrustantes dessa espécie chegam a medir mais de 15cm de diâmetro e 2mm de 

espessura. A colônia coletada tem coloração laranja (Figura 16, a). Os zooides estão 

organizados de forma circular em torno de uma cloaca comum pequena e com a borda branca 

e denteada; a colônia apresenta um sistema com múltiplas cloacas em uma mesma túnica. A 

superfície da colônia é lisa. As espículas são densas principalmente na superfície da túnica 

(Figura 16, b), medindo 10–40µm, forma arredondada, com raios curtos e numerosos ao 

redor da massa central. 

Anatomia: 

Os zooides são amarelados mesmo após a fixação e medem em média 1mm. Possuem 

6 lobos no sifão oral, abertura atrial grande e com lingueta dorsal. A faringe possui 4 fileiras 

de estigmas e aproximadamente 8 estigmas por fileira, com o órgão torácico na altura da 

terceira fileira.  O pedúnculo esofágico-retal é curto. O estômago é globular e o intestino tem 

uma constrição na primeira alça. O testículo é único, com o espermiduto espiralado em 

sentido anti-horário formado de 7 voltas. Não foram encontradas larvas nessa amostra. 
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Didemnum perlucidum Monniot F., 1983 

Material examinado: BRALC_1356a, BRUBA_1036a e BRUBA_1114a.  

 

Figura 17 - Placa PALMB_7B. quase que completamente encoberta por Didemnum perlucidum. 

Morfologia externa: 

 A espécie é incrustante e tem coloração branca, com canais cloacais mais translúcidos, 

dando um aspecto reticulado à colônia. Em algumas placas das ARMS a espécie chegou a 

ocupar grandes áreas, atingindo quase 20cm de diâmetro (Figura 17). A superfície da colônia 

possui um aspecto liso quando a colônia está viva e um aspecto enrugado após a fixação, em 

razão da forma em que as espículas estão agrupadas. As espículas são densas principalmente 

na superfície da túnica, medindo 10–40µm, sendo que a maioria das espículas mediam em 

torno de 25µm, são arredondadas, com raios curtos e numerosos ao redor da massa central. 

Anatomia: 

 Os zooides mediam em média 1mm. Os zooides são transparentes e levemente 

amarelados. O sifão oral apresenta 6 lobos. A abertura atrial é bem ampla, expondo quase 

toda a faringe. A faringe possui 4 fileiras de estigmas. O órgão lateral se encontra na altura da 

quarta fileira. O sistema digestivo característico do gênero, sem peculiaridades relevantes. O 

testículo apresenta um único lobo e o espermiduto é espiralado, com aproximadamente 7 

voltas. Não foram encontradas larvas nas amostras analisadas.  
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Comentários: 

Está espécie foi coleta através do método das estruturas autônomas, as colônias de 

Didemnum perlucidum foram observadas em 26 placas das estruturas e estiveram presentes 

em todas as triplicatas das ARMS instaladas. 

Didemnum rodriguesi Rocha & Monniot, 1993 

Material examinado: SPAL0719-012, SPUBA0719-004, SPUBA-0719-006, SPUBA1019-

011, SPUBA1019-012, SPUBA1019-016, SPUBA1019-033, BRALC_1024a e 

BRALC_1162a.  

 

Figura 18 - Didemnum rodriguesi em Alcatrazes (a). O testículo único com espermiduto com pigmento de 

hematoxilina, apresentando 6 voltas no espermiduto e óvulo único de coloração amarela à direita (b). 

Morfologia externa: 

As colônias incrustantes são grandes, podendo medir mais de 20cm. A túnica tem a 

aparência lisa e coloração laranja escuro ou vermelha (Figura 18, a). As espículas são densas 

e estão bem presentes em toda a túnica, se aglomerando principalmente na superfície da 

túnica, o que dá um aspecto reticulado à colônia quando observada em microscópio. As 

espículas medem de 10µm a 40µm e tem o formato estrelado, com números variados de raios 

por plano óptico. 

Anatomia: 

Os zooides são alaranjados após fixados e medem em torno de 1,2mm. O sifão oral 

possui 6 lobos. A abertura atrial é ampla, o órgão torácico lateral é grande e em formato de 

“orelha”, situado na quarta fileira de estigmas. O processo muscular é do comprimento do 

tórax, assim como o pedúnculo esofágico-retal. O estômago é levemente ovalado e o intestino 

forma uma curva sobre o estômago. Indivíduos apresentam ambas as gônadas masculinas e 

femininas simultaneamente (Figura 18, b). O ovário e o testículo são únicos, o espermiduto é 
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espiralado e forma de 6 a 9 voltas em torno do testículo. A larva mede cerca de 0,6mm, 

apresenta 3 papilas adesivas e 8 pares de ampolas. 

Comentários: 

 Foram coletadas 9 amostras desta espécie através da coleta manual. Já nas estrututuras 

autônomas de monitoramento refical, as colônias de Didemnum rodriguesi estiveram 

presentes em um total de 24 placas. Muitas das amostras analisadas neste trabalho foram 

coletadas incrustadas em indivíduos de Microcosmus exasperatus, podendo indicar uma 

possível relação entre essas espécies. 

