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Zoologia

Peixes

CARACTERÍSTICAS GERAIS

▪ Presença de maxilas

▪ Brânquias

▪ Membros, se presentes, na forma de nadadeiras

▪ Normalmente com escamas

▪ Linha lateral (estrutura sensorial especializada)

Vasto grupo de vertebrados aquáticos
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INOVAÇÕES CORPORAIS

MAXILAS
Formadas por uma peça fixa e outra móvel (mandíbula).
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PEIXES CARTILAGINOSOS

Esqueleto de cartilagem calcificada.

▪ Elasmobrânquios

▪ Holocéfalos

Condrictes

Tubarões, arraias e cações

Quimeras

Revestimento corporal

Escamas placoides com

base alargada situada

sob a epiderme, na

derme.

PEIXES CARTILAGINOSOS

▪ Duas nadadeiras dorsais e dois pares de nadadeiras ventrais (peitorais e pélvicas)

▪ Nadadeira caudal achatada e lateralmente assimétrica (heterocerca)

Nadadeiras
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PEIXES CARTILAGINOSOS

▪ Boca ventral com dentes renováveis

▪ Intestino com válvula espiral

▪ Glândulas digestórias acessórias

▪ Completo, terminando em cloaca

Sistema digestório

Fígado e pâncreas

Retardar o trânsito alimentar e aumentar superfície 
absortiva.

ADAPTAÇÕES AO HÁBITO PREDADOR

▪ Dentes pontiagudos trocados continuamente

▪ Maxila dilacerante

▪ Nadadeiras ventrais pares

▪ Nadadeira caudal heterocerca

▪ Sistema neurossensorial

Estabilidade e capacidade subir e descer na água

Impulso e velocidade

Informações sobre o movimento das presas

7

8



16/09/2021

5

FISIOLOGIA DOS PEIXES CARTILAGINOSOS

PEIXES CARTILAGINOSOS

▪ Cinco a sete pares de brânquias

▪ Sistema circulatório fechado

▪ Coração ventral com duas câmaras

Respiração e Circulação

Circulação simples
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PEIXES CARTILAGINOSOS

▪ Par de rins alongados e finos

▪ Principal excreta nitrogenada

▪ Uremia fisiológica

Excreção

Ureia

Sistema nervoso e sentidos

▪ SNC – encéfalo e medula espinal

▪ SNP – nervos e gânglios

▪ Duas narinas de fundo cego

▪ Linha lateral

▪ Ampolas de Lorenzini

Quimioceptores

Mecanoceptores

Eletroceptores

PEIXES CARTILAGINOSOS

Reprodução sexuada

▪ Dioicos

▪ Fecundação interna

▪ Ovíparos (maioria), ovovivíparos ou vivíparos

▪ Desenvolvimento direto

Reprodução

Clásper
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PEIXES ÓSSEOS

Esqueleto predominantemente ósseo.

Osteíctes

▪ Actinopterígios

▪ Sarcopterígios

Peixes com nadadeiras radiais

Peixes com nadadeiras lobadas

Tilápia Piramboia

PEIXES ÓSSEOS
Revestimento corporal

▪ Escamas dérmicas recobertas por uma fina epiderme

▪ Proteção, resistência e elasticidade

13

14



16/09/2021

8

PEIXES ÓSSEOS
Nadadeiras

▪ Duas nadadeiras dorsais, dois pares de nadadeiras ventrais + nadadeira ventral anal

▪ Nadadeira caudal achatada e lateralmente simétrica (homocerca)

PEIXES ÓSSEOS
Nadadeiras

▪ Duas nadadeiras dorsais, dois pares de nadadeiras ventrais + nadadeira ventral anal

▪ Nadadeira caudal achatada e lateralmente simétrica (homocerca)
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PEIXES ÓSSEOS
Sistema digestório

▪ Boca frontal e maxilas

▪ Intestino com cecos pilóricos

▪ Fígado bem desenvolvido (bile)

▪ Ânus

PEIXES ÓSSEOS
Cecos pilóricos

Aumentar superfície absortiva.
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PEIXES CARTILAGINOSOS X PEIXES ÓSSEOS
Sistema digestório

PEIXES ÓSSEOS
Sistema respiratório

▪ Respiração branquial

▪ Opérculo

Cobertura óssea móvel 

cuja movimentação 

aumenta a eficácia da 

circulação da água
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PEIXES ÓSSEOS
Bexiga natatória

(do grego, physos = ar; stoma = boca)

Ducto pneumático

(do grego, physos = ar; kleistos = fechado)

Troca gases com o sangue

PEIXES ÓSSEOS
Sistema circulatório

▪ Sistema circulatório fechado

▪ Coração ventral com duas câmaras
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PEIXES ÓSSEOS

Osmorregulação

▪ Par de rins localizados na parte superior da cavidade abdominal

▪ Principal excreta nitrogenada

Sistema excretor

Amônia

PEIXES ÓSSEOS
Sistema nervoso e sentidos

▪ SN bem desenvolvido

▪ Quimioceptores nas narinas

Fundo cego
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PEIXES ÓSSEOS
Linha lateral

▪ Neuromastos

Vibrações na 
água

PEIXES ÓSSEOS
Reprodução (sexuada)

▪ Dioicos

▪ Fecundação externa (maioria)

▪ Desenvolvimento direto

▪ Ovíparos (maioria)
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PEIXES
Representantes

Morfologia

Pele

Respiração

Circulação

Excreção nitrogenada

Controle térmico

Reprodução

Tubarão, arraia, sardinha, salmão e lambari

Corpo hidrodinâmico com nadadeiras.
Esqueleto cartilaginoso nos condrictes e
ósseo nos osteíctes

Com escamas

Branquial

Fechada, coração com 2 câmaras

Ectotérmicos

Ureia (condrictes) e Amônia (osteíctes)

Sexuada, fecundação interna nos condrictes e 
fecundação externa nos osteíctes
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