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ESTUDO HISTOLÓGICO SOBRE 0 SISTEMA DIGESTIVO DE REPRESEN-

TANTES DO GÊNERO , Lutjanus Eloch  (Pisces  Lutjanidae). 

CARLOS HUMBERTO OLIVEIRA MOTA 

I - INTRODUCAO 

Dos numerosos trabalhos cientificos que tratam da 

morfologia do sistema digestivo dos peixes, depreende-se 

que de uma maneira geral, as diferenças observadas nas  di  

versas estruturas referem-se, comumente, àquelas de ordem 

morfolOgica geral. Assim, o tipo branquial, presença ou 

ausencia de estômago, ntimero e forma dos cecos pilOricose 

comprimento do intestino constituem os aspectos diferenci 

ais mais significativos. 

Os Lutjanidae representam uma das mais importantes 

famílias de peixes de água tropicais (Randa11,1968),sendo 

que os constituintes do genero Lutjanus apresentam, sua 

maioria, importância econOmica nas sua respectivas áreas 

de ocorrencia (Cervig6n,1966) e, no nordeste brasileirofi 

guram entre as espécies de grande valor comercial. 

Deve-se ressaltar que o ariac6, Lutjanus synagris  

(Linnaeus)  ocorre na parte Ocidental do Oceana Atlântico, 

desde Bermuda e Carolina do Norte (U.S.A.) ate Santos 

(Brasil), inclusive no Golfo do  Mexico;  a cioba Lutjanus  

analis, ocorre ao longo da costa Americana, desde a Baía 

de Chesepeake (U.S.A) ate o Brasil, incluindo o Golfo  Me-

xico  e o Mar Caribe, sendo que o pargo, Lutjanus purpure  

us  Poey, ocorre no Mar Caribe costa das Guianas e Brasil 

(Rivas,1966). 
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No presente trabalho se estuda a morfologia macro e 

,  
microscopi• ca do sistema digestivo de tres representantes do 

genero Lutjanus  Bloch,  a cioba, o pargo, e o ariacO, onde se 

• - faz descrigao da anatomia e histologia geral das diferentes 

divises do trato digestivo, com referencias sobre as cama-

das e tecidos presentes, bem como a estrutura e arranjamen-

tos das ce• lulas, num estudo comparativo entre as tres espe-

cies. 

II - MATERIAL E MtTODOS  

Todos os indivíduos foram capturados na costa do Esta 

do do Cear, obtidos dos desembarques artesanais no período 

de janeiro a junho de 1991. 

Logo apos as coletas, cada indivíduo foi pesado e me-

dido, usando-se nas pesagens uma balança sensível a 0,1 g, 

sendo que nas medigOes utilizou-se paquímetro capaz de regis 

trar 0,1 mm. Depois de abertos, segundo as recomendagEies de 

Amlacher (1964) os indivíduos foram identificados quanto ao 

sexo. 

0 estudo da morfologia do aparelho digestivo, constou 

de contagens de nUmeros de cecos pilOricos e medindo o com-

primento do intestino compreendendo a distancia do piloro ;. 

parte posterior do reto,depois de desfeitas as dobras. ApOs 

as observagoes de ordem macroscopica geral, fragmentos das 

diferentes partes do tubo digestivo foram retirados, fixados 

em formol a 10% e incluidos em parafina, pelo metodo usual 

via xilol, para cortes microtomicos de 5 micra. Efetuaram-se 

cortes transversais, longitudinais e tangenciais para obser-

vagao dos diferentes extratos que compoem as paredes do tu-

bo digestivo. Os cortes foram corados pelo metodo da hemato-

xilina de Delafield - eosina a 1%. 

As microfotos obtidas em microscOpio e camara de  Ni- 

kon,  com ocular k6,3:1 e objetivas 10/0,25, 20/0,40 e 40/ 

0,65. 
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Foram considerados as seguintes partes do aparelho  di  

gestivo: cavidade buco-faringeana, esofago, estomago, intes-

tino, cecos pilOricos e figado. 

