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RESUMO
Uma das espécies de coral pétreo zooxantelado com mais ampla distribuição no
litoral brasileiro é Madracis decactis Lyman, 1859. M. decactis forma colônias
incrustantes nodulares que podem atingir até 30 cm de diâmetro. O estudo da
gametogênese foi realizado através de coletas bimensais na Baía de Ilha Grande, RJ
durante 21 meses (agosto/2004-maio/2006), totalizando 10 coletas (12 colônias/coleta)
(Licença IBAMA no. 201/2004). Foram realizados cortes histológicos de 7 μm, e de 10
até 16 pólipos por colônia foram analisados, totalizando mais de 1800 pólipos. A análise
dos pólipos indicou que M. decactis é hermafrodita, com gametas localizados no mesmo
lóculo gástrico, porém em mesentérios diferentes. A gametogênese durou cerca de sete
meses. A ovogênese iniciou-se ao redor de outubro, enquanto que a espermatogênese
teve inicio no final de fevereiro, ambas terminando em sincronia no final do mês de
maio. O exame dos pólipos férteis indicou a presença dos estágios I, II e III de
desenvolvimento para a ovogênese e dos estágios I, II, III e IV para a espermatogênese.
Não foram encontrados embriões ou plânulas nos cortes histológicos, indicando talvez
que estes estágios permaneçam pouco tempo no interior do pólipo. O pico da atividade
reprodutiva ocorre entre os meses de fevereiro e abril com todas as colônias férteis
contendo ovócitos principalmente no estágio III de maturação. A provável época de
liberação de plânulas ocorre entre os meses de abril e maio, sob influencia das
condições ambientais como a temperatura da água do mar, a irradiação solar e a
pluviosidade. O presente trabalho forneceu informações básicas a respeito da biologia
reprodutiva de Madracis decactis presente em Ilha Grande, sendo uma contribuição
para outros estudos mais específicos na área de manejo e conservação de ambientes
marinhos.

1 - INTRODUÇÃO
1.1 Modos reprodutivos dos corais escleractínios
Os corais escleractínios são cnidários relativamente conhecidos pelas pessoas,
principalmente, quando nos referimos a ambientes marinhos de águas claras e quentes,
apesar de muitos não saberem em que categoria os classificar, confundido-os com
esponjas, “plantas” devido ao seu hábito de vida séssil e seu formato que às vezes
lembra um galho, ou ainda algo inanimado, uma rocha, por exemplo (Oigman-Pszczol et
al., 2007). Os mais conhecidos e populares são os corais pétreos zooxantelados, com
cerca de 656 espécies reconhecidas (Cairns, 1999), que formam as comunidades
coralínias e são os principais formadores dos diversos tipos de recifes espalhados pelas
regiões tropicais que tanto atraem os turistas. Os corais pétreos azooxantelados
possuem 669 espécies (Cairns, 1999), virtualmente o mesmo número de que os
zooxantelados, mas são menos conhecidos, pois muitas vezes são encontrados apenas
em grandes profundidades (Cairns, 1981; Kitahara & Cairns, 2005), apesar de poderem
ser bastante comuns também em águas rasas, como é o caso, por exemplo, dos corais
exóticos Tubastrea coccinea e T. tagusensis que colonizaram muitos ambientes na
região sudeste do Brasil, e que chamam bastante a atenção dos mergulhadores por
causa de suas colorações vermelha ou laranja e seus tentáculos amarelos (Paula &
Creed, 2004; Creed, 2006).
Os corais escleractínios são animais sésseis e, uma vez assentados sobre o
substrato, ficam submetidos às condições ambientais da região, não podendo se
locomover nem para a alimentação ou reprodução e nem no caso das condições
ambientais se tornem desfavoráveis. Talvez esse modo de vida (entre outros fatores)
tenha favorecido o desenvolvimento de uma grande plasticidade tanto morfológica e
fisiológica quanto reprodutiva ao longo de sua evolução. O corais podem, por exemplo,
apresentar dois padrões sexuais: hermafroditismo ou gonocorismo; e dois modos de
reprodução: fertilização externa com liberação de gametas na água ou fertilização
interna com incubação da plânula dentro do pólipo feminino, resultando assim, em
quatro combinações possíveis para os padrões reprodutivos (Harrison & Wallace, 1990).
A grande maioria dos trabalhos a cerca da reprodução dos corais durante quase
todo o século XX esteve voltada para a capturação de plânulas, mais do que para o
estudo da gametogênese ou da liberação de gametas (Harrison & Wallace, 1990).
Assim, acreditava-se que o modo incubador de plânulas era predominante entre os
corais, até que a partir da década de 80 houve um grande número de trabalhos
relatando a liberação de gametas na coluna d’água bem como a fertilização externa, o