Didemnum vanderhorsti Van Name, 1924 

Material examinado: SPUBA0719-002, SPUBA0719-003, BRALC_1019a, BRALC_1134a, 

BRALC_1173a, BRALC_1240a e BRALC_1370a. 

 

Figura 19 - colônia de Didemnum vanderhorsti em Ubatuba (a). O testículo único com o espermiduto espiralado 

(b). 

Morfologia externa: 

As colônias incrustantes mediam aproximadamente 15cm de diâmetro, no caso da 

coleta com o uso das estruturas autônomas as colônias chegaram a ocupar grandes proporções 

da placa. A túnica das amostras tem uma coloração preta (Figura 19, a), com o aspecto liso, 

consistência firme e aproximadamente 3mm de espessura. Apenas as amostras coletadas com 

o uso das ARMS possuíam espículas, essas eram de formato estralado com mais de 15 raios 

no plano ótico e medem de 15µm a 20µm. Os canais cloacais se encontram em uma cloaca 

comum de diâmetro médio.  

Anatomia: 

Os zooides apresentam uma coloração branca acinzentada após a fixação e medem em 

média 1mm. O sifão oral apresenta 6 lobos e a abertura atrial é pequena. O pedúnculo 
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esofágico-retal é curto e o processo muscular é de tamanho de tórax. O estômago é globular e 

o intestino tem uma constrição que separa a porção pós estomacal. O testículo é único com o 

espermiduto que forma de 7 a 9 voltas (Figura 19, b). Ovário com 1 óvulo maduro.  Larva 

medindo em média 0,5mm, com 3 papilas adesivas e 4 pares de ampolas. 

Comentários: 

Foram coletadas 2 amostras de Didemnum vanderhorsti através da coleta manual. As 

colônias da espécie foram coletadas em 36 placas das ARMS, destas amostras presentes nas 

placas 5 foram feitas voucher para análise morfológica, bem como a coleta do DNA. 

Gênero Diplosoma Macdonald, 1859 

Diplosoma sp. 

Material examinado: SPUBA0419-006 e SPUBA1019-002. 

 

Figura 20 - Colônia de Diplosoma sp. da Ilha de Palmas em Ubatuba (a) e zooides da colônia após fixados, 

evidenciando a coloração marrom após a fixação. Fonte: Tito Lotufo, 2019 (a). 

Morfologia externa: 

As colônias dessa espécie são transparentes com manchas brancas na superfície, 

dando um aspecto de vela derretida à túnica. Medem em torno de 30cm de diâmetro no 

ambiente, ocupando boa parte da face inferior das rochas (Figura 20, a). A túnica tem um 

aspecto liso e mucoso devido à ausência de espículas. As diversas cloacas são bem grandes e 

conectam diversos canais ramificados pela colônia, que são bem visíveis no animal vivo.  

Anatomia: 

Os zooides dessa espécie permanecem com uma coloração marrom escura após 

fixados, o que dificulta a visualização das estruturas.  Os zooides medem em média 1,5mm 
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(Figura 20, b). O sifão oral é curto, a abertura atrial é grande, deixando a faringe exposta e 

exibindo as fileiras de estigmas centrais. Foram observados 8 estigmas de cada lado nas 

primeiras duas fileiras dos zooides. Os testículos são compostos por dois folículos e o 

espermiduto é reto. Não foram encontradas larvas e tão pouco gônadas femininas nas 

amostras analisadas. 

Comentários: 

Essa espécie foi coletada apenas através da coleta manual, foram coletadas 2 

amostras, ambas na Ilha das Palmas em Ubatuba. 

Diplosoma listerianum (Milne Edwards, 1841) 

Material examinado: SPUBA0419-005, SPUBA0719-005, SPUBA1019-003, SPUBA1019-

006, SPUBA1019-010 e BRALC_1030a. 

 

Figura 21 - Colônia de Diplosoma listerianum em Alcatrazes, com túnica transparente com pigmentos brancos 

(a) e testículo de dois lobos e espermiduto reto num zooide (b). Fontes: Tito Lotufo, 2019 (a) e Luisa Ameduri 

(b). 

Morfologia externa: 

As colônias de Diplosoma listerianum são transparentes e apresentam alguns pontos 

brancos dispersos pela túnica. A túnica possui uma textura mucosa, lisa e de grande 

fragilidade, sem espículas na túnica (Figura 21, a). As colônias observadas em campo 

ocupavam áreas com mais de 60cm de diâmetro, chegando a cobrir grande parte da face 

negativa de algumas rochas. A espessura da colônia é de aproximadamente 2mm. Os canais 

cloacais possuem muitas ramificações, é possível observá-los quando a colônia está viva 

devido a transparência da túnica, as ramificações dos canais se encontram em uma cloaca 
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grandes, arredondadas e com mais de 1cm de diâmetro. A colônia apresenta múltiplas 

colônias, chegando a dezenas em colônias com mais de 20cm. 