Analisamos 30 individuos, sendo 10 aricOs, Lutjanus  

synagris (Lannaeus), 10 ciobas, Lutjanus analis  (Valencienn-

es)  e 10 pargos, Lutjanus purpureus Poey; cujas caracteristi 

cas de peso e comprimento acham-se na tabela I.  

III  - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em se tratando de especies pertencentes a um mesmo ge 

nero, com comportamentos biolOgicos semelhante, a descrição 

morfolOgica tanto macro como microscOpica do sistema digesti 

vo,  sera  feita em conjunto, salientando-se as diferenças 

que forem dignas de nota.  

Sera°  consideradas a cavidade buco-faringeana, esofa-

go, intestino, cecos piloricos, figado e pacreas intrahepa-

ticos. 
• 

Alguns aspectos quer anatomicos quer histologicos do 

ariac; e do pargo se forem descritos anteriormente por Mota 

Alves (1971), Rodrigues (1975), e Nota Alves & Rodrigues 

(1976), portanto, aqueles aspectos j;„ abordados serao utili-

zados de forma comparativa com os achados atuais. 

A cavidade buco-faringeana e limitada anteriormente 

pelos lbios e, posteriormente pelo Ultimo par de arcos  bran  

quiais (Bertin, 1958). 

No ariac; a boca e do tipo terminal, possuindo no ma- 

xilarsuperior 24 dentes ponteagudos, dentes serrilhados e  

dentes foraminiferos. No maxilar inferior, possui 32 dentes 

ponteagudos, alem de dentes serrilhados. Na cioba a boca e 

do tipo terminal, provida de 32 dentes no maxilar inferior e 

presença de dentes serrilhados. No maxilar superior possui 

23 dentes ponteagudos, onde se destaca duas presas cuneifor-

mes, ha presença de placa serrilhada. No pargo no 7 -:spossui 

L (' ;TNA 
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dentes foraminiferos, no maxilar superior possui dentes ser-

rilhados e 20 dentes ponteagudos. No maxilar inferior possui 

36 dentes ponteagudos. 

Quando se abre ao m.;_ximo a boca das tres especies, na 

parte posterior da cavidade nota-se um retículo formado pe-

los rastros e filamentos branquiais paralelos, de forma e ta 

manhos variados inseridos nos arcos branquiais. 

Na tabela II aparecem os valores encontrados na conta  

gem  dos rastros do primeiro arco branquial de cada especie 

considerada. 

O número de rastros do primeiro arco branquial e im-

portante, sendo que o modo como ele aumenta com o comprimen-

to padrao, constitui-se uma das diferenciagOes morfo14icas 

existentes que permitem diferenciar sistem;.ticamente as espe 

cies. 

O limite da cavidade buco-faringeana com o esofago e 

marcado pelo Ultimo par de arcos branquiais. 

Toda cavidade buco-faringeana e revertida por uma mu-

cosa constituída por epitelio pavimentoso e uma camada de te 

cido conjutivo subjacente, com numerosas fibras el;.sticas e 

musculares. Esse aspecto apresentado pelo revestimento da ca 

vidade-buco-faringeana no difere entre as especies aqui es- 

tudadas, bem como no apresentam nenhum detalhe estrutural 

especifico que o diferencie de outras especies referidas na 

bibliografia pertinente. 

O esofago das tres especies aqui consideradas e curto 

medindo em media 1,5 cm a 2 cm. t limitado anteriormente pe-

lo ultimo arco branquial e posteriormente pelo estomago, sen 

do exteriormente de dificil perpgao macroscopica. Internamen 

te o esofago apresenta pregas longitudinais no ariaco e na 

cioba, sendo que no pargo estas pregas saio de trajeto sinuo- 

so. 

HistolOgicamente, para as tr'es especies, podemos obs- 

ervar no esofago quatro camadas: mucosa,  sub-mucosa, muscu-

lar e serosa. 
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f . 
A mucosa e constituída por epitelio estratificado do 

tipo pavimentoso constituindo-se com pregas que no chegam a 

atingir a  sub-mucosa. As celulas epiteliais  so  de tre's ti-

pos principais: cilíndricas, de núcleo ovalado, poliedricas, 

de nucleo arredondado e aquelas superficiais achatadas pavi-

mentosa de necleo tambem achatado. No existem diferenças si 

gnificativas entre as tres especies em estudo, sendo os as-

pectos referentes ao pargo (figura I), ariac; (figura 22),j 

descrito por Mota Alves (1971) e Rodrigues (1975) no dife 

rem significativamente dos achados descritos para a -cioba, 

(figura 3). 