que contribuiu para a concepção do modo liberador como o modo predominante na
reprodução dos escleractínios (Harrison & Wallace, 1990; Richmond & Hunter, 1990).
Cerca de três quartos das espécies zooxanteladas são hermafroditas e liberam
seus gametas na água para a fertilização externa (Harrison & Wallace, 1990) sendo que
esse modo de reprodução está geralmente associado com uma maior fecundidade
(grande quantidade de gametas/plânulas por pólipo) e um potencial maior de dispersão
devido ao elevado número de plânulas produzidas e também ao relativo longo período
de 4 até 6 dias de desenvolvimento planctônico (Harrison & Wallace, 1990; Veron,
2000a).
Devido à preponderância do modo liberador de gametas alguns autores
sugeriram que esse seria o modo ancestral da reprodução dos Scleractinia, enquanto
que o modo incubador seria secundariamente derivado em resposta às necessidades
ecológicas e ambientais (Szmant, 1991; Shlesinger et al., 1998). Algumas hipóteses
foram levantadas com o objetivo de se entender porque o modo incubador teria surgido,
e quais seriam suas relações com a história de vida, morfologia ou habitat dos corais
(Harrison & Wallace, 1990). Stimson (1978) sugeriu que espécies de águas rasas
(ambientes com maior distúrbio) teriam uma alta taxa de mortalidade e por isso a
seleção deveria ter favorecido espécies com altas taxas reprodutivas. Entretanto, o fato
dessas espécies liberarem plânulas ao invés de gametas parecia não ser consistente
com a seleção de taxas reprodutivas altas, uma vez que menos plânulas poderiam ser
produzidas que gametas. Assim, essa estratégia deveria ser uma adaptação ao rápido
assentamento em águas com muito movimento garantindo assim novos recrutas, mais
do que uma alta taxa reprodutiva, hipótese que também foi corroborada por Ward
(1992). Entretanto, além de muitos corais incubadores serem encontrados em grandes
profundidades, assim como muitos corais liberadores serem encontrados em águas
rasas contrariando a idéia de que o modo reprodutivo estaria relacionado com a
profundidade (Harrison & Wallace, 1990), muitos trabalhos observaram que plânulas
incubadas eram capazes de permanecer no plâncton por até 103 dias (Richmond, 1987)
e portanto teriam um grande potencial para a dispersão (Harii et al., 2002) e que de fato
poucas contribuíam para a manutenção da comunidade local (Miller & Ayre, 2004;
Sherman et al., 2005).
Van Moorsel (1983) sugeriu que as espécies incubadoras de habitats mais
imprevisíveis eram, comparativamente, pequenas ou de vida curta, alcançavam a
maturidade cedo e possuíam um período reprodutivo longo e muitos descendentes
pequenos os quais constituíam um custo reprodutivo anual alto. Ao passo que, as
espécies relacionadas que se localizavam em ambientes mais estáveis apresentavam
características opostas. Szmant (1986, 1991) também considerou o modo incubador