Anatomia: 

Após fixados os zooides permanecem com uma coloração levemente amarelada. Os 

zooides medem em torno de 500µm. O sifão oral possui 6 lobos e a abertura atrial é grande, 

expondo as 4 fileiras de estigmas. O pedúnculo esofágico-retal é curto, bem como o trato 

digestivo; o estômago é globular e o intestino é dobrado, formando uma constrição pós 

estomacal. O testículo possui dois folículos com espermiduto reto (Figura 21, b). O ovário 

apresenta 1 óvulo maduro. As larvas observadas mediam em média 0,7mm, eram gemíparas, 

com 3 papilas adesivas e 2 pares de ampolas. 

Comentários: 

Foram coletadas 5 amostras de Diplosoma listerianum através da coleta manual, 

ambas coletadas em Ubatuba. As colônias também estiveram presentes em 21 placas das 

ARMS, em todos os sítios em que as estruturas foram instaladas, sendo que de 1 destas 

colônias foram obtidos o voucher e DNA para posterior análise em laboratório. 

Gênero Polysyncraton Nott, 1892 

Polysyncraton sp.   

Material examinado: SPAL0719-014, BRALC_1036a, BRALC_1237a e BRALC_1244a. 

 

Figura 22 – Colônia de Polysyncraton sp. na placa BRALC_2020_ESEC_A_P6_B. 

Morfologia externa: 

Externamente as colônias incrustantes são de coloração laranja. A túnica tem um 

aspecto externo liso (Figura 22). A túnica tem consistência firme. As colônias coletadas 



 

45 
 

possuíam até 7cm de diâmetro e 2mm de espessura. As espículas estão distribuídas em alta 

densidade na superfície da colônia, formando uma crosta superficial de espículas. As 

espículas medem em torno de 10µm a 30µm e apresentam número diversos de raios por 

plano óptico. 

Anatomia: 

 Internamente os medem aproximadamente 1mm. Após a fixação os zooides 

permanecem com uma coloração amarelada. Os zooides estão dispostos na colônia em uma 

configuração “compactada”, o que dá um formato globular aos zooides. O sifão oral dos 

animais apresenta três lobos. A abertura atrial. Número de fileiras de estigmas. O estomago é 

globular e o trato digestivo é curto. Os organismos desse gênero apresentam o testículo com 

múltiplos lobos e espermiduto espiralado. Não foram encontradas larvas nas amostras 

analisadas. 

Comentários: 

 As amostras dos gêneros incrustaram em 13 placas das ARMS instaladas em 

Alcatrazes, estando presente em ambos os sítios do arquipélago, destas amostras capturadas 

pelas estruturas autônomas, 3 foram coletadas para voucher e DNA. Através da coleta manual 

foi obtida 1 amostra. 

Ordem Phlebobranchia Lahille, 1886 

Representando a ordem Phlebobranchia (Phlebo = vasos em grego) foram coletadas 

amostras das espécies: Phallusia nigra e Ascidia multitentaculata; esses espécimes são 

pertencentes à família mais diversa da ordem: Ascidiidae.  
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Família Ascidiidae Herdman, 1882 

Gênero Ascidia Linnaeus, 1767 

Ascidia multitentaculata (Hartmeyer, 1912) 

Material examinado: BRUBA_1225a 

 

Figura 23 – Ascidia sp. coletada com o auxílio das ARMS, na placa BRUBA_2020_CABR_B_P8_B.  

Morfologia externa: 

 Os indivíduos desta espécie solitária coletados com o auxílio das ARMS eram 

grandes, com 8cm de altura. A túnica é transparente, de consistência firme e fina espessura. O 

sifão oral mede 2,5 cm, e é bem maior que o sifão atrial, dando um formato bem 

característico aos animais. Quando vivos os indivíduos possuíam uma coloração levemente 

esverdeada (Figura 23).  

Anatomia: 

 Internamente a parede do corpo é fina e transparente. O sifão oral possui feixes 

musculares. São encontrados tentáculos orais de três tamanhos diferentes, sendo 10 

tentáculos de tamanho maior, aproximadamente 50 tentáculos médios e uma centena de 

tentáculos menores. O tubérculo dorsal apresenta o formato ovalado com uma abertura 

mediana em forma de fenda. A faringe apresenta vasos longitudinais paralelos, com papilas 

entre eles, visíveis sob lupa. A lâmina dorsal é completamente lisa. As gônadas formam um 

tubo entorno do trato digestivo. Os ovócitos da espécie medem em torno de 500µm. 
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Comentários: 

Foram coletadas apenas duas desta espécie, coletadas com o uso das estruturas 

autônomas de monitoramento de recifes. Ambas as amostras foram coletadas na uma Ilhota 

das Cabras em Ubatuba. 

Gênero Phallusia Savigny, 1816 

Phallusia nigra Savigny, 1816  

Material examinado: SPUBA0419-001 e SPUBA1019-00 

 

Figura 24 - Phallusia nigra em Alcatrazes (a) placa das ARMS BRALC_2020_GELA_A_P7_B com 3 

indivíduos de Phallusia nigra (b). 

