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Introdução

As três espécies de lagostas espinhosas (Panulirus 
argus, P. echinatus e P. laevicauda) que ocorrem na 
costa nordeste do Brasil, constituem a principal fonte 
de renda dos municípios pesqueiros daquela região, 
sendo que P. argus (lagosta vermelha) e P. laevicauda 
(lagosta verde) são as duas principais espécies 
capturadas, participando em 75% e 20% das capturas,  
respectivamente [1].
     A busca do conhecimento da biologia reprodutiva 
de Panulirus echinatus Smith,1869 foi decorrente de 
sua exploração nos recifes costeiros do Nordeste do   
Brasil e,em particular, em Tamandaré, Pernanmbuco 
[2]. O desenvolvimento das gônadas de uma espécie 
pode ser avaliado pela  determinação do índice 
gonadossomático e hepatossomático. O hepatopâncreas 
é o maior centro de reservas em decápodos e, essas 
reservas podem ser transferidas para as gônadas 
durante o seu desenvolvimento [3].
    Nakamura [4],descreveu o desenvolvimento dos 
ovócitos de P. japonicus em três fases e em seis 
estádios: fase de não vitelogênese, cujo citoplasma é    
basófilo; fase de vitelogênese  primária, quando o 
citoplasma torna-se eosinófilo e vitelogênese 
secundária, onde ocorre grande quantidade de grânulos 
de vitelo eosinófilos. Barreto, et.al. [2] descreve cinco 
escalas para P. echinatus: Estádio imaturo (I) com à 
fase de não vitelogênese, estádio II e o início do estádio 
III equivaleriam à vitelogênese primária, enquanto a 
fase final do estádio III e o estádio IV corresponderiam 
á vitelogênese secundária. Este trabalho teve como 
objetivo verificar a relação do hepatopancreas com o 
desenvolvimento ovocitário em P. echinatus.

Material e métodos

      Foram coletados 87 animais fêmeas por um período 
de 06 meses entre os meses de junho a novembro de 
2008, uma média de 15 animais por mês, na Praia de 

Tamandaré, Litoral Sul do Estado de Pernambuco. A coleta 
foi realizada utilizando-se rede de espera e as amostras 
foram obtidas de forma aleatória.  
      Depois de coletados, os indivíduos foram submetidos à 
congelação para a redução do metabolismo e realização da 
ortonásia, transferidos para o Laboratorio de Histologia do 
DMFA/UFRPE. Posteriormente os mesmos foram
identificados, pesados e medidos e suas gônadas e 
hepatopâncreas 

foram retirados através de uma abertura feita na região 
dorso- mediana do cefalotórax, pesados e fixados em 
formol a 10% neutro com água do local da coleta. 

     Para a realização da análise histológica pela 
microscopia de luz, as gônadas e os hepatopâncreas, foram 
processadas pelos procedimentos de rotina para inclusão
pela parafina. Após a inclusão o material foi cortado em 
micrótomo manual ajustado para 5m. Os cortes foram 
corados pela técnica da Hematoxilina/Eosina-Floxina e 
pelo Tricromico de Gomori. Após a coloração dos cortes 
histológicos foram observadas em microscópio de luz 
comum e fotografados em Microscópio Biológico 
Trinocular Nikon Eclipse 50i com videomicroscopia VT   
480.

       O índice gonadossomático (IG) e hepatossómático (IH) 
foram determinados segundo GRANT & TYLER [4]; 
Vazzoler [5] e Castiglioni [3], pelas seguintes equações, IG 
= (PG/PA) X 100 e IH = (PH/PA) X 100, onde PG é o peso 
da gônada, PA é o peso do animal e PH é o peso do 
hepatopâncreas. Para os resultados dos índices foi aplicado 
o teste de análise de variância a um critério (one-way 
ANOVA), sendo utilizado o teste de Tuckey, quando 
observado uma diferença entre as médias amostrais. Na 
comparação entre os índices gonadossomáticos e
hepatossomáticos foi aplicado o teste de análise de 
variância a dois critérios (two- way ANOVA). O nível de 
significância adotado foi de 5% e as análises estatísticas 
foram realizadas no programa (GraphPad Software, Inc. 
("GraphPad") Instat  versão 2003.