como sendo uma adaptação de colônias que se especializaram em persistir em habitat
com distúrbios, e considerou esse modo reprodutivo como sendo uma adaptação a
situações que requereriam alta taxa de recrutamento local. Essas colônias estariam
sujeitas à taxas de mortalidade precoces e freqüentes e por isso iniciariam a reprodução
sexuada ainda bem jovens, e apresentariam muitos ciclos reprodutivos por ano
(compensando a produção relativamente baixa de plânulas por ciclo), resultando assim
em altos índices de recrutamento ao contrário dos liberadores. Porém, nem todos os
corais incubadores têm tamanho pequeno, como por exemplo, Acropora palifera do
Indo-Pacífico (Kojis, 1986) e Madracis mirabilis do Caribe (Vermeij et al., 2003b) além de
nem todos apresentarem muitos ciclos reprodutivos ao longo do ano (Tioho et al., 2001;
Harii et al., 2001; Lins de Barros et al., 2003).
Rinkevich & Loya (1979) sugeriram que espécies com pólipos pequenos teriam
gônadas que se direcionariam para dentro da cavidade gastrovascular, teriam um
número menor de ovócitos pequenos e incubariam as plânulas, enquanto que em
espécies de pólipos maiores, o número de ovócitos seria maior e a fertilização seria
externa. No entanto, Szmant-Froelich et al. (1980) propôs que com as informações
disponíveis de Astrangia danae e de muitas outras espécies de corais caribenhos não
era possível estabelecer uma relação universal entre o tamanho do pólipo, tamanho do
ovócito e modo reprodutivo, idéia que também recebeu suporte de outros autores
(Harrison & Wallace, 1990; Schlesinger et al., 1998).
Assim, parece que até o momento nenhuma relação simples entre o modo de
reprodução e a história de vida, habitat ou morfologia pode ser confirmada. Ele deve
envolver um balanço refinado entre a abundância local (através do rápido
assentamento) e ampla dispersão; auto-fecundação e fecundação cruzada e
cruzamento entre espécies e hibridização (Veron, 2000a). Como resultado uma única
espécie pode ter diferentes modos de reprodução, algumas têm plânulas que assentam
rapidamente (Babcock, 1988; Dunstan & Johnson 1998; Tioho et al., 2001), outras
plânulas que se dispersam por longas distâncias (Richmond, 1987; Isomura & Nishihira,
2001) e outras ainda que podem tanto incubar quanto liberar gametas, como por
exemplo, Goniastrea aspera que deve liberar gametas e incubar plânulas ambos de
forma sexuada (Sakai, 1997), Oulastrea crispata que é capaz de liberar gametas e
plânulas sexuada ou assexuadamente formadas (Nakano & Yamazato, 1992); e
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assexuadamente formadas (Ward, 1992). Parece que até o padrão sexual, que é
considerado bastante conservativo dentro das linhagens (Harrison, 1985), pode ser
revertido dependendo da condição ambiental a que estão submetidas às espécies
(Tomascik & Sander, 1987).

1.2 Considerações sobre o gênero Madracis
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Archaeocoeniina) dominam muitos recifes ao redor do mundo, não sendo raro encontrar
corais das duas famílias crescendo juntos ao longo de extensas áreas de águas rasas
(Kinzie III, 1996). Acroporidae é formada por quatro gêneros dos quais dois (Acropora e
Montipora) possuem o maior número de espécies entre os gêneros atuais, enquanto
que Pocilloporidae é formada por cinco gêneros dos quais três (Stylophora, Seriatopora
e Pocillopora) muitas vezes dominam as comunidades onde ocorrem, e exceto pelo
gênero Madracis, estão restritos ao Indo Pacífico e Pacífico Leste (Kinzie III, 1996). Uma
das grandes diferenças entre as duas famílias é o modo reprodutivo: os dois gêneros
mais especiosos de Acroporidae liberam seus gametas na água e realizam fertilização
externa, enquanto que nos pociloporídeos o padrão de reprodução é mais diverso,
podendo liberar os gametas na água, incubar as plânulas ou ambos (Kinzie III, 1996).
Dos cinco gêneros pertencentes à família Pocilloporidea, Pocillopora é o que tem a
biologia reprodutiva mais bem estudada (Stimson, 1978; Harriott, 1983b; Sttodart, 1983;
Fadlallah 1985; Shlesinger & Loya, 1985; Glynn et al., 1991; Ward, 1992; Tanner, 1996,
Tioho et al., 2001).
Madracis Milne Edwards & Haime, 1849 é o único gênero de Pocilloporidea que
não está restrito ao Pacífico, ocorrendo na região do Caribe até as águas temperadas
do Mediterrâneo e Atlântico Norte e Sul (Species 2000, 2007; Veron, 2000b). Delvoye
(1988) publicou o primeiro trabalho sobre a gametogênese do gênero, estudando a
espécie M. mirabilis de Curaçao, Caribe. Aliás, a maioria dos trabalhos publicados sobre
o gênero estão restritos à região caribenha (Fenner, 1993; Bruno & Edmunds 1997,
1998; Diekmann et al., 2001, 2002, 2003; Vermeij et al., 2003a, b, 2004; Vermeij & Bak,
2002, 2003).
Veron (2000b) mudou a posição do gênero Madracis da família Pocilloporidae
para a família Astrocoeniidae com base nas características da columela (Vermeij et al.,
2004). Entretanto, Vermeij et al. (2003b, 2004) estudando as espécies de Madracis,
observaram características reprodutivas (como o arranjo das gônadas, número de
plânulas

