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RESUMO: As lagostas do gênero Panulirus são as mais abordadas comercialmente na costa do 
norte e nordeste do Brasil (SILVA; FONTENELES-FILHO, 2011). Atualmente estas se encontram 
sobrepescadas e estudos sobre aspectos biológicos estão sendo realizados com o intuito de alcançar 
uma melhor sustentabilidade na pesca da lagosta. As lagostas espinhosas possuem 5 fases no ciclo 
de vida: ovo, filossoma, puerulus, juvenil e adulto. Sabe-se que seu acasalamento ocorre em 
ambiente profundo e após a fecundação as fêmeas carregam os ovos aderidos aos pleópodos até o 
momento de eclosão na qual milhares de larvas planctônicas chamadas filossoma são liberadas na 
coluna d’água. Após alguns meses de desenvolvimento larval ocorre metamorfose desta para 
puerulus que possuem capacidade de natação e aproxima-se da costa para seu assentamento, sendo 
encontradas em profundidades entre 1-3 m. Na fase juvenil é possível observar que começam a 
adentrar em maiores profundidades, entre 3-5 m, e que os adultos podem ser encontrados entre 10-
40 m e em ambientes profundos acima de 50 m (SANTANA, 2016). A fase larval de puerulus já foi 
reportada em alguns locais no Ceará aderidas às algas do gênero Gracilaria na Praia de Flecheiras 
(3°14.5´S e 39°13.5´W) (CRUZ et al., 2015) e na Praia de Iracema (3°43’06”S e 38°30’45”W) 
(IGARASHI et al., 1997). Acredita-se que as larvas (filossomas) aproximam-se da costa devido o 
grande aporte de nutrientes, assim estas podem adquirir reservas energéticas suficientes para 
metamorfosear para a fase de puerulus que dura cerca de 3 a 4 semanas, durante esta fase os 
organismos não se alimentam (PHILLIPS; MCWILLIAM, 2009). No entanto, pouco se conhece 
sobre essas fases iniciais do desenvolvimento no gênero Panulirus no Brasil. Até o momento se 
desconhece alguma relação entre as metamorfoses e variáveis ambientais. Assim, este trabalho tem 
como objetivo relatar a ocorrência de puerulus do gênero Panulirus na Praia do Mucuripe, 
Fortaleza-CE. Foram colocadas 36 placas de recrutamento e para melhor sustentação destas foram 
afixados tijolos na parte posterior e estes continham 4 furos cada um. As placas foram fixadas na 
Praia do Mucuripe, coordenada 3°43’12”S e 38°28’40”W durante o período de 3 meses (março a 
maio de 2019). O alvo da pesquisa não era a coleta de puerulus, mas ao verificar a ocorrência destes 
organismos ao longo das coletas buscamos caracterizar estes animais. Os puerulus foram 
encontrados dentro dos furos dos tijolos onde no 1º mês não houve ocorrência, no 2º mês foi 
observado apenas 1 organismo e no 3º mês foram coletados 21 puerulus em diferentes estágios de 
desenvolvimento na Praia do Mucuripe, totalizando 22 puerulus. Estes resultados apontam para a 
ocorrência da fase inicial de um importante recurso pesqueiro na costa de Fortaleza em um período 
curto de tempo (3 meses). 
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