Morfologia externa: 

Espécie solitária, de tamanho grande que pode alcançar mais de 10cm de 

comprimento (Figura 24, a). Possuem o corpo oval e se mostraram bem ajustáveis ao formato 

padronizado das ARMS. A túnica de coloração preta é opaca e rígida, com consistência 

resistente, chegando a 2mm de espessura, com superfície lisa e geralmente livre de 

incrustações. Apenas uma amostra coletada de forma manual apresentou incrustação da 

ascídia colonial Diplosoma listerianum. 

Anatomia: 

Internamente a parede do corpo é preta com uma tonalidade levemente arroxeada. O 

sifão oral possui uma dezena de tentáculos orais filiformes de tamanhos diferentes e dispostos 

em camadas. O tubérculo dorsal é circular, com abertura em formato de “U” com as 

extremidades levemente curvadas para dentro. A faringe apresenta vasos longitudinais bem 
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visíveis e com papilas no cruzamento entre os vasos. A lâmina dorsal dessa espécie é lisa 

próxima ao sifão oral, porém tem aspecto denteado à medida que vai se aproximando do 

esôfago. O trato digestivo possui alça primária e secundária, as gônadas se encontram na alça 

primária do intestino.  

Comentários: 

Foram coletadas 20 amostras desta espécie através com o auxílio das ARMS, mesmo 

não sendo um animais de hábitos crípticos, a espécie esteve presente em todos os sítios de 

amostragem, o que indica que as estruturas possuem eficiência como instrumento de coleta de 

Phallusia.  Os espécimes coletados de forma autônoma foram identificados em campo e 

alguns dos indivíduos foram integrados no processamento da amostra destinada à análise de 

DNAmetabarcoding, alguns animais muito grandes não foram integrados na análise, nos 

casos em que haviam mais de um indivíduo por estrutura (Figura 24, b). 

Ordem Stolidobranchia Lahille, 1886 

Da ordem Stolidobranchia (Stolido = dobras em grego), foram coletadas espécies de 

duas famílias: Pyuridae e Styellidae. Através da utilização de ambos os métodos de coleta 

foram obtidas amostras de: Pyura vitatta, Microcosmus exasperatus, Cnemidocarpa irene 

Botrylloides niger, Botryllus tabori, Botryllus tuberatus e Symplegma rubra 

Família Molgulidae Lacaze-Duthiers, 1877 

Gênero Molgula Forbes, 1848 

Molgula braziliensis Millar, 1958 

Material examinado: BRALC_1027 
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Figura 25 - Molgula braziliensis amostra BRALC_1027. Fonte: Luísa Ameduri, 2020. 

Morfologia externa: 

 Os x indivíduos coletados com o uso das ARMS mediam aproximadamente 5mm. A 

túnica destes exemplares estava completamente coberta por areia. Parede do corpo delicada 

com a musculatura da parede do corpo correspondendo com a descrição, com músculos 

concêntricos nos sifões e alguns feixes radiais. Parede do corpo delicada, fina e transparente. 

Faringe com 6 pregas bastante rasas, quase imperceptíveis, mas com um único vaso 

longitudinal em cada prega. Fendas em espiral, não formando propriamente infundíbulos, 

cruzadas no meio pelos vasos longitudinais. Saco renal pequeno e esbranquiçado, 

compreendido em uma alça intestinal secundária incompleta.  

Família Pyuridae Hartmeyer, 1908 

Gênero Microcosmus Heller, 1877 

Microcosmus exasperatus Heller, 1878 

Material examinado: SPUBA0419-008, SPUBA0419-009, SPUBA0419-010, SPAL0719-

002, SPAL0719-003, SPAL0719-004, SPAL0719-005.2, SPAL0719-010, SPAL0719-013.1, 

SPAL0719-013.2, SPUBA1019-005, SPAL1019-005, SPAL1019-013, SPAL1019-015, 

SPAL1019-017, SPAL1019-019, SPAL1019-020, SPAL1019-021, SPAL1019-022, 

SPAL1019-026, SPAL1019-027, SPAL1019-028, SPAL1019-029, SPAL1019-030, 

SPAL1019-031, SPAL1019-032, SPAL1019-034, SPAL1019-035, SPAL1019-036, 

SPAL1019-037, BRALC_1032a, BRALC_1156a, BRALC_1234a, BRALC_1032a e 

BRALC_1364a. 
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Figura 26 – Microcosmus exasperatus em Alcatrazes, bem coberta de epibiontes, com os sifões de cor laranja 

vivo bem evidente (a), escamas sifonais encontradas na no sifão oral, sendo um caractere da espécie (b).  