por

pólipo)

semelhantes

às

características

encontradas

em

outros

pociloporídeos, e sugeriram que o rearranjo taxonômico deveria ser ao nível de gênero
e não de família. O presente trabalho optou por adotar a classificação taxonômica
tradicional e considerou o gênero Madracis pertencente à família Pocilloporidea.
A maioria das espécies desse gênero são azooxanteladas (oito) e, ao contrário
da grande parte dos gêneros de corais escleractínios que são monotípicos (apenas
zooxantelados ou azooxantelados), Madracis também é representada por seis espécies

zooxanteladas e duas facultativas (Cairns, 1999), formando um total de 16 espécies
reconhecidas (Cairns, 1999; Veron, 2000; Vermeij et al., 2003a).
O gênero é caracterizado por uma forma de colônia plocóide ou subcerióide,
formas de crescimento ramificadas, incrustantes e/ou nodulares com coralitos de
tamanho pequeno (< 1,5mm) ou médio (1,5 – 10mm) de formato poligonal com
aparência de favo de mel. O número de septos varia de 8 até 10, tem columela
estiliforme proeminente e brotamento extratentacular (Neves et al., 2002; Neogene
Marine Biota of Tropical America, 2004).
O estatus de algumas espécies desse gênero é bastante debatido, e a ampla
plasticidade morfológica e a sobreposição de caracteres morfológicos são as principais
responsáveis pelos fracos limites entre as espécies (Vermeij et al., 2003b). Fenner
(1993), estudando espécies de várias localidades no Caribe sugeriu que Madracis
mirabilis e M. decactis formavam espécies separadas e, apesar de ocorrerem juntas em
águas rasas e bem iluminadas podiam ser facilmente distinguidas. Em contrapartida, M.
decactis e M. pharensis apresentavam uma gama enorme de morfologias que se
sobrepunham, apresentando formas ramificadas nodulares, nódulos irregulares
incrustantes, formas mistas com áreas nodulares e incrustantes, e colônias grandes ou
pequenas. A autor considerou que esse grande número de formas intermediárias da
morfologia e coloração das colônias eram uma evidência de que M. pherensis era uma
forma ou ecoforma de M. decactis resultante das diferentes condições ambientais
experimentadas por cada uma, na medida em que ambas geralmente se localizavam
em diferentes regimes de luz, sendo M. decactis mais comum em regiões bem
iluminadas e M. pharensis em lugares mais crípticos.
Entretanto, Vermeij & Bak (2002) encontraram uma sobreposição de ambas as
espécies ao longo de todo o paredão recifal em Curaçao com mais de 50% das colônias
pertencentes ao complexo M. decactis /M. pharensis não se adequando a combinação
ecoforma-ambiente proposta por Fenner (1993). Os autores sugeriram que outros
fatores além da luminosidade poderiam influenciar na morfologia das espécies, tais
como a movimentação e a sedimentação da água. A distribuição bimodal (críptica e
exposta) das colônias de cada espécie na mesma profundidade foi sugerida como uma
indicação de um possível início de especiação. O mesmo foi sugerido por Diekmann et
al. (2001), que considerou M. decactis e M. pharensis, juntamente com M. formosa, um
complexo de espécies parafiléico com altos níveis de polimorfismos, e que isso poderia
ser resultado de uma especiação muito recente dentro do clado.
Espécies que possuem características morfológicas semelhantes e poucas
características diagnósticas podem apresentar diferenças nas estratégias reprodutivas
que suportem o estatus de espécies distintas. Por exemplo, a legitimidade do estatus de