0 estomago das tres especies e do tipo cecal, medindo 

em media 6 a 6,2 cm de comprimento, com diametro externo, na 

porgao mediana, de 2 a 3,8 cm (estomago vazio). 

Limita-se anteriormente com o esofago, ficando as su-

as porgoes anterior e mediana quase totalmente recobertas pe 

los lObos do figado. A sua extremidade posterior termina em 

fundo ceco, ficandoparcialmente recoberto pelas gonodas, nos 

estagias avançados de maturagao sexual. Externamente, e li-

so ao tato, e do lado interno apresenta pregas. Estas vem do 

esofago, no sentido longitudinal, convergindo para o piloro, 

onde tomam diregOes diferentes. No fundo do Orggo tornam-se 

espessas e outa vez ordenadas. 

Num corte histologico, o estomago das tres especies a 

presentam as mesmas camadas do esofago, ou seja: mucosa,  sub  

mucosa, muscular e seroso. 

A mucosa o epitelio e inteiramente constituído de uma 
• 

única camada de celulas prismaticas, e ocupada por um grande 

numero de glandulas gastricas tubulosas simples, de tamanhos 

variados. Apresentam celulas mucosas, que sao semelhantes a-

quelas do epitelio de revestimento, sendo mais baixas; celu-

las parietais, com núcleo central e arredondado; e as muco- 
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sas do colo, que sao cúbicas com núcleos basal. 

No estudo histolOgico comparativo encontrado para a 

cioba (figura 4) no diferem, significativamente dos . aspec 

tos referentes ao pargo (figura 5) e o ariac; (figura 6), 

descritos por Mota Alves (1971), e Rodrigues (1975). 

0 intestino tem inicio no piloro, dirige-se para trL.s 

volta-.se  para frente, seguindo paralelo a primeira volta. An 

tes de alcançar o inicio da primeira alga muda de diregao,in 

do outra vez para tras, formando um S achatado. 

As pregas do intestino estio dispostas no sentido  ion  

gitudinal, sendo desorganizadas na desembocadura dos cecos 

pilOricos, mais espessas e dispostas em forma de mosaico, na 

porção terminal. 

Histolelgicamente, o intestino apresenta-se semelhante 

em toda sua extensão, excegao feita a porgao terminal, que 

constitui o reto. 

Num corte transversal do intestino, podemos observar 

as seguintes camadas: mucosa, muscular e serosa. 

As celulas da mucosa  so  do tipo colunares e secreto-

ras de muco. As colunares possuem núcleo central e arredonda 

dos; as celulas secretoras de muco tem a forma caracteristi-

ca de  canoe. Sao  numerosas e distribuidas por todo o epite 

lio, sendo menos frequente nas cristas das pregas. 

As figuras 7 a 9 exibem o aspecto histolOgico das 

tres especies estudadas. 

Cecos pilOricos,  so  cinco diverticulos independentes 

que partem do piloro. Cada ceco mede em media 2 a 7,5 cm de 

comprimento, com diametro variando de 0,5 a 0,9 cm. 

0 exame de uma secgao transversal, revela que a sua 

constituigao histolOgica e semelhante as das porgoes anteri-

ores do intestino 

A mucosa e formada de pregas que ocupam 2/3 da espes-

sura total dos cecos pilOricos. As  depresses  da mucosa for-

mam falsas vilosidades. 
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0 epitelio e constituído de celulas colunares,  inter-

coladas por celulas secretoras de muco. As colunares tem nú- 

cleo central oval e o citoplasma aparece pouco corado pela 

eosina; as secretoras de muco  tern  a forma característica de 

cl  ice e aparecem descoradas. Estas  últimas esto distribuí-

das por todo o epitelio, embora em menos numero doque no in-

testino. 