Morfologia externa: 

Os Indivíduos solitários possuem o corpo globoso. O tamanho das amostras coletadas 

variada de 2cm até 8cm de diâmetro. A túnica dos animais coletados de ambas as abordagens 

apresentava diversos epibiontes como: alga, poliquetas, esponjas, pedaços de concha e areia 

(Figura 26, a). Os sifões estão dispostos em direções opostas, apresentando uma coloração 

bege e em alguns casos laranja. A espécie foi encontrada associada exemplares da espécie 

Pyura vitatta.    

Anatomia: 

Internamente o manto é semitransparente, apresentando feixes musculares de 

coloração rosa, a musculatura é circular em torno do sifão e de todo o corpo dos animais. O 

sifão oral é alongado e internamente é revestido por escamas sifonais pontiagudas (Figura 26, 

b), o que caracteriza a espécie. Os tentáculos orais estão dispostos em duas camadas, uma 

camada com 10 tentáculos ramificados grandes, e outra camada com diversos tentáculos 

menores. A faringe tem 9 pregas em cada lado do corpo, a lâmina dorsal é lisa e o tubérculo 

dorsal apresenta o formato de “C”. O trato digestivo está localizado ao lado esquerdo do 

corpo, possuindo uma alça primária que envolve as gônadas. As gônadas estão situadas dos 

dois lados do corpo dos animais, são formadas por 3 a 5 estruturas globosas. O ovário é 

envolvido pelos folículos testiculares.  

Comentários: 

A espécie Microcosmus exasperatus foi a mais coletada durante a realização deste 

estudo, foram 30 amostras através da coleta manual e outras 5 amostras coletadas pelas 

ARMS e identificadas em laboratório. Lembrando que outros 45 indivíduos da ordem 
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Stolidobranchia foram coletadas com o auxílio das ARMS, indicando que havia mais 

exemplares desta espécie nas estruturas de monitoramento autônomo 

Gênero Pyura Molina, 1782 

Pyura vittata (Stimpsom, 1852) 

Material examinado: SPUBA1019-004, SPAL1019-004, SPAL1019-010, BRALC_1239a e 

BRALC_1170. 

 

Figura 27 - Pyura vittata em Ubatuba (a), lâmina dorsal com linguetas, colorida em hematoxilina (b). 

Morfologia externa: 

Os indivíduos medem em média 4cm de diâmetro (Figura 27, a). As amostras dessa 

espécie coletadas através da coleta manual estavam agregadas em massas com indivíduos, 

esses agregados de indivíduos incluíam também indivíduos de Microcosmus exasperatus. A 

túnica dos indivíduos coletados através da coleta manual era completamente coberta por 

epibiontes, deixando apenas os sifões do indivíduo à mostra. 

Anatomia: 

Internamente os sifões têm uma coloração alaranjada. O sifão oral apresenta uma 

dúzia de tentáculos ramificados. A faringe possui 6 pregas de cada lado do corpo. O 

tubérculo dorsal tem abertura em forma de “U”. A lâmina dorsal apresenta linguetas 

conforme de aproxima do esôfago (Figura 27, b). O sistema digestório está localizado do lado 

esquerdo do corpo, com o intestino formando apenas uma alça primária. Os indivíduos 

possuem uma gônada de cada lado do corpo, sendo que a gônada do lado esquerdo se 

encontra no interior da alça intestinal. As gônadas são estruturas com o formato globular, 

ovários e testículos unidos e dispostos ao longo dos gonodutos.  
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Comentários: 

Através da coleta manual foram amostrados 3 indivíduos desta espécie, 1 deles 

coletado em Ubatuba e outros 2 em Alcatrazes. Através da abordagem das ARMS duas 

amostras foram identificadas como sendo desta espécie. 

Família Styelidae Herdman, 1881 

Styelidae 

Material examinado: BRALC_1488 

 

Figura 28 – BRALC_2020_ESEC_C_P3_T 

Morfologia externa: 

As colônias incrustantes são de coloração bege. As colônias observadas nas 

estruturas de monitoramento autônomo possuíam aproximadamente 8cm de extensão (Figura 

28, a). A túnica apresentava areia e pedaços de conchas grudados na superfície. Foram 

observados zooides de diversos tamanhos, variando de 5mm até 20mm (Figura 28, b). Os 

zooides estavam organizados na colônia de forma amorfa. 

Gênero Botrylloides Milne Edwards, 1841 

Botrylloides niger Herdman, 1886 

Material examinado: SPUBA1019-009 e BRALC_1247a.  
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Figura 29 - Colônia de Botrylloides niger na placa BRALC_2020_GELA_C_P7_B (a), zooides (b). 

Morfologia externa: 

As colônias incrustantes são de coloração bordô, com linhas amarelas alaranjadas no 

entorno do sifão atrial. Os espécimes coletados medem em média 4cm de diâmetro. A 

consistência da túnica é gelatinosa. Uma dúzia ou dezenas de zooides se reúnem em círculos, 

entorno de uma mesma cloaca. Essa disposição dos zooides dá a eles um formato de “pétalas” 

dando a colônia a aparência de uma “flor” (Figura 29, a).   