espécies distintas entre os três tipos que formam o complexo no gênero Montastrea foi
reforçada com evidências que mostraram o isolamento reprodutivo entre elas devido às
diferenças nas características de fertilização e período de liberação, sugerindo uma
limitação no potencial de hibridização entre elas (Knowlthon et al., 1997).
Entretanto, a maior parte das espécies de corais não são unidades que se
reproduzem isoladamente (Willis et al. 2006) e devido à grande variação biogeográfica
não existem diferenças marcantes entre elas, sendo que todas são, potencialmente,
interconectadas pelas correntes oceânicas (Veron, 2006). As espécies do gênero
Madracis parecem apresentar poucas diferenças na estratégia reprodutiva e grande
potencial de hibridização (Diekmann et al., 2001; Vermeij et al., 2004). Cinco espécies
de Madracis estudadas no Caribe (entre elas M. decactis) são hermafroditas
incubadoras de plânulas, todas apresentaram o mesmo padrão da gametogênese, e
poucas diferenças reprodutivas foram observadas (apenas no número e tamanho dos
gametas femininos) (Vermeij et al., 2004). A planulação ocorre por um período
prolongado que vai de março até dezembro, sendo o pico em setembro e outubro,
possibilitando uma hibridização potencial entre elas (Vermeij et al., 2003b).
No Brasil três espécies, M. decactis, M. mirabilis e M. pharensis, foram
encontradas ao longo da costa brasileira desde o Arquipélago de Fernando de Noronha,
RN até São Sebastião, SP (Laborel, 1967, 1969/70). Ao contrário do observado em
regiões do Caribe onde M. mirabilis e M. pharensis podem ser encontradas em águas
mais rasas (5-10m) (Fenner, 1993; Vermeij & Bak, 2002; Diekmann et al., 2001), na
costa brasileira, M. mirabilis e M. pharensis ocorrem apenas em profundidades maiores
que 30 m (Laborel 1969/70). Hoje é sabido que o gênero ocorre também nas regiões do
Maranhão e Ceará, e se estende até Santa Catarina (Bertuol, 1998; Couto et al., 2003).
Além do trabalho de Laborel, que remonta à década de 60, de lá para cá apenas um
trabalho específico a respeito deste gênero foi feito no Brasil (Castro & Pires 2006).

1.3 Considerações sobre o estudo da reprodução sexuada dos corais brasileiros
Um dos grandes impulsos dados na pesquisa e conhecimento dos corais
brasileiros se deu na década de 60, com os trabalhos do biólogo francês Jacques L.
Laborel derivados da campanha a bordo do cruzeiro francês “Calypso” de 1961 até 1964
ao longo da costa brasileira. Nesses trabalhos Laborel produziu uma lista dos principais
organismos recifais encontrados desde o Ceará até Santa Catarina, registrando
inclusive, pela primeira vez em águas brasileiras, a presença das espécies Madracis
decactis, M. pharensis e Agaricia fragilis, além da descrição de uma nova espécie,
Scolymia wellsi (Laborel, 1967, 1969/70).