Para o pargo  so  refiridas diferenças entre a yparte  

proximal  e  distal  dos cecos pilericos, com diferenças das 

pregas da mucosa, formando um entrelaçamento, conforme refe-

re Mota Alves (1971), o que no ocorre com o ariaco e a cio 

ba (figura 10). 

Nos representantes do  genera  Lutjanus ora estudados o 

pacreas encontra-se infiltrado nos tecidos do fígado, entre 
,  

os cordoes de hepatocitos. 

Considerando-se a morfologia macroscepica,  so  obser- 

vadas algumas diferenças quanto a forma e disposigao dos 

lebos hep'aticos. Todas especies estudadas apresentam tres 

lobos, sendo estes pouco definidos na cioba e no pargo, apre 

sentando contornos mais nítidos no ariace. 

0 fígado das especies em estudo situa-se no lado es-

querdo do animal, ficando por cima do estomago. Possui colo-

ragao castanho-avermelhada em todas as especies, sendo esta 

coloragao menos intensa no pargo. 

A vesicula biliar e alongada, com coloragao esverdea-

da, devido a presença da bile que e vista por transparencia 

de sua parede. Fica situada abaixo do lobo esquerdo, sendo 

que o ducto biliar vai abrir-se na porgao inicial do intesti 

no. Possui uma parede muito fina, formada alem da mucosa, de 

de uma outra camada de tecido conjuntivo fibro-muscular, in-

filtrado por finíssimos capilares. 

As figuras de 11 a 13 mostram, esquemLticamente, o as 

pecto apresentado pelos figados dos representantes do genero 
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Lutjanus. 

Toda a glandula e um emaranhado de tubo glandulares 

em cujas malhas se encontram capilares sanguíneos. 

Os hepatOcitos so de forma poliedrica,  com  
, 

nucleo 

central e arredondado, encontrando-se algumas vezes dois nii-

cleos em cada celula. 

N.o foi feita coloração especifica para detectar gr.-

nulos de zimogenio, razão porque estes nao sao mencionados. 

Encontram-se frequentemente celulas adiposas entre os 
,  

cordoes hepaticos, sendo que a especie que apresentou estas 

celulas em maior abundancia foi o pargo. 

No foi evidenciada nenhum detalhe digno de nota nos 

acinos pancreaticos das tres especies (figura 14 a 16) que 

diferem de outros vertebrados referidos na bibliografia per-

tinente. 

IV - CONCLUSÕES GERAIS 

Para as tres especies  estudadas  nao so  encontradas 

diferenças significativas na morfologia macro e microscOpica 

do sistema digestivo. 

.O fígado apresenta diferenças na morfologia e dispo 
, 

sigao dos lobos hepaticos para as tres especies. 

. Nao foram evidenciadas diferenças entre os lObos no 

que se respeita a anatomia macroscOpica, entre os hepaciti 

cites situam-se grupos de ecinos pancreeticos, sendo que as 

celulas acinosas nao tem qualquer detalhe estrutural especi- 

fico que as diferencie das celulas pancreeticas de outros 

vertebrados. 

. As celulas acinosas apresentam-se mais abUndantes 

no pargo que na cioba e ariacO. 
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V - SUNÁRIO 

Os Lutjanidae representam uma das mais importantes  fa  

milias de peixes de ,guas tropicais (Randa11,1968),sendo que 

os constituintes do genero Lutjanus apresentam, na sua maio- 
- , 

ria, importancia economica (Cervigon,1966) e, no nordeste 

brasileiro figuram entre as especies de grande valor comerci  

al. 

No presente trabalho se estuda a morfologia macro e 

microscopica do sistema digestivo de tres representantes do 

genero Lutjanus  Bloch,  a cioba, o pargo e o ariacO, onde se 

faz uma descrigao da anatomia e histologia geral das diferen 

tes divisoes do trato digestivo, com referencias sobre cama 

das e tecidos presentes, bem como a estrutura e arranjamento 
, 

das celulas, num estudo comparativo entre as tres especies. 