Anatomia: 

Os zooides nas colônias medem em média 1,5mm. Abertura branquial circular 

abertura atrial ampla com lingueta nem nítida, apresentando dois lobos (Figura 29, b). O sifão 

oral apresenta 4 tentáculos maiores e 4 tentáculos menores. As branquiais apresentam de 9 a 

11 fileiras de estigmas. O estômago é cônico e possui de 8 a 9 pregas longitudinais. O Ceco 

pilórico é curto. São encontrados um óvulo de cada lado do corpo. Os testículos apresentam 

aproximadamente 7 lobos arredondados agrupados. Algumas as amostras coletadas estavam 

em fase de brotamento.  

Comentários: 

Foi coleta uma amostra da espécie em Ubatuba através da coleta manual e outras duas 

amostras nas ARMS instaladas em sítio “Geladeira” em Alcatrazes. 

Gênero Botryllus Gaertner, 1774 

Botryllus tabori Rodrigues, 1962 

Material examinado: BRALC_1023a, BRALC_1225a, BRUBA_1059a e BRUBA_1228a. 
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Figura 30 – Colônia de Botryllus tabori amostrada como BRALC_1023a na placa da ARMS instalada no 

arquipélago de Alcatrazes BRALC_2020_GELA_A_P4_B. 

Morfologia externa: 

 As colônias incrustantes são de coloração laranja bem viva. As colônias coletadas 

eram pequenas, medindo em torno de 4cm de diâmetro (Figura 30). Os zooides crescem de 

forma pareada, formando tubos e ramos de pares de zooides de forma elíptica. A consistência 

da colônia é gelatinosa. Foram observados de 5 até algumas dezenas de zooides por colônia. 

As colônias coletadas neste estudo estavam em fase de brotamento.  

Anatomia: 

 Os zooides das colônias analisadas mediam aproximadamente 1mm. Após a fixação 

os zooides permaneceram com uma coloração laranja viva. A abertura atrial é bem ampla, 

formando um sifão oral bem nítido. O sifão oral apresenta 8 tentáculos simples. As brânquias 

apresentam 8 fileiras de fendas branquiais. O esôfago dos animais é curto e o estomago é 

alongado. O intestino forma uma alça. O testículo destes animais é multilobado, apresentando 

aproximadamente 12 lobos, apresenta um ovário de cada lado do corpo, com um ou dois 

óvulos. 

Comentários: 

 Os representantes desta espécie foram coletados neste trabalho apenas com o uso das 

estruturas de monitoramento autônomo, foram encontradas colônias em 16 placas das 

estruturas, destas 4 foram feitas vouchers e analisadas em laboratório. 

Botryllus tuberatus Ritter & Forsyth, 1917  

Material examinado: BRALC_1367a, BRALC_1481a, BRALC_1484a BRUBA_1039a e 

BRUBA_1121a. 
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Figura 31 – Placa BRALC_2020_ESEC_B_P1_B. 

Morfologia externa: 

 As colônias incrustantes são de coloração marrom, alguma apresentam pigmentos 

amarelos ou esbranquiçados na superfície da túnica. Os zooides se organizam em torno de um 

círculo ovalado, compartilhando uma cloaca em comum. As colônias coletadas pelas placas 

das ARMS eram pequenas, medindo menos de 2cm de diâmetro, porém eram bem 

abundantes em número, chegando a ocupar quase toda uma estrutura das ARMS, foi bom o 

caso da estrutura B da triplicata instalada na ESEC em Alcatrazes.  

Anatomia: 

 Os zooides das colônias analisadas mediam aproximadamente 500µm. Após fixados 

os zooides permanecem com uma coloração marrom. A abertura atrial é ampla com a 

lingueta bem pigmentada. As brânquias apresentam 4 fileiras de fendas. O estomago é 

globoso com 8 dobras longitudinais. As gônadas das amostras não foram observadas.  

Comentários: 

 Os representantes desta espécie foram coletados neste estudo apenas com o uso das 

ARMS. As colônias chegaram a cobrir totalmente a face de uma placa (Figura 31), essa 

estrutura em particular foi colonizada pela espécie em todas as placas da estrutura, exceto a 

do topo, no geral a espécie esteve presente em 43 placas, sendo a espécie com a maior 

presença nas placas; destas amostras coletadas pelas ARMS 5 foram coletadas para voucher e 

análise de DNA. 
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Gênero Cnemidocarpa Huntsman, 1913 

Cnemidocarpa irene (Hartmeyer, 1906) 

Material examinado: SPAL0719-005.1, SPAL1019-011, SPAL1019-039, BRALC_1028a, 

BRALC_1238a, BRALC_1038a e BRUBA_1113a.   

 

Figura 32 – Tubérculo dorsal em formado de “U” e tentáculos filiformes (b), gônadas que envolvidas por uma 

membrana formando tubos, sendo as estruturas mais amareladas os testículos e as estruturas esbranquiçadas os 

ovários (b). 

Morfologia externa: 

Ascídias solitárias de formato ovalado de aproximadamente 5 cm. A túnica destes 

animais é geralmente repleta de epibiontes, foi observado nas amostras coletadas um grande 

número de poliquetas. A túnica possui uma coloração bege, espessa, resistente, de 

consistência cartilaginosa e com diversos tipos de incrustações.  