Segundo Leão et al., (2003), durante as últimas duas décadas houve um
aumento significativo no número de pessoas interessadas e envolvidas com os estudos
de recifes e comunidades coralíneas no Brasil, ao mesmo tempo em que as pressões e
ameaças a esses ambientes também foram crescendo. Os autores destacaram que uma
grande quantidade de dados sobre as comunidades coralíneas já foram gerados cuja
maior parte está relacionada com o mapeamento das áreas recifais, caracterização
física e geológica das estruturas recifais, informações sobre a conservação, proteção e
manejo dos recifes, além de inúmeros dados sobre vários aspectos da flora e fauna
recifal (algas, moluscos, peixes, esponjas, octocorais, fauna associada aos corais,
branqueamento, etc.).
Os estudos a cerca da biologia reprodutiva dos corais escleractínios brasileiros,
no entanto, parecem ter surgido apenas recentemente, entre o fim da década de 90 e
início de 2000 (Tabela 1). Das dezesseis espécies de corais zooxantelados descritas
para o Brasil, metade já foi estudada quanto aos seus aspectos reprodutivos, entre elas
quatro espécies endêmicas: Mussismilia braziliensis, M. hartii, M. hispida e Siderastrea
stellata. Parece que o número exato de espécies endêmicas ainda não é consenso
entre os especialistas, além das cinco espécies tradicionalmente consideradas (as
quatro acima descritas mais Favia leptophylla) (Castro & Pires, 2001; Couto et al.,
2003), outros autores consideram Favia gravida (Hetzel & Castro, 1994; Leão et al.,
2003) e Meandrina braziliensis também como espécies endêmicas (Neves et al., 2002;
Neves et al., 2006). A maioria dos trabalhos está concentrada em dois estados, Rio de
Janeiro e Bahia, principalmente no Complexo Recifal de Abrolhos que abriga todas as
espécies de corais brasileiras e é a formação recifal mais importante do Atlântico Sul
(Castro & Pires, 2001).
Sete espécies presentes em Abrolhos foram estudadas quanto a sua biologia
reprodutiva e ao analisarmos seus ciclos reprodutivos observamos que existe uma
variação muito grande entre eles tanto na duração da gametogênese quanto na época
de liberação dos gametas/plânulas (Tabela 1). A duração do ciclo reprodutivo varia entre
3 até 4 meses nas espécies Porites astreoides e Madracis decactis, respectivamente, e
de 10-11 meses nas espécies do gênero Mussismilia e em Siderastrea stellata. A época
da liberação ocorre praticamente em todos os meses do ano, desde eventos curtos com
duração de cerca de um mês, até períodos extensos de cinco meses como no caso de
Scolymia wellsi. Essa variação nos padrões reprodutivos entre as espécies da mesma
região deve indicar que se fatores exógenos estão envolvidos na determinação dos
processos reprodutivos, eles devem ser espécie-específicos e que cada espécie deve
responder de forma diferente e independente à esses estímulos (Harriott, 1983a;
Babcock et al., 1986).

Apesar de existirem comunidades de corais desde o Maranhão até Santa
Catarina, a costa brasileira não apresenta muitos recifes “verdadeiros”, isto é, formados
por corais, mas sim comunidades de corais e algas calcárias que crescem sobre o
substrato duro (Castro & Pires, 2001). Muitas espécies de corais têm seu limite de
distribuição entre as regiões de Abrolhos e Santa Catarina, e abaixo da desembocadura
do Rio Doce no Estado do Espírito Santo, nenhuma formação recifal é encontrada (Leão
et al., 2003).
A distribuição das espécies em latitudes mais altas parece estar relacionada com
os valores mínimos de temperatura, ação das ondas, turbidez da água e queda da
luminosidade (Veron, 1974). Segundo Harriott & Banks (2002), os fatores que regulam a
capacidade de desenvolvimento de um recife estão relacionados com a presença ou
ausência de distúrbios físicos e uma taxa de calcificação reduzida, assim como os
fatores que limitam os padrões da diversidade de espécies estariam relacionados
primeiramente com as correntes de água, temperatura, tolerância fisiológica, dispersão
e recrutamento.
Entretanto, ao contrário do que se imaginava, as populações de corais que estão em
altas latitudes apresentam intensa atividade reprodutiva (Van Woesik, 1995). Nozawa et
al. (2006) encontraram altas taxas de fecundidade nas colônias (76,7 – 100%) de seis
espécies localizadas em alta latitude (32°N) onde a média de temperatura anual varia
entre 15 até 27°C. Wilson & Harrison (2003) também demonstraram que muitos corais
localizados na costa leste da Austrália a 30°S eram sexualmente reprodutivos indicando,
portanto, que os corais escleractínios são capazes de produzir gametas/plânulas em
locais de alta latitude e baixas temperaturas.
No entanto, a baixa taxa de recrutamento nos locais de alta latitude pode limitar a
formação e o desenvolvimento de populações de corais (Harriott & Banks, 1995;
Nozawa et al., 2006). Apesar do intenso esforço reprodutivo, o fracasso da progênie de
Montastrea annularis em aparecer entre os juvenis assentados dos corais caribenhos,
foi atribuído, entre outros fatores, ao pequeno sucesso no recrutamento, e não à falta de
atividade reprodutiva (Szmant, 1991). Parece haver um declínio na taxa de
recrutamento das espécies incubadoras, mas principalmente das liberadoras de
gametas à medida que se aumenta a latitude, resultando numa maior proporção de
espécies incubadoras nas regiões com populações mais isoladas (Harriott & Banks,
1995; Tioho et al., 2001; Hughes et al., 2002). Alguns autores destacaram a importância
do recrutamento local, bem como de recrutas externos para a manutenção das
populações locais (Tioho et al., 2001; Bassim & Sammarco, 2003; Miller & Ayre, 2004;
Nozawa et al., 2006).