Foram obtidos as seguintes conclusOes gerais: As ce-

las acinosas apresentam-se mais abundantes no pargo que na 

cioba e ariaco; o fígado com referencia a morfologia exter-

na, as especies diferem entre si quanto 'a disposigao e for-

mato dos lobos que  so  em numero de tres, sendo estes pouco 

definidos na cioba e pargo. 
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TABELA I - Dados referentes ao comprimento zoológico (cm) e 

peso (g) dos indivíduos utilizados no estudo do 

sistema digestivo de peixes do genero Lutjanus  

Bloch,  capturados na costa do Estado do CearL  

species  estudadas comprimento 

zoológico  (an  
, 

peso total 

(g) 

nome nome 

vulgar científico 
f 

min.lméd.Inx. min. med.  max.  

ariacó __,. synagris 10 28 38 43 430 718 1000 

cioba L. analis 10 36 47 55 500 1030 1500 

pargo L. purpureus 10 49 51 54 1053 1225 1450 

TABELA II- Dados referentes ao ntimero de rastros do prime 

iro arco branquial de peixes do genero Lut'anus 

BlochI captarados na costa do Estado do Cear6„(con 

tagem realizada em 10 indivíduos de cada espécie 

nome  

vulgar 

none  

científico 

hAmerOs de rastros do primeiro ar-
co oranquia_i_ 

n  
, 

minim° médio  maim°  

ariacó I.synagris 10 09 12 14 

cioba L.analis _ 10 16 17 19 

pargo L.purpureus 10 18 20 23 



Figura 1 - Esofago do pargo em corte transversal, evidencian 

do a mucosa e  sub-mucosa esof4icao  formol a 10%, 

coloração H. E. Oc. K6,3:1;obj. 20/0,40. 

. , 
Fgura 2 - Esofago do arlaco, em corte transversal, mostrando 

a mucosa e  sub-mucosa. Formol a 10%. Coloração H.E 

Oc. K6,3:1; obj. 20/0,40. 



Figura 3 - Esófago de cioba, em corte transversal, evidenci 

ando a mucosa e  sub-mucosa. Formol a 10% , colora 

gão H.E. Ocular K6,3: 1; obj. 20/0,40.  

Figura 4 - Corte transversal do estomago da cioba, destacan-

do a mucosa e  sub-mucosa. Formol ã 10%, Coloração 

H.E. Oc. K6,3:1 Obj. 20/0,40. 



- Figura 5 - Estomago do pargo em corte transversal. Formol a 

10%. Coloração H.E. Oc. K6,3:1 ; Obj. 20/0,40. 

, 
Figura 6 - Estomago do arlaco em corte transversal. Formol a 

10%. Coloração H.E., Oc. K6,3:1; Obj. 20/0,40. 



Figura 7 - Corte tranversal do intestino da cioba, mostrando 

o epitelio com vilosidades. Formol a 10%. Colora-

çao H.E.; Oc. K6,3:1 ; Obj. 40/0,65. 

Figura 8 - Corte transversal do intestino do ariac8. Formol 

a 10%. Coloraggo H. E.; Oc. 1(6,3:1 ; Obj. 40/0,65 



Figura 9 - Intestino do pargo, em corte transversal. Formol 

a 10%. Coloragao H.E. ; Oc. KG,3:1; Obj. 40/0,65. 

Figura 10 - Cecos pil;ricos da cioba em corte transversal Fo 

rmol a 10%. Coloragao H.E. Oc. 1(6,3:1; Obj 20/ 

0,40. 



Figura 11 - Desenho esquemtico do fígado do ariacO, mostran 

do os lobos hep.L.ticos. Escala 1:1 medindo 33 cm. 

Figura 12 - Desenho esquemtico do flgado da cioba. escala 

1:1 (comprimento peixe 47 cm. 



Figura 13 - Desenho esquem;.tico do figado do pargo. escala 

1:1 (comprimento peixe 54 cm ). 

Figura 14 - Fígado da cioba com destaque dos L.cinos pancreL.- 
- 

ticos entre os hepatocitos formol a 10%. Coloro- 

gao H. E. Oc. I', 6,3:1; Obj 40/10,65. 
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