Anatomia: 

Internamente a parede do corpo apresenta uma coloração marrom escura próximo dos 

sifões e tem uma musculatura que envolve todo o corpo. O sifão oral apresenta 10 tentáculos 

filiformes, transparentes e com uma coloração levemente amarelada no seu interior. A faringe 

possui 4 pregas de cada lado do corpo, tubérculo dorsal tem formata de "U" (Figura 32, a). A 

lâmina dorsal tem o aspecto liso. Trato digestório se encontra ao lado esquerdo do corpo. As 

gônadas são encontradas dos dois lados do organismo, os ovários formam tubos com 

numerosas vesículas testiculares (Figura 32, b). 

Comentários: 
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Um total de 3 espécimes de Cnemidocarpa irene foram coletadas através da coleta 

manual, todas em Alcatrazes. Na coleta com a abordagem das ARMS a espécie foi 

identificada em 3 amostras de Alcatrazes e 1 amostra de Ubatuba. 

Gênero Eusynstyela Michaelsen, 1904 

Eusynstyela tincta (Van Name, 1902) 

Material examinado: Placas das ARMS 

  

Morfologia externa: 

 As colônias incrustantes são de coloração alaranjada. As colônias mediam em média 

2cm de diâmetro e apresentavam poucos zooides. Os zooides estão bem individualizados, 

sendo fácil de distingui-los na colônia. Os dois sifões de cada zooide são bem visíveis. A 

túnica tem consistência coriácea. A espécie foi identificada apenas por fotografia, por este 

motivo não serão descritas as estruturas internas. 

5 DISCUSSÃO 

O uso de diferentes métodos possibilitou evidenciar espécies que foram coletadas 

exclusivamente através da coleta manual, espécies coletadas com o uso das estruturas 

autônomas, bem como espécies que foram coletadas por ambos os métodos, indicando que 

ambos os métodos são recomendados na coleta desses organismos e que esses métodos 

podem ser usados com objetivos distintos na realização de coletas específicas, como por 

exemplo no estudo de uma espécie determinada.  

Para fins de inventários de espécies o método mais indicado seria o uso das ARMS, 

pois como as estruturas são padronizadas, para a coleta manual é interessante considerar que 

o número de coletores influenciou no resultado da coleta. Durante os mergulhos em que duas 
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pessoas se dedicaram a coleta, foram coletas em torno de dez a quinze espécimes, já durante 

o mergulho no qual quatro mergulhares estavam coletando, foram coletados trinta e sete 

espécimes, mostrando que o número de coletores influência no resultado do trabalho.  

O fator da visibilidade também deve ser considerado durante a coleta manual, pois 

em um dos mergulhos não foi possível realizar a coleta uma vez que não havia visibilidade. 

Essas variáveis são consideráveis, pois podem significar obstáculos na realização do 

mergulho, impedindo a coleta manual, o que não acontece com a coleta padronizada das 

ARMS.  

 Os seguintes táxons foram coletados usando ambos os métodos de coleta: Botrylloides 

niger, Cnemidocarpa irene, Didemnum rodriguesi, Didemnum vanderhorsti, Diplosoma 

macdonaldi, Microcosmus exasperatus, Phallusia nigra e Pyura vitatta. Esses táxons já são 

conhecidos para a região e estão registrados para a área em outros trabalhos (ROCHA; 

MONNIOT, 1995; DIAS et al., 2013b) 

Foi possível observar que as espécies de ascídias solitárias podem ser facilmente 

coletadas através de ambos os métodos de coleta. Os animais solitários não apresentam 

grandes dificuldades na sua coleta manual, uma vez que esses organismos geralmente 

possuem maior tamanho, que possibilita uma fácil identificação dos animais em campo. A 

coleta desses animais com o auxílio das ARMS foi surpreendente, pois as estruturas foram 

eficientes destes animais, que não necessariamente apresentam hábitos crípticos.    

As espécies Didemnum ssp., Didemnum apersum, Didemnum ligulum, Diplosoma sp. 

e outras duas espécies do gênero Didemnum foram coletadas exclusivamente através da 

coleta manual. As amostras coletadas unicamente com a abordagem manual são todas 

representadas por espécies da família Didemnidae.  

A família Didemnidae é o grupo com maior número de espécies na classe Ascidiacea 

e novas espécies vem sendo continuamente descritas (SHENKAR; SWALLA, 2011; 

SHENKAR et al., 2020). As Didemnidae representam o grupo mais difícil de ser identificado 

devido ao tamanho reduzido, anatomia demasiada complexa e muita similaridade 

morfológica entre as espécies. Além disso, são necessários instrumentos específicos para uma 

boa dissecação dos animais, o que exige recursos, conhecimentos e técnicas específicas. 