Miller & Ayre (2004) destacaram que em populações periféricas, dado o seu
relativo isolamento geográfico, processos ecológicos e evolutivos tais como a dispersão
de plânulas e a seleção estariam atuando de forma diferente se comparadas às áreas
tropicais. Além disso, as comunidades mais isoladas devem ser mais vulneráveis aos
distúrbios (como o branqueamento, por exemplo) do que comunidades mais centrais e
interconectadas, enfatizando assim a importância da preservação desses ambientes
(Hughes et al., 2003). Perry & Lacombe (2003) consideraram inapropriado olhar para
uma comunidade marginal como um tipo de recife de coral “pobre” se comparado aos
recifes e comunidades que se desenvolvem em latitudes mais baixas com águas claras
e quentes. As comunidades marginais (ambientes caracterizados por grandes variações
de temperatura, salinidade ou de nutrientes, pouca penetração de luz e saturação de
aragonita) são diversas, bastante comuns e tem o potencial de persistirem e de se
desenvolverem durante longos períodos. Assim, seria interessante pensar nesses
ambientes como estados alternativos de desenvolvimento, sendo que seu estudo pode
fornecer uma visão do estado e características futuras de recifes que se tornarão mais
expostos às condições marginais devido às mudanças ambientais.
O presente trabalho aborda o estudo de características reprodutivas de Madracis
decactis presente próxima ao seu limite sul de maior ocorrência conhecida, e tem como
um dos objetivos contribuir para a geração de informações básicas a cerca da biologia
reprodutiva dessa espécie, que apesar de não ser tão abundante e nem ter extensas
áreas de cobertura, como Siderastrea stellata nos recifes de arenito do nordeste (Neves,
2004) e Mussismilia braziliensis em Abrolhos (Leão, 1999), junto com Mussismilia
hispida são os únicos representantes de corais zooxantelados que ocorrem na região de
Ilha Grande, RJ. Essa região é caracterizada por uma beleza natural ímpar formada por
remanescentes da Mata Atlântica e inúmeras ilhas, e que infelizmente também é palco
de muitas atividades conflitantes, o que torna necessário um gerenciamento correto que
deve ser melhor conduzido se baseado numa compreensão maior das características e
dinâmicas da região se quisermos ter sucesso no desenvolvimento das áreas costeiras,
mas também minimizar os impactos gerados à esses ecossistema.

Tabela 1: Lista das espécies de corais zooxantelados (Scleractinia) e características reprodutivas sexuadas já conhecidas no Brasil.
Espécies
1) Madracis decactis
2) Stephanocoenia michelinii
3) Agaricia humilis
4) Agaricia fragilis
5) Siderastrea stellata

6) Porites branneri
7) Porites astreoides
8) Favia gravida
9) Favia leptophylla
10) Montastrea cavernosa
11) Meandrina braziliensis
12) Mussismilia braziliensis
13) Mussismilia hartii
14) Mussismilia hsipida

15) Scolymia wellsi
16) Scolymia cubensis

Local
Abrolhos, BA
Angra dos Reis, RJ

Modo
I
I

Sexo
H
H

Gametogênese
oo: dez-abr/esp:fev-abr
oo:out-abr/esp:fev-abr

Período
out (final mar-meio abr)
out (final abr-meio mai)