Resultados

A análise histológica revelou quatro estágios de 
maturação ovocitário: estágio II (figura 01)
caracterizado pela presença de ovogônias e ovócitos I; 
estágio III (figua 02), caracterizado pelo predomínio de 
ovócitos II; estágio IV (figura 03) (figura 05), 
caracterizado pela abundância em ovócitos maduros e
estágio V (figura 04), caracterizado pela presença de 
todas as células encontradas nos estágios anteriores. 
Não foi encontrado nenhum animal no estágio I. Nos 
ovários examinados verificou-se uma predominância do
estágio IV (84,1%) seguido pelo estágio V (9,93%) e 
estágio III (3,97%) e poucos representantes no estágio 
II (1,98%). Quanto ao IGS, foi registrado valores 
crescentes do inverno para o verão. Os meses de junho 
e julho apresentaram as menores médias, e os meses de 
setembro, outubro e novembro as maiores médias 
(tabela 01). Com relação aos IHS, a variação foi 
inversa, diminuído do inverno para o verão. Os meses 
de junho e julho apresentaram as maiores médias, e os 
meses de outubro e novembro as menores médias 
(tabela 01). Verificou-se ainda uma variação dos IGS e 
IHS, quanto a maturação das gônadas. Sendo registrado 
a maior média do IGS nos ovários em maturação, e a 
menor média nos ovários em desenvolvimento, pré-
maturação e pós-desova. Inversamente aconteceu com 
as médias dos IHS, que foi menor nos ovários que 
encontravam-se em maturação e maiores quando os 
ovários encontravam-se em desenvolvimento, pré-
maturação e pós-desova.

Discussão

    O desenvolvimento das gônadas pode ser avaliado 
analisando os diferentes órgãos que podem atuar como 
fonte de armazenamento e de transferência de reservas 
orgânicas para o processo de maturação gonadal no 
período reprodutivo [3]. Analisando-se as variações 
dos IGS e IHS em relação às estações do ano e o 
desenvolvimento das gônadas registrados neste 
trabalho.Vem ratificar as observações feitas por 

Barreto [2], quando afirma que o pico do valor médio da 
RGS (IGS) ocorreu no estádio IV, quando as gônadas 
estavam no auge do desenvolvimento e prontas para 
eliminar os ovócitos. Neste trabalho foi também verificado 
uma diminuição dos IHS enquanto os IGS aumentavam, 
sugerindo uma possibilidade de transferência de vitelo do 
hepatopâncreas para gônada no período reprodutivo, 
concordando com Castiglioni [3]. 
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Tabela 1. Valore do IGS e IHS durantes os meses do período analisado.

MÉDIAS
MÊS IGS IHS

JUNHO 0,5064±0,1673 4,589±0,6816
JULHO 0,6635±0,4156 4,465±0,8525

AGOSTO 2,227±1,206 4,302±0,6351
SETEMBRO 3,276±1,311 4,350±0,5120
OUTUBRO 2,472±1,575 3,960±0,4455

NOVEMBRO 2,362±1,795 3,730±0,5222



      

     

Figura 01: Ovário de P. echinatus em 
desenvolvimento (estágioII). Ov(ovogônia); 
oI(ovócitoI);oII(ovócitoIII). Col. HE 140x

Figura 02: Ovário de P. echinatus em pré-
maturação (estágio III). oII(ovócito II). Col HE 
280 x

Figura 03: Ovário de P. echinatus em maturação 
(estágio IV). Om(ovócito maturo). Col HE 280x

Figura 04: Ovário de P. echinatus em pós-desova 
(estágio V). Col HE 140x

Figura 05: Ovário de P. echinatus em 
maturação.sc (septo conjuntivo); oI (ovócito I); 
retc(revestimento externo de tecido cunjuntivo); 
om (ovócito maduro). Col Tricrômico de Gomori  
280x
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