Desta forma a identificação precisa deste grupo só pode ser feita por especialistas 

(MONNIOT; MONNIOT; LABOUTE, 1991a; ROCHA; MONNIOT, 1995). 
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As ascídias dos seguintes espécies foram coletadas exclusivamente com o uso das 

estruturas de monitoramento autônomo de recifes: Ascidia multitentaculata, Botryllus tabori, 

Botryllus tuberatus, Didemnum galacteum, Didemnum perlucidum, Eusynstyela tincta, 

Molgula braziliensis, Polysyncraton sp. e Symplegma rubra. As ARMS significam uma 

superação de obstáculos no acesso de espécies como Botryllus tuberatus, que geralmente 

apresentam um certo grau de dificuldade na coleta manual devido aos seus hábitos crípticos.  

As espécies coletadas exclusivamente com o uso das ARMS poderiam também ser 

coletadas através da coleta manual, caso o objetivo fosse coletar uma espécie específica. 

Algumas espécies necessitariam de uma maior dedicação de tempo e um conhecimento 

avançado na busca de animais com hábitos muito crípticos. A Ascidia multitentaculata, por 

exemplo, foi capturada apenas com o uso das ARMS. A espécie é endêmica do oceano 

atlântico, bem conhecida na região e registrada já em outros trabalhos (ROCHA et al., 2012; 

DIAS et al., 2013a), porém devido ao seu hábito mais crípticos em relação à outras ascídias 

solitárias não estiveram presentes na coleta manual, indicando uma vantagem do uso das 

ARMS em relação a esta espécie.  

 Em relação à família Ascidiidae, à qual pertencem as espécies Ascidia 

multitentaculata e Phallusia nigra, é interessante comentar que são conhecidas 12 espécies 

no litoral brasileiro (BONNET; ROCHA, 2011), e apenas estas duas espécies mencionadas 

foram coletadas no presente estudo. A espécie Phallusia nigra foi coletada através de ambos 

os métodos de amostragem, sugerindo uma facilidade para a coleta do animal na região.  

A coleta de ascídias é importante, pois novas espécies são descritas frequentemente, 

até mesmo incluindo animais grandes. Atualmente, com o uso do DNA e ferramentas mais 

precisas de identificação, foi possível identificar animais quem acreditava-se já serem bem 

conhecidos, como por exemplo a Pyura beta, que até ter sido descrita recentemente, eram 

identificadas como Pyura vitatta (SKINNER; ROCHA; COUNTS, 2019).  

As duas espécies de Pyuridae coletadas neste estudo já são bem conhecidas para a 

região. Microcosmus exasperatus foi coletada em boa quantidade através de ambas as 

abordagens utilizadas, o que demonstra a região como um local em potencial para estudo 

voltados exclusivamente para a espécie. A espécie tem sido utilizada para avaliar a poluição 

de microplástico e outras substâncias associadas (VERED et al., 2019), contaminação por 

fármacos (NAVON et al., 2020), sendo um organismo com o grande potencial de 

biomonitoramento marinho (KUPLIK; NOVAK; SHENKAR, 2019).  
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 A integração de outros métodos na investigação e identificação de espécies, como a 

biologia molecular, possibilita que esse campo seja ainda mais explorado. No presente estudo 

foram utilizados primers desenvolvidos por três diferente pesquisadores (FOLMER et al., 

1994; STEFANIAK et al., 2009; OLIVEIRA; MICHONNEAU; LOTUFO, 2017). Foram 

seguidos os procedimentos descritos pelos próprios autores, os procedimentos indicados pelo 

fabricantes dos reagentes, além de tentativas no uso de ciclo utilizados por outros autores 

(JAFFARALI; AKRAM; ARSHAN, 2018; OLIVEIRA; HOEKSEMA; ROCHA, 2019). 

Infelizmente mesmo com os esforços aplicados não foram obtidas amplificações de DNA no 

presente estudo. 

 No mais as ascídias são um grupo altamente promissor no desenvolvimento de 

pesquisa em diversas áreas, sendo na área de taxonomia e conhecimento morfológico; no 

desenvolvimento de fármacos e descobertas de substâncias com importância médica; no 

acesso à poluição e uso desses organismos como bioindicadores; em estudos de ecologia e 

filogenética. Sendo assim um grupo que ainda tem muito a ser explorado. 

6 CONCLUSÃO 

 

Considerando a similaridade de 51% entre as amostras coletadas com o método 

manual e com as estruturas de monitoramento autônomo, é possível afirmar que as estratégias 

de amostragem são complementares. Juntos, ambos os métodos conseguirem coletar um total 

de 23 táxons, correspondendo a 35% da fauna conhecida do grupo na região. A aplicação de 

novos métodos como o uso são estruturas de monitoramento autônomo, têm eficiência na 

coleta de ascídias com hábitos crípticos, como foi observado para amostras de espécie de 

Botryllus tuberatus e Molgula braziliensis. Todavia, a coleta manual pode ser interessante 

quando usada para fins específicos. Desta forma, as estruturas de monitoramento autônomo 

de recifes não excluem a coleta manual, as duas propostas são complementares e podem ser 

usadas com objetivos distintos.  
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