Fonte
Castro & Pires (2006)
Presente trabalho

Praia do Forno, RJ
Abrolhos, BA
Búzios, RJ

I
I
I

G
G
G

X
oo: abril-fev
X

jan 4/ abr 2
ve-out (fev-mar)
Ve (dez-jan)

Neves et al. (2003)
Lins de Barros et al.(2003)
Lins de Barros et al.(2003)

Abrolhos, BA
Guarapari, ES

I
I

H
H

oo/esp: out-fev
X

pri-ve (nov-fev)
Mar 1/jun 3

Pires & Caparelli (2002)
Calderon et al. (2000)

Abrolhos, BA
Abrolhos, BA
Abrolhos, BA
Búzios, RJ
Laje de Santos, SP
Abrolhos, BA

L
L
L
L
L
I

H
H
H
H
x
H

oo: jun-mar/esp:jan-mar
oo: dez-set/esp:ago-out
oo: jun-abr/esp:fev-abr
oo: abril-dez/esp: dez-fev
X
oo: ago-jun/esp: ago-dez

ve-out (mar-meio mai)
in-pr (set-nov)
out (final abr-meio jun)
ve-out (fev-mar)
out (final abril 4)
inv-pri (ago-dez)

Pires et al. (1999)
Pires et al. (1999)
Pires et al. (1999)
Neves & Pires (2002)
Francini et al. (2002)
Pires et al. (2002)

Modo: I – incubador de plânulas, L – liberador de gametas; Sexo: G – gonocórico, H – hermafrodita; Gametogênese: oo –
ovogênese, esp – espermatogênese; Período: Mês e dia lunar da liberação de gametas ou plânulas. Os meses estão divididos em
fases: 1- lua nova, 2 – fase intermediária lua nova/quarto crescente, 3 - quarto crescente, 4 - quarto decrescente; pr – primavera, ve
– verão, out - outono e inv - inverno; x - sem informação

6 - CONCLUSÕES
-

Duas formas de crescimento ocorrem na Ilha Imboassica: a forma nodular incrustante
que se localiza em regiões bem iluminadas, e formas incrustantes mais achatadas que
ocorrem geralmente em paredes verticais mais sombreadas.

-

Madracis decactis da região de Ilha Grande, RJ, é hermafrodita. Os gametas
masculinos e femininos ocorrem no mesmo lóculo gástrico, porém em mesentérios
separados. Foram estabelecidos os estágios de desenvolvimento I, II e III para a
ovogênese, e os estágios I, II, III e IV para a espermatogênese. A detecção e distinção
dos estágios inicial e maduro do ovócito não foram tão claras.

-

Nenhum embrião ou plânula foi observado nos cortes histológicos, apesar de estudos
em outras localidades indicarem que a espécie seja incubadora de plânulas.

-

O ciclo reprodutivo tem duração de cerca de sete meses. A ovogênese inicia-se em
outubro e coincide com o início do aumento da temperatura do mar. A duração da
espermatogênese é mais curta (três meses) e tem início no final de fevereiro. Apesar
da assincronia inicial, a ovogênese e a espermatogênese tornam-se sincronizadas nos
últimos meses. O pico da atividade reprodutiva ocorre no final do verão e meio do
outono (entre fevereiro e abril), quando todos os pólipos apresentam-se férteis com
ovócitos e espermatócitos em estágios maduros.

-

A época de liberação das plânulas deve ocorrer entre maio e abril (meio/final do
outono) no período de transição entre maior e menor pluviosidade e depois de
passado o pico da temperatura da água e da irradiação solar, mas antes dos valores
mínimos encontrados no inverno.

-

Apesar das colônias de M. decactis e os demais organismos apresentarem-se
aparentemente saudáveis na Ilha Imboassica, é importante que se discutam os
possíveis impactos do turismo, principalmente das atividades de mergulhos, que até o
momento parecem não sofrer nenhuma regulamentação ou monitoramento bem como
nenhuma orientação educacional por parte da Estação Ecológica de Tamoios.
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