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Introdução/Objetivos
Atlantoraja platana (Günther, 1880) é uma espécie de raia (Elasmobranchii, Rajoidei),
endêmica da costa sudeste do Oceano Atlântico (McEachran & Aschliman, 2004). No Brasil,
ocorre desde o litoral de São Paulo até a região Sul, onde é comum em profundidades entre 40
e 100 m (Figueiredo, 1977; Vooren, 1998; Vooren & Klippel, 2005) (Figura 1). A glândula
ovidutal é um importante componente do duto feminino responsável pela fertilização do ovócito
e pela formação da cápsula nas espécies ovíparas, encontrando-se presente em quase todos
os elasmobrânquios existentes (Hamlett et al.; 1998; Hamlett & Koob, 1999). Devido a isto o
presente estudo teve como objetivo identificar a presença de zonas histológicas diferenciadas
em cortes da glândula ovidutal de Atlantoraja platana.

Metodologia

As amostras foram coletadas nos cruzeiros do Projeto REVIZEE Score Sul, realizados entre o
Chuí e o Cabo de Santa Marta Grande (34°30’S-30°40’S), nas profundidades de 100-600 m, no
inverno de 2001 e no verão-outono de 2002. As amostras foram processadas de acordo com
os protocolos utilizados em histologia, i.e., desidratação, diafanização, inclusão, cortes em
micrótomo, coloração e montagem nas lâminas.

Resultados e Discussão

Através da analise histológica da glândula ovidutal de A. platana, evidenciou-se uma
diferenciação entre as regiões teciduais através cortes sagitais e transversais (Figura 2). Por
meio de corantes como hematoxilina e eosina, se evidencia a presença de numerosas
unidades secretoras, sendo classificadas como mucosa e serosa tal como foi evidenciado por
Galindez & Estecondo (2008), que descreveram a glândula ovidutal de Sympterygia acuta
espécie ovípara. A função destes dois tipos de estruturas estaria relacionada com a formação
das cápsulas ovígeras, a produção de mucopolissacarídeos (responsáveis pelo transito dos
gametas através da glândula ovidutal) e com a secreção das membranas do ovo.

Considerações Finais ou Conclusão

O uso de técnicas histológicas permitiu conhecer em profundidade a estrutura funcional da
glândula ovidutal em A. platana. As diferentes regiões histológicas detectadas estariam
relacionadas à secreção das sustâncias que compõem as cobertas do ovo.
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Figura 1
Fêmea adulta de Atlantoraja platana.

Figura 2
Cortes sagitais de glândula ovidutal de Atlantoraja platana com H E.A. Conduto secretor
seroso. B. Conduto secretor mucoso. C. Presença de regiões formadas por estruturas
secretoras serosas e mucosas. D. Detalhe acinos serosos lado esquerdo; acinos mucosos lado
direito.
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