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Introdução

O pirarucu Arapaima gigas é um peixe de grande 
valor à piscicultura comercial e ao equilíbrio ecológico 
dos rios amazonenses [1]. Apesar de sua importância 
econômica e ecológica, pouco se conhece ainda, a 
respeito da sua fisioecologia, em especial quando 
criados em cativeiro. 

As informações sobre as características da maturação 
gonadal do pirarucu são de fundamental importância a 
futuros programas de propagação e de produção
comercial da referida espécie.

Estudo da dinâmica do processo reprodutivo e seu 
relacionamento com fatores endógenos e exógenos 
requer preliminarmente,  o conhecimento da anatomia e 
histologia das gônadas, tanto de animais jovens quanto 
de adultos, durante o ciclo reprodutivo. 

A capacidade reprodutiva é um fenômeno típico e 
específico dos recursos naturais renováveis, isto é 
depende da propagação ou reprodução de cada recurso 
biológico.  Com relação ao pirarucu essa capacidade 
precisa ser mais bem compreendida, em função de que 
a espécie só desenvolve uma das gônadas e, 
conseqüentemente tem um menor volume numérico da 
desova.

Esse estudo visa caracterizar o estádio gonadal de 
uma fêmea procedente de um viveiro pertencente ao 
Centro de Pesquisa do DNOCS, Pentecostes – CE, 
tendo-se iniciado uma análise preliminar. 

Material e métodos

As gônadas foram coletadas de uma fêmea de 
pirarucu, criada em viveiro de terra semi-escavados, no 
mês de janeiro de 2009, pertencente ao Centro de 
Pesquisa em Aquicultura do DNOCS, Pentecostes -
CE. O peso e comprimento total desse exemplar foram 
de 5,5 kg e 89,5 cm, respectivamente.

Após incisão ventral mediana do abdome do 
exemplar foi observada a localização da gônada e seus 
aspectos macroscópicos, retirando-a em seguida,

fixando-a em formaldeído a 4%. No DEPAq/UFRPE a 
mesma depois das 48 horas de fixação foi conservada 
em álcool a 70% para uma posterior analise 
histológica.

O material foi clivado, desidratado, diafanizado e 
incluído em parafina. Após o protocolo de inclusão 
foram feitos cortes de 7 mµ com auxilio do micrótomo. 
Finalizando o processo histológico, as laminas foram 
coradas pelo método de coloração HE (hematoxilina-
eosina) e observadas em microscopia de Luz para a 
identificação do estagio maturacional segundo a 
classificação de Vazzoler, 1996. Todo este processo foi 
realizado no Laboratório de Oceanografia Pesqueira, 
DEPAq/UFRPE.

A técnica de rotina utilizada e que serviu de 
treinamento para as estagiárias envolveu a seguinte 
metodologia: desidratação e inclusão; preparação das 
lâminas e bateria de coloração (Tabelas 1 e 2)

Resultados e Discussão

O ovário do Arapaima gigas, em número de um, 
pois somente o esquerdo apresentava-se desenvolvido e
situado na porção dorsal da cavidade celomática, 
conectado pelo mesovário.  Macroscopicamente foi 
possível observar a olho nu, alguns ovócitos maiores
nas lamelas e um poro genital, localizado na parede 
celomática posterior, conectava o ovário com o 
ambiente externo.

Quanto à maturação gonadal a fêmea de pirarucu, 
apresentou o ovário, em sua grande parte, repleto de 
ovócitos na fase prévitelogênica e vitelogêneses 
endógena. Na fase prévitelogênica, o citoplasma do 
ovócito é basófilo sem a deposição de quaisquer tipos 
de vitelo. Na vitelogênese endógena observa-se 
nitidamente a presença das vesículas de vitelo 
constituídas de glicoproteína ou polissacarídeos.   
Observaram–se também blocos de ovócitos em fase 
vitelogêneses exógena adiantada, que se caracteriza 
pela presença de glóbulos de vitelo constituídos de 
fosfolipoproteinas, conferindo uma cor rósea –
avermelhada ao citoplasma.   .  



   Ainda são poucas as informações sobre a maturação 
gonadal do pirarucu criados em cativeiro. Lopes e 
Queiroz [2] estudaram os estádios maturacionais do 
pirarucu oriundos da reserva de desenvolvimento 
sustentável do Mamirauá, na confluência dos rios 
Solimões e Japurá. O desenvolvimento gonadal das 
fêmeas pode ser classificado em seis escalas 
maturacionais enquanto os machos foram classificados 
em apenas três. Nesse estudo, porém, os autores se 
detiveram apenas na morfologia externa dos ovários. 
Godinho et al, [2005] estudaram a morfologia interna e 
externa de macho e fêmeas de pirarucu apenas no 
considerado período reprodutivo da espécie, entre 
novembro 1987e maio de 1988 e  mostram que 
somente uma gônada amadurece sexualmente: a do 
lado esquerdo, isso  tanto para macho como para a 
fêmeas o que foi corroborado neste estudo. Nas fêmeas 
observou-se a ausência da cápsula ovariana ventral, 
sugerindo que os óvulos ficam soltos na cavidade 
celomática antes de serem desovados.      

A fêmea do presente trabalho foi considerada no 
estádio em maturação inicial. Contudo, já 
apresentavam blocos de ovócitos maduros em fase 

adiantada, sugerindo uma forte dessincronização no 
desenvolvimento ovariano.   
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Tabela 1. Resumo das fases do processo de desidratação da gônada de pirarucu seguindo a técnica de rotina utilizada no Labortório 
de Oceanografia Pesqueira do DEPAq/UFRPE 

Substâncias Tempo

Álcool 90% 40 minutos

Álcool 100% (I) 40 minutos

Álcool 100% (II) 40 minutos

Xilol (I) 45 minutos

Xilol (II) 45 minutos

Parafina (I) 45 minutos

Parafina (II) 45 minutos

Tabela 2.  Resumo da técnica de coloração em hematoxilina-eosina utilizada para as lâminas da gônada do pirarucu.

Substância Tempo / banhos

Xilol 3 minutos

Álcool 90% (I) 1 minuto

Álcool absoluto 1 minuto

Álcool 90% (II) 1 minuto

Hemoxilina 15 minutos

Água 10 minutos

Eosina 15 minutos

Água 10 minutos

Álcool 90% 10 banhos

Álcool I 10 banhos

Álcool II 10 banhos

Xilol I 3 minutos

Xilol II 3 